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Vergadering van 15 Januari 1930.
Waren aanwezig: de heeren Prof. Dr. J. PERSYN, bestuurder, Prof. Dr. M. SABBE,
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. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. L.
WILLEMS, Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, J. JACOBS, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER,
J. SALSMANS, S.J., Prof. Dr. FRANS DAELS, Mr. J. MULS, werkende leden;
de heeren Dr. J. CUVELIER en Prof. Dr. J. VAN DE WIJER, briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren G. SEGERS, Kan. AM. JOOS en Dr. FR. VAN
CAUWELAERT, werkende leden; AL. WALGRAVE en Dr. J. VAN MIERLO,
briefwisselende leden.
***

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

Bestuur der Academie. - Bij brieve van 22 December 1929 laat de heer Minister
van Kunsten en Wetenschappen aan de Academie een dubbel afschrift geworden
van het Koninklijk Besluit van 11 December, waarbij de verkiezing wordt
goedgekeurd van Prof. Dr. J. PERSYN, thans onderbestuurder, tot bestuurder, en van
Prof. Dr. M. SABBE, werkend lid, tot onderbestuurder der Academie voor het jaar
1930.
De heer Prof. Dr. VANDEVELDE, aftredend bestuurder, neemt
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het woord om zijn achtbare Collega's zijn beste wenschen aan te bieden, tevens zijn
dank voor de hulp door hen verleend om het afgeloopen Academisch jaar zoo
vruchtbaar te hebben gemaakt.
Hij wenscht de Academie voor 1930 ‘een jaar vol intellectueele vreugde, een jaar
gedurende hetwelk zij 't bewijs leveren zal dat zij voor haar taak opgewassen is in
deze nieuwe tijden’.
‘Wij moeten werken, gaat spreker voort, om onze geestesopbrengst te verhoogen.
De Vlaamsche intellectualiteit staat thans in het teeken der ontwikkeling. Wij beleven
een tijdperk van groeiende kunst waardoor ons volk dag aan dag wordt opgebeurd.
De beoefenaren der wetenschap volgen, met zekeren tred, den weg door onze
schilders, toonkundigen en schrijvers gebaand. Ze zullen meehelpen aan de volledige
ontwikkeling van ons volk.
Wij moeten ook aan onze krachtige beweging eene plaats voorbereiden in de
geschiedenis en aan de geschiedschrijvers die ze zullen uitbeelden al de middelen
bezorgen om hun taak te kwijten naar waarheid.
Zij die den gang der beschaving in vroegere eeuwen bestudeeren, weten hoe
moeilijk het is zich op volledige, normale wijze te documenteeren. Wij, die deze
leemten kennen en betreuren, moeten voor de toekomst zorgen. De toekomst moet
op ons kunnen rekenen om de geschiedenis van onzen tijd met volle klaarheid op te
bouwen. De Academiën dienen centra te zijn waar al de producten der
gemeenschappelijke werkzaamheid op geestesgebied verzameld worden.
Al de intellectueele werkers zouden uit eigen beweging hun schriften van welken
aard ook aan de Academiën moeten sturen, opdat deze, als echte intellectueele musea,
het noodige materiaal zouden bezitten voor de geschiedenis’.
Spreker wenscht dat de Koninklijke Vlaamsche Academie het vertrouwen der
Vlaamsche intellectueele werkers verdiene.
‘Onze lokalen, zegt hij, worden voor bedoelde verzameling van werken aangepast
en wenken zijn voor verdere uitbreiding en verwezenlijking dezer denkbeelden reeds
gegeven.’
Verder herinnert hij aan het afsterven van twee betreurde leden, de heeren KAREL
VAN DE WOESTYNE en Kan. JACOB MUYLDERMANS.
Hij dankt zijn medewerkers in het bestuur van 1929, de heeren PERSIJN en
GOEMANS, en heet het nieuwe bestuur welkom: ‘een
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Persijn en een Sabbe, die reeds zooveel voor de Vlaamsche zaak hebben gepresteerd,
zijn een zekere waarborg dat onder hun leiding de Academie zal bloeien’.
Prof. Dr. PERSYN, bestuurder voor 1930, richt zich als volgt tot de vergadering:
Als U allen verkeer ik onder den weldoenden, den weldadigen indruk, der woorden,
zooeven door onzen aftredenden Bestuurder gesproken. Bij de constateerende helft
van zijn rede mocht ik denken: het is alles waar! Bij de prospecteerende helft van
zijn rede dacht ik: Moge dit alles waar worden! Om zooveel te verwezenlijken, als
hij in 't vooruitzicht stelt, is maar één ding noodig, namelijk dat hij niet zou aftreden.
Maar de man van de stipte wetenschap schikt zich naar het stipte reglement, en helaas! - we zijn hem kwijt.
Kan ik hem opvolgen thans, dan is het dank zij hem. Ik heb, naast hem zetelend,
van hem veel geleerd. Ik zal pogen te leiden zooals hij leidde, maar ik zal ook beslag
leggen op U allen, bescheidenlijk en bestendig, zooals hij dat wist te doen.
Onze blijvende erkentelijkheid gaat naar hem, niet slechts om de wijze waarop hij
onze werkzaamheden voorzat, maar ook om de wijze waarop hij steeds van die
werkzaamheden het practische voorbeeld gaf: Zijn lezingen en zijn bijdragen slaan
het record, bij zoover dat in onze Verslagen en Mededeelingen hij het meest bladzijden
levert, en dat het wetenschappelijk gehalte van ons maandschrift immer stijgt, zoodat
we thans meer en nauwkeuriger dan ooit door de groote organen van het buitenland
worden opgemerkt. Dank zij Collega VANDEVELDE, is onze ‘Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkunde’ er ook eene voor Vlaamsche Wetenschap, zoodat men
te Brussel steeds meer stof krijgt ter overweging van het voorstel tot het scheppen
van een afzonderlijke Academie voor Wetenschap in het Nederlandsch.
Nu ik den zetel van Collega VANDEVELDE inneem, steun ik niet enkel op zijn
voorbeeld, maar ook op de hulp, die mij zal worden verstrekt door onzen Bestendigen
Secretaris, die zal zijn voor mij wat hij voor al mijn voorgangers was: de man van
goeden raad en ferme daad. Hij is onze Boendale, onze groote Jan De Klerk en hij
weet Jan 's Teestye van wijsheid en van didactischen zin op te
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frisschen tot een hedendaagsch vade-mecum van Academische vaardigheid en
waardigheid.
Voor die vaardigheid en die waardigheid zal ik niet minder een steun vinden in
onzen doorproefden Collega Sabbe, die alree ten overvloede bewees, hoe graag hij
't beste van zijn tijd en zijn arbeid schenkt aan de Academie.
Ik reken op die beiden; ik reken op U allen met des te meer aandrang, daar dit jaar
zulk een gevuld jaar wezen zal. Onze Onafhankelijkheidsfeesten en de Gezelle-viering
voorop. Moge onder de sereniteit van Gezelle's patroonschap, die zijn genie uit zijn
Vlaanderen putte en 't aan zijn Vlaanderen schonk, onze onafhankelijkheid ook door
ons worden bejubeld, als de uiteindelijke gelijkstelling, in rechte en in feite, van ons
volk, met het zoo lang bevoorrechte; en moge elk goed Vlaming, ongeveinsd en
ongekreukt, ook goed Belg kunnen worden.

Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door de Regeering:
La grande enquete de 1389 en Brabant. Textes publiés sous les auspices de la
Commission Royale d'Histoire par JACQUES BOLSÉE, Archiviste aux Archives
générales du Royaume.
Bulletin de l'Institut historique belge de Rome. Fasc. IX.
Door de Regeering (vanwege den schrijver):
ANTONIO FERREIRA DE SERPA: Os Flamengos na ilha do Faial. A Familia Utra
(Hurtere).
Door de Commissie ter Redactie van den Groningschen Studenten Almanak:
Groningsche Studenten Almanak 1930.
Door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen:
Oudheidkundig Verslag 1928, 3e en 4e kwartaal.
Door de gemeente Rotterdam:
Catalogus: Lijst no 55, Nov. 1929; 3e bij-bibliotheek, lijst 2, Oct. 1929; 4e
bij-bibliotheek, lijst 3, Oct. 1929.
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Door de Kon. Bibliotheek te Stockholm:
Sveriges offentliga Bibliotek. Accessions-Katalog 43, 1928.
Door de Gentsche afdeeling van het Davidsfonds:
MULS, JOZEF: Melancholia. Herinneringen aan gestorven Vlaamsche Schrijvers
en Kunstenaars. (Nr 1 der Keurboeken van het Davidsfonds.)
OLBRECHTS, Dr. FRANS M.: Kunst van Vroeg en van Verre. (Nr 2 der Keurboeken).
De PILLECIJN FILIP: Monseigneur Bermijn, de Paulus van Ortosland. (Nr 227 der
gewone uitgave).

Aangekochte boeken.
PAUL VAN OSTAIJEN, Krities proza I.
Svensk etymologisk Ordbok av ELOF HELLQUIST.
Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch. Auf Grund der Uebersetzung
von Dr. H. Davidsen neu bearbeitete deutsche Ausgabe mit Literaturnachweisen
strittiger Etymologien sowie deutschem und altnordischem Wörterverzeignis von
H.S. FALK und ALF. TORP, 2 Bände.
A concise Etymological Dictionary of Modern English, by ERNEST WEEKLEY,
M.A.
Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Herausgegeben von A. LASCH und C.
BORCHLING. I-III. Lieferung: a bis büwich.
Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Ouvrage publié sous la direction de
ERNEST LAVISSE et ALFRED RAMBAUD, 1922. T. I, Les Origines (395-1095). T. II,
L'Europe féodale (1095-1270). - T. III, Formation des Grands Etats (1270-1492). T. IV, Renaissance et Réforme; les nouveaux mondes (1492-1559). - T. V. Les guerres
de Religion (1559-1648). - T. VI, Louis XIV (1643-1715). - T. VII, Le XVIIIe siècle
(1715-1788). - T. VIII, La Révolution française (1789-1799). - T. IX, Napoléon
(1800-1815). - T. X, Les monarchies constitutionnelles (1815-1847). - T. XI,
Révolutions et guerres nationales (1848-1870). - T. XII, Le monde contemporain
(1870-1900).
BRUNOT FERDINAND: Histoire de la langue française des origines à 1900. - T. I,
De l'Epoque latine à la Renaissance. - T. II, Le Seizième Siècle. - T. III, 1-2, La
Formation de la Langue classique (1600-1660). - T. IV, 1, La Langue classique
(1660-1715). - T. V, Le français en France et hors de France au XVIIe siècle. - T.
VII, La propagation du français en France jusqu'à la fin de l'ancien régime. - T. IX,
La Révolution et l'Empire; 1e partie: Le français langue nationale.
HATZFELD, AD., DARMESTETER, ARS., THOMAS, ANT.: Dictionnaire
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général de la Langue française du commencement du XVIIe siècle jusqu'à nos jours,
précédé d'un Traité de la formation de la Langue. 8e édition, 2 vol.
BACHELET, TH. DEZOBRY CH.: Dictionnaire général des Lettres, des Beaux-Arts
et des Sciences morales et politiques. 8e édition, 2 vol.
DE SEYN EUG.: Dictionnaire historique et géographique des communes belges, 2
vol.
RAPTSCHINSKY, B.: Russisch-Nederlandsch en Nederlandsch-Russisch
Woordenboek, 2 dln.
Friesch Woordenboek (Lexicon Frisicum), bewerkt door WALING DIJKSTRA, te
Holwerd. Met medewerking van anderen. 2 dln.
Toute la Belgique. Les aspects de la nature: les richesses monumentales: les chefs
d'oeuvre de l'art, le folklore et la vie régionale: l'activité agricole et industrielle:
l'expansion coloniale. Par M. MONMARCHÉ et E.L. TILLION, 1830-1930.
TONNELAT, E.: Histoire de la langue allemande.
Alphabete und Schriftzeichen des Morgen-und des Abendlandes. Zum allgemeinen
Gebrauch mit besonderen Berücksichtigung des Buchgewerbes, unter Mitwirkung
von Fachgelehrten zusammengestellt in der Reichsdruckerei.
Lautzeichen und ihre Anwendung in verschiedenen Sprachgebieten. Von
Fachgelehrten zusammengestellt unter Schriftleitung von M. HEEPE.
L'Illustration. Noël 1929.
Totius Latinitatis Lexicon, opera et studio AEGIDII FORCELLINI, seminarii Patavini
alumni, lucubratum et in hac editione novo ordine digestum amplissime auctum atque
emendatum adiecto insuper alterna quasi parte Onomastico totius latinitatis, cura et
studio Doct. VINCENTII DE VIT, olim alumni ac professoris eiusdem seminarii.
Die Literatur. Monatschrift. Januar 1930.
Annuaire général des Beaux-Arts de Belgique. I Juillet 1929 à juin 1930.
Histoire de Belgique par H. PIRENNE. V. La fin du Régime espagnol. Le Régime
autrichien. La Révolution brabançonne et la Révolution liégeoise. 2e édition, revue
et corrigée, 1926. VI. La conquête française. Le Consulat et l'Empire. Le Royaume
des Pays-Bas. La Révolution belge.
Histoire de la Littérature française, illustrée. Publiée sous la direction de MM.
JOSEPH BEDIER, de l'Académie française, professeur au Collège de France et PAUL
HAZARD, maître de Conférences à la Sorbonne.
Goethe, Geschichte eines Menschen, von EMIL LUDWIG. 2 Bände.
Napoleon, von EMIL LUDWIG.
Genie und Charakter, Zwanzig männliche Bildnisse, von EMIL LUDWIG.
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Kunst und Schicksal. Vier Bildnisse von EMIL LUDWIG.
Galletti, Alfredo e Alterocca, Arnalo: La Letteratura Italiana. Disegno
Storico-Estetico, 1928.
Geschichte der polnischen Literatur. Von Dr. A. BRÜCKNER. Zweite, völlig
veränderte Auflage, 1922.
LUTHER, ARTHUR: Geschichte der russischen Literatur, 1924.
DONKER, ANTHONIE: De Episode van de vernieuwing onzer Poëzie (1880-1894),
1929.
VAN DE VOORDE, URB.: Per Umbram Vitae, 1929.
Meyers Lexikon. Siebente Auflage. In vollständig neuer Bearbeitung. Mit etwa
5000 Textabbildungen und über 1000 Tafeln, Karten und Textbeilagen, 11 Bände.
***

Voor den Beernaert-Wedstrijd zijn ingekomen:
HOREMANS, J., Liefde. Rhapsodie in twaalf dialogen.
HOREMANS, J., Apostels. Comedie der menschelijke schijnvroomheid. Spel in drie
bedrijven.
WARD AUWELEER: De Wereldkaravaan.
DE MAREST AIMÉ: Het Brandglas. Gedichten.
BOGAERTS, THEO: Het Oog op den Heuvel.
BOGAERTS, THEO: De Man, die het Licht stal
BOGAERTS, THEO: De Bajadère.
VAN DE VELDE, ANTON: Halewijn
VAN DE VELDE, ANTON: Sinte Lutgardis
GILLIAMS, MAURICE: De Flesch in Zee.
OPDEBEEK, LODE: Op Reis in Vlaanderen
OPDEBEEK, LODE: Bloemekens van den Vlaamschen Rozelaar.
***

Voor den Tooneelwedstrijd (Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques)
werden ingezonden:
HOREMANS, J.: Liefde. Rhapsodie in twaalf Dialogen.
HOREMANS, J.: Apostels. Comedie der menschelijke schijnvroomheid. Spel in drie
bedrijven.
SCHMIDT, ERNEST W.: Ninon de Lenclos. Stuk in vijf bedrijven en een epiloog.
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Drie. Tooneelspel in drie bedrijven door WILLEM PUTMAN.
VAN DE VELDE, ANTON: Halewijn.
VAN DE VELDE, ANTON: Sinte Lutgardis.

Mededeeling door den Bestendigen Secretaris.
Geneeskundige Dienst bij het Leger. - Brief van 6 Januari 1930, waarbij de heer
Minister van Landsverdediging, ingevolge artikel 6 der wet van 7 Nov. 1928 op het
taalgebruik bij het leger, verzocht, hem een driedubbele lijst van namen te willen
mededeelen van burgerlijke geneesheeren, die als ondervragers voor het Vlaamsch
zouden kunnen opgeroepen worden om, in Februari 1930, deel uit te maken van de
Jury, belast met het examen A der militaire geneesheeren, wat de practische
Vlaamsche proef betreft.
Werden aangewezen: de heeren Prof. Dr. FR. DAELS, werkend lid der Academie, te
Gent, Dr. SANO, bestuurder der Kolonie te Gheel, en Dr. TEIRLINCK, te Brussel.

Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis-, Bioen Bibliographie. - Prof. Dr.
J. MANSION, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren Prof. Dr. M. SABBE, voorzitter, Dr. J. CUVELIER,
ondervoorzitter, IS. TEIRLINCK, Mr. L. WILLEMS, Dr. L. GOEMANS, Dr. J. VAN
MIERLO, S.J. leden; Prof. VAN DE WYER, hospiteerend lid en Prof. Dr. J. MANSION,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Plaatsnamen. - Lezing door Prof. Dr. J. MANSION.
Spreker behandelt de afleiding van Brasschaat uit Brechts-
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gate; Brecht uit bracht, van breken; Niel uit Nigella; Ranst uit een in het Ndl. niet
meer bestaande, maar uit andere Germaansche talen bekende rams-, wild look.
Denzelfden wortel zou men kunnen zoeken in Ramsdonk, maar hier lijkt de afleiding
uit hram, raaf, waarschijnlijker.
De Commissie stelt voor deze bijdrage op te nemen in de Verslagen en
Mededeelingen. (Aangenomen.)
2o) Bestendige Commissie voor Onderwijs in en door het Nederlandsch. - De
heer O. WATTEZ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren Prof. Dr. J. PERSYN, voorzitter, Prof. Dr. J.
VERCOULLIE, ondervoorzitter, Dr. L. GOEMANS, E.H.J. JACOBS, Prof. Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, leden en O. WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Over rangschikkingen in de microbenleer. - Lezing door Prof. Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE.
Prof. Vandevelde handelt over de geschiedenis van de rangschikking in de wetenschap
in 't algemeen en in de microbenleer in het bizonder.
De rangschikking, zegt spreker, is kunstmatig, maar zij is noodzakelijk bij de
studie.
De man der wetenschap moet vrij en onafhankelijk zijn in zijne opsporingen. Bij
zijn onderwijs geeft hij de voorkeur aan het opmaken en gebruiken van steekkaartjes,
waarop de eigenschappen en kenteekenen van bestudeerde wezens of lichamen
aangeduid zijn.
De voorzitter, Dr. PERSYN, wenscht spreker geluk met zijn interessante lezing en
stelt voor ze te laten opnemen in de Verslagen en Mededeelingen. (Goedgekeurd.)

Dagorde.
1o) Plechtige Vergadering van 1930. - De vergadering zal gehouden worden op
Zondag 29 Juni. De Bestendige Secretaris zal de noodige schikkingen nemen.
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2o) Beernaert-Wedstrijd (9e tijdvak 1928-1929). Benoeming van de Jury. - Worden
benoemd de heeren MULS, VAN PUYVELDE, VERMEYLEN en WATTEZ.
Daarvan zal met bekwamen spoed kennis gegeven worden aan den heer Minister
van Kunsten en Wetenschappen, met verzoek den afgevaardigde der Regeering te
willen aanduiden.
3o) Tooneelwedstrijd (2e tijdvak 1928-1929): Benoeming van de Jury. - Worden
benoemd de heeren LATEUR, PERSYN, SABBE, SCHARPÉ en HERM. TEIRLINCK.
4o) Lezing door Prof. Dr. L. Scharpé, werkend lid: Beschaafde omgangstaal in
Vlaanderen. - Op voorstel van den Bestuurder, Prof. Dr. J. PERSYN, die spreker geluk
wenscht, beslist de vergadering dat de lezing van den heer SCHARPÉ in de Verslagen
en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Plaatsnamen
Door J. Mansion
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Brasschaat.
Twee eigenaardigheden vallen bij dezen naam op. Hij draagt den klemtoon op de
laatste lettergreep; in het midden van het woord wordt een sch-klank gehoord. Men
zou kunnen geneigd zijn in schaat het Ingwaeoonsch equivalent van schoot te zoeken,
in de beteekenis schutting, omheining. Ingwaeoonsch taalgoed is in de Antwerpsche
omgeving niet a priori te loochenen, zooals POTTMEYER voor kort bewezen heeft
(Bijdragen tot de Geschiedenis, XX [1929], blz. 148-195). Voor schoot als
toponymisch element, vergelijk Schoten (arr. Antwerpen), Waarschoot (arr. Gent),
Hondschoote (dép. Nord), enz., plus een aantal namen op schot die van denzelfden
wortel zijn: Aarschot, Beerschot (bij Antwerpen), Boosschot (arr. Mechelen), e.a. In
die richting is echter niet te zoeken. De etymologie van Brasschaat is duidelijk
gemaakt door den vorm Brechtschate ao 1427 (VERACHTER, Inventaire des anciens
chartes et privileges... d'Anvers, 1860). en Brexscaten ao 1560 (MIRAEUS-FOPPENS,
I, 477).
Dit wijst op samenhang met den naam van Brecht (arr. Antwerpen). De twee
plaatsen liggen tamelijk ver van elkander, als men de kom der gemeente beschouwt,
maar toch palen ze aan elkaar en in vroeger tijden, toen de Kempen nog maar dun
bevolkt was, zullen ze waarschijnlijk voor naburig gehouden zijn geweest, aangezien
tusschen de twee geene bewoonde plaats te vinden was. Wat er ook van zij, het schijnt
niet te betwijfelen dat de eerste lettergreep van Brasschaat het woord Brecht inhoudt,
zoodat alleen het tweede gedeelte te verklaren blijft. De ontleding zal dan zijn
Brechts-gate, met het naamwoord gat in den datief (locatief) gate. Dergelijke
versteende datieven worden in de toponymie bij de vleet aangetroffen: Hove (bij
Antwerpen), Groenendaal, Rozendaal, enz.
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Waarom is Brasschaat Brecht's gat? Dat gat doortocht beteekent, ook toegang, poort,
deur, kan men zien in VERDAM; voor het Antwerpsch teekenen CORNELISSEN en
VERVLIET aan (Idioticon v. het Antw. dialect, I, 445) voor gat: smalle, korte straat.
Soortgelijk gebruik van gat bestaat in West-Vlaanderen (DE BO), Gent (Engelandsgat,
straatnaam), te Leuven (Geldersgat, Palanen- of Pellanengat)(1), misschien elders.
Dat het Nederlandsch een met got. gatwo, hd. gasse, straat, overeenkomstig woord
zou bezitten is niet waarschijnlijk (zie VERDAM s.v. gat) of in elk geval onbewezen.
Samenstellingen met gat in plaatsnamen zijn niet zeer talrijk geboekt: zes voorbeelden
bij FÖRST3-JELL., waarbij nog te voegen Boiesgate ao 1227, SERRURE, 151, 16 en
Grontgate ca. 1220, ibid. 131, 7 (ligging van beide plaatsen onbekend). Hieruit
kunnen we opmaken dat gat als toponymisch element zonder twijfel bestaat, maar
de juiste omschrijving van de beteekenis zal onzeker blijven tot een passus gevonden
wordt waar de beteekenis duidelijk uit het verband blijkt. In het geval van Brasschaat
is natuurlijk uitgesloten de zin zeegat of iets dergelijks; men kan denken aan eene
opening in het bosch, die tot Brecht leidt, of meer algemeen verstaan toegang tot
Brecht: dat alles is mogelijk, maar ook niets meer dan mogelijk.
Tot hiertoe heb ik stilzwijgend aangenomen dat de lettergreep Brechts-, Brex-, in
de oudste naamvormen de plaats Brecht beteekent. Waarom niet even goed een
persoon Brecht, Brechte? Bij FÖRSTEMANN2, blz. 281, vindt men de persoonsnamen
Berht en Berhto, in FÖRST3-JELL. I, 425 de plaatsnamen Berchtisbutle, Bertesfleit,
die iedereen van een persoonsnaam Berht zal afleiden. Het is dus mogelijk dat
Brechtes-gate zou te verklaren zijn als inhoudende den genitief van een mansnaam
Brecht. Het is mogelijk, beter gezegd niet onmogelijk. Van de zeer weinig talrijke
samenstellingen met Berchtes-, Brechtes-, is er juist ééne in de nabijheid van Brecht,
plaats, en juist die zou slaan op een Brecht, persoon, dien we van elders niet kennen
en voor wiens bestaan we geen andere getuigenis hebben. Zoo iets kan ik niet anders
noemen dan eene zeer zwak gestaafde gissing.

(1) Zie VAN EVEN, Louvain dans le passé et dans le présent, 1895, blz. 200, 238, n. 3 en 5. Op deze laatste voorbeelden werd ik door Dr. L. GOEMANS opmerkzaam gemaakt.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

17

Brecht.
In het Ohd. en Os. is braht een afleiding van den wortel van breken, met de beteekenis
geruisch, lawaai, wat men ook terugvindt in ags. breahtm. De beteekenisontwikkeling
is dus dezelfde als in het woord gekraak. Waar nu braht in plaatsnamen gevonden
wordt, moet blijkbaar naar eene andere verklaring uitgezien worden. Dat eene plaats
rumoer of lawaai zou heeten is niet ondenkbaar maar ook niet heel waarschijnlijk.
Aan een anderen kant zullen we er moeilijk toe besluiten braht van breken te scheiden,
vooral daar we braak, braakland ook als verwanten van breken kennen. Een braakland
is naar de gewone opvatting, die we geen reden hebben om in twijfel te trekken, een
land dat gebroken, d.w.z. omgewerkt wordt na den oogst, maar daarna met rust
gelaten, zoodat het onbezaaid blijft. Deze verklaring vindt een steun in eng. fallow,
braakland, eveneens afgeleid van een woord dat eggen beteekent. Braht als plaatsnaam
is dus een land dat gebroken is, dus bewerkt, bebouwd, een synoniem van kouter,
akker. Er is echter nog eene andere mogelijkheid. Het fra. route vertegenwoordigt
lat. rupta, van rumpere, breken; ijsl. braut, van briôta, breken, is een door rotsen of
bosschen gebaande weg; baan is waarschijnlijk van ban-, slaan, en het Duitsch,
gevolgd door het Nederlandsch, spreekt van bahnbrechend, bahnbrecher. Zie
SCHLUTTER, Z.f.d. Wortforsch. XIV, 140 (1912), vgl. ook O.G. Naamk. 198.
Theoretisch kan dus braht beteekenen breuk, d.w.z. gebaande weg, toegang dien
men zich verschaft heeft door in het bosch te kappen of iets dergelijks. Deze
interpretatie lijkt me evenwel minder natuurlijk dan die uit breken = bewerken.
Voorbeelden van Bracht als plaatsnaam zijn: Bracht bij Sendenhorst (Westfalen),
reeds voorkomende als brath in de Freckenhorster Heberolle (X-XIe eeuw); Bracht
in de nabijheid van Düsseldorf; Bracht gehucht te Balegem (arr. Gent). Dit laatste
is volgens Jellinghaus te herkennen in Brath ao 1002, Trad. Bland., 100, 26 (XIe
eeuw), maar de samenhang geeft geene zekerheid aangaande de ligging van de plaats,
hoewel die toch in Vlaanderen zal te zoeken zijn. Deze voorbeelden zijn m.i. duidelijk
genoeg om ons toe te laten het Kempische Brecht op één lijn te stellen met de
genoemde Bracht's, op voorwaarde nochtans dat het verschil in vocalisme verklaard
wordt. Waarom hier Brecht en elders Bracht?
De oudst bekende vorm, Brecte, MIRAEUS-FOPPENS, I, 710, ao 1173, is reeds met
e. Het is niet waarschijnlijk dat we hier met
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een umlaut van een oorspronkelijke a zouden te doen hebben, daar het Oudsaksisch
brath de a bewaart: het is overbekend dat de umlaut in het Nederlandsch veel
beperkter is dan in het Saksisch, hoewel hier of daar eene uitzondering op dien regel
kan gevonden worden. Maar de vraag is of de uitspraak ooit Brecht geweest is.
Tegenwoordig zegt men in de Kempen Bracht (CORNELISSEN en VERVLIET, I, 290).
Dat de a niet eene plaatselijke afwijking voor e is bewijst de uitspraak van woorden
als echt, recht, slecht, enz., die in de streek duidelijk met e gehoord worden. Waarom
zou men dan Brecht schrijven als Bracht gezegd werd? Misschien is het eenvoudig
door associatie met de persoonsnamen op -brecht, als Robrecht, Lambrecht, enz.
Halfgeleerde copiïsten zullen den vorm Bracht in plaats van de hun beter bekende
lettergreep brecht voor eene fout gehouden hebben en eens dat deze spelling ingang
gevonden had, is ze als zoovele andere officieel geworden. Dit is slechts een
vermoeden, maar de uitspraak Bracht is eene werkelijkheid en er is geene reden om
aan te nemen dat Brecht zich tot Bracht zou otwikkeld hebben, terwijl de omgekeerde
hypothese lang niet onwaarschijnlijk is.

Niel.
Drie gemeenten heeten Niel: ééne bij Boom (arr. Antwerpen), ééne bij St-Truiden
en eene derde bij Asch (Limburg), terwijl nog een Niel vermeld wordt onder Vollezeel
(arr. Brussel). In FÖRST3-JELL. zal men nog andere voorbeelden vinden, onder Nivela.
Deze afleiding is zeker verkeerd: uit Nivelles, Nijvel, Nevele kan men duidelijk
opmaken dat een grondvorm Nivela eene geheel andere ontwikkeling doormaakt dan
Niel.
Eene andere hypothese zou zijn Niel te ontleden als nieuw-loo. Reeds in de XIe
eeuw (Trad. Bland 85, 4, bron van 973) vindt men nie- voor nieuw in Nieland. Daar
de loo-namen dikwijls den laatsten klinker verliezen en dan op l uitgaan, is de
verklaring niet zonder meer af te wijzen. Ik meen nochtans dat ze hoogst
onwaarschijnlijk is, om niet te zeggen onmogelijk. Geen enkel voorbeeld van *niuwilo
is door FÖRSTEMANN aangeteekend, terwijl Nieuwenhoven, Nieuwkerke,
Nieuwenhuizen, en dergelijke namen veelvuldig voorkomen. Wat beteekent overigens
een loo dat nieuw is? De juiste betteekenis van loo moge duister zijn, het woord slaat
toch buiten twijfel op eene natuurlijke eigenaardigheid van het land-
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schap, niet op eene door den mensch ingebrachte nieuwigheid. Aan loo moet dus
niet gedacht worden.
De ware uitleg is m.i. te zoeken in eene door JELLINGHAUS aangegeven richting,
waar hij verwijst naar Nigella, een door HOLDER als Keltisch geboekte naam vooral
van waterloopen. Talrijke Nielle's en Noyelle's worden in Frankrijlk gevonden en de
gelijkheid van Nigella en Nielle blijkt onder meer uit eene plaats in de Ann. Bland.
ao 725 waar Nigella duidelijk dezelfde ligging heeft als Niella in Trad. Bland. 40,
16. Gelijk vele namen van wateren, behoort dus Niel tot de voor-Germaansche laag
in onze toponymie. Het feit dat de drie genoemde Niel's in de nabijheid van beken
gelegen zijn steunt onze opvating.
Van Niel bij St-Truiden vermeldt FÖRST3-JELL. een vorm Niviola, P. SCR. XV,
826 vlg. Dit zou natuurlijk onze verklaring tegenspreken. Maar er is niets in het
verband dat eenige localisatie steunt, er kan even goed sprake zijn van Nijvel of eene
andere plaats.

Ranst en ramsdonk.
Een zeer oude kruidnaam is die van het allium ursinum, beerof daslook ‘een soort
van wild look dat gewonelijk in de moerasachtige of vochtige plaatsen der bosschen
groeit’ (PAQUE, Volksnamen der planten, s.v. beerlook). De ags. naam hramse leeft
voort in het Eng. ramson, het Duitsch heeft Rams, het Zweedsch ramslök en verdere
overeenkomsten in het Grieksch, Lituaansch en Slavisch laten het woord als
Indogermaansch herkennen. Onder de plaatsnamen die FÖRSTERMANN onder dezen
wortel brengt zijn er ook oude, zoo Hramisitha, Freck., die volkomen doorzichtig
zijn. We hebben hier den wortel hramis- (oude hramus-) + eene afleiding op -ithja-,
te vergelijken met ondl. formaties als Winethe, Frimethe (O.G. Naamk. 79). Met den
os. naam Hramisitha vertoont die van Ranst (arr. Antwerpen) de grootste
overeenkomst, op deze kleinigheid na dat de ondl. vorm van Ranst eerder *Hramsethe
zou moeten luiden, zonder klinker tusschen m en s. Daar de ags. naam van de plant
die zelfde eigenaardigheid vertoont, is de moeilijkheid niet onoverkomelijk. Ranst
zou dus zijn ‘plaats begroeid met look’.
Buiten de Antwerpsche gemeente, die niet vroeger dan de XIIe eeuw opduikt, is
Ranst nog vertegenwoordigd door Wido van Rans, Walterus de Ranist, Walterus
Ranst, genoemd SERRURE, ca.
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1220, 124, 5; 127, 3; 130, 18. Ransbecca, thans Ransbeek, is een gehucht van St.
Antelinks (arr. Aalst) en is reeds in 1179 vermeld naar De POTTER (5e r.), St. Antelins,
blz. 2. Het lijkt zeer aannemelijk in al deze namen hetzelfde element rans-, look, te
herkennen, hoewel de voorbeelden van Serrure geene localisatie toelaten.
De oudste gedaante van rans-, look, is geweest germ. hramus. Nu dezen vorm
vinden we in het Ondl. in den plaatsnaam Hramusdung, die formeel overeenkomt
met Ramsdonk (arr. Brussel). Alleen formeel, want de ligging van Hramusdung (O.G.
Naamk. 69) is niet in Brabant te zoeken. In den laatsten naam heb ik germ. hram,
raaf, verondersteld. Dezelfde meening is ook Prof. Carnoy toegedaan (Origine des
noms de lieu des environs de Bruxelles, blz. 173), die verder al de Ram- en
Rans-namen door hram, raaf, verklaart: Ramsel (ao 1276 Ramslo, VERACHTER)
Ramskapelle, Ransberg, Ramdriesch, Ransfort, Ranssem, Ransbeek, Ranst. Dat
Ransberg den zin van raven-berg zou hebben is voor Carnoy bewezen door den vorm
Ravenesberch. Ik zou voorzichtiger zijn. Ravenes is de genitief van Raven, ondl.
Ravon, eigennaam, terwijl hram onder dezen vorm niet als persoonsnaam voorkomt.
Het is dus mogelijk dat Ransberg de berg is van een zekeren Raven, misschien ook
de berg des looks, wat men later niet meer verstond en veranderde in ravenesberch,
dat duidelijker scheen. De zaak schijnt moeilijk te beslissen. Voor Ramsdonk is de
analogie van Havecsdunc, Raveghendonc (O.G. Naamk. 172) ten gunste van een
vogelnaam, hoewel een donk ook wel met look kan begroeid zijn geweest. Carnoy
veronderstelt een suffix -sta met diernamen verbonden en vertaalt Beverst (Limburg)
door ‘la castorière’, Ranst ‘la terre aux corbeaux’. Het bestaan van een afzonderlijk
suffix -st- is door deze twee voorbeelden niet voldoende gestaafd, vooral niet de
afleiding van namen van dieren. Ik vermoed voor de meeste bever-namen een
Keltischen oorsprong en is dat zoo voor Beverst, dan is Ranst toch waarschijnlijker
met *rams-, look te verbinden. Het laatste woord over de Rams-, Rans- namen is
zeker nog niet gesproken(1).

(1) Aan ons geacht medelid Is. Teirlinck heb ik de volgende aanteekening te danken. ‘Rons (het
geslacht blijkt niet): Allium ursinum L. Uit den volksmond vóór een dertigtal jaren
opgeschreven te Dilbeek (in de omstreken in min of meer beschaduwde en gewoonlijk
moerassige plaatsen gemeen). Etymologie onzeker.’ - De volksnaam rons, wat de afleiding
ook moge zijn; spreekt onze verklaring van Ranst niet tegen, eerder schijnt hij die te
bevestigen.
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Rangschikkingen in de Microbenleer
Door
Prof. Dr Alb. J.J. Vande Velde
Werkend lid der Kon. Vlaamsche Academie van België.
De microben werden in 1675 door Antoni van Leeuwenhoek(1) ontdekt; hunne
werkzaamheid werd op zulke uitgebreide wijze door Pasteur bestudeerd, dat in 1861,
na het verschijnen van de Mémoire sur les Corpuscules de l'atmosph're(2) een nieuwe
wetenschap, de microbenleer, tot stand is gekomen.
Vóór den tijd van Pasteur werden reeds pogingen gedaan om de microben te
rangschikken, om hunne namen in een catalogus te brengen; aldus werden
natuurverschijnselen tusschen kunstmatige grenzen versmacht, ten einde aan de
eischen van de paedagogie voldoening te geven.
Pasteur stelde vooral belang in de proefneming; hij bekommerde zich met de
rangschikking niet, ook niet met de benaming der microben; in zijne werken spreekt
hij van corpuscules, animalcules, germes, ferments, bactéridies, bacteriums, maar
voor hem hebben al deze woorden dezelfde beteekenis. Hij gebruikt de uitdrukking
microbe niet, die in 1878, na eene lezing van den heelkundige Sedillot in de Fransche
Academie des Sciences(3), in de wetenschappelijke taal officieel werd ingevoerd.
Zekere benamingen van microben zijn reeds zeer oud. Van Leeuwenhoek sprak
van diertjes en in de Philosophical Transactions wordt deze uitdrukking door
animalcula en door living atoms vertaald. Mueller(4) spreekt van vibrio in 1773, en
van monas in 1786,

(1) Brief van 9 October 1676 aan de Royal Society te London.
(2) Ann. Sciences natur., partie zool., 1861, 16, 5-98.
(3) De l'influence des découvertes de M. Pasteur sur les progrès de la chirurgie, Acad. Sc. Parijs,
11 Maart 1878.
(4) Mueller O.F., Vermium terrestrium et fluviatilum, seu Animalium infusoriorum,
helminthicorum et testaceorum, non marinorum... 1773. - Animalcula infusoria et marina,
1786.
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Persoon(5) van mycoderma in 1822, Ehrenberg(6) van bacterium in 1828. Men vindt
bacillus in een werk van Cohn(7) van 1872, micrococcus in een mededeeling van
Hallier(8) van 1866, sarcina in een werk van Goodsir(9) van 1842, spirillum in een
werk van Ehrenberg(10) van 1830.
In 1773 bracht Mueller(4) onder de Infusoria, die door de woorden organis externis
nullis werden bepaald, de 5 volgende soorten: Monas, Volvox, Euchelis, Vibrio en
Bursaria. Tusschen deze rangschikking, wellicht de eerste, en deze van Bergey van
1923, vindt men in de General Systematic Bacteriology(11) van Buchanan de 63
volgende rangschikkingen:
Mueller 1773, Mueller 1786, Link 1795, Persoon 1822, Bory de St-Vincent
1824 en 1826, von Baer 1827, Ehrenberg 1828-1838, Dujardin 1841, Perty
1852, Rabenhorst 1865, Davaine 1868, Cohn 1872, Mac Nab 1877,
Trevisan 1879, Luerssen 1879, Winter 1880, De Lanessan 1880, Zopf
1883 en 1885, De Bary 1884, Van Tieghem 1884, Flügge 1886, Schroeter
1886, Trevisan 1887, Maggi 1887, Winogradsky 1888, Hausgirg 1888,
De Toni en Trevisan 1889, Baumgarten 1890, Cornil-Babes 1890, Migula
1890, Ludwig 1892, Sternberg 1892, Migula 1894, Fischer 1895, Lehmann
en Neumann 1896, Fischer 1897, Chester 1897, 1899 en 1901, Migula in
1900, Kendall in 1902, Matzuschita 1902, Fischer 1903, Smith 1905,
Blanchard 1906, Molisch 1907, Swellengrebel 1907, Ellis 1907, Winslow
1908, Flügge 1911, Jordan 1908, Conn 1909, Orla-Jensen 1909, Molisch
1910, Benecke 1912, Engler 1912, Meyer 1912, Löhnis 1913, Vuillemin
1913, Gonder 1914, Buchanan 1917, Committee of the Society of American
Bacteriologists 1917, Castellani en Chalmers 1919 en 1920, Winslow
1920, Heller 1921 en 1922, Bergen 1923.
Alhoewel deze lijst zeer uitgebreid is, is zij nog niet volledig;

(5) Persoon, Mycologia europaea, 1822.
(6) Ehrenberg C.G, Symbolae physicae seu icones et descriptiones animalium evertebratorum,
Berlin 1828.
(7) Cohn F; Untersuchungen über Bakterien, Beiträge Biol. Pflanz., 1872.
(8) Hallier E, Einleitung in das Studium der niederen Organismen, Leipzig 1866.
(9) Goodsir J. History of a case in which a fluid periodically ejected from the stomach contained
vegetable organisms of an undescribed form. Edinburgh, 1842.
(10) Ehrenberg C.G. Beiträge zur Kenntniss der Organisation der Infusorien und ihrer
geographischen Verbreitung, Abhandl. Akad. Berlin, 1830.
(4) Mueller O.F., Vermium terrestrium et fluviatilum, seu Animalium infusoriorum,
helminthicorum et testaceorum, non marinorum... 1773. - Animalcula infusoria et marina,
1786.
(11) Baltimore, 1925, blzz. 15-108.
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zij noemt namelijk de rangschikking van de melkzure bacteriën niet door Orla
Jensen(12), van de azijnzure bacteriën door Beyerinck(13) voorgesteld, verder geen
enkele rangschikking van de gisten, zooals deze van Schröter in 1889, Hansen in
1904, Klöcker in 1905, van Tieghem in 1906, van Lindner in 1910, van Guilliermond
in 1912, enz.
Voor de terminologie der grondmicroben heeft Lipman(13a) zuiver chemische
eigenschappen in acht genomen, ammono- en de-ammonobacteriën, nitro- en
de-nitrobacteriën, proteo- en deproteobacteriën, azoto- en de-azotobacteriën, sulphoen de-sulphobacteriën, ferri- en de-ferribacteriën, welke de volgende verschijnselen
teweeg brengen: ammonificatie en de-ammonificatie, nitrificatie en de-nitrificatie,
proteoficatie en de-proteoficatie, azotoficatie en de-azotoficatie, sulphoficatie en
de-sulphoficatie, ferrificatie en de-ferrificatie.
In zijn standaardwerk Manual of determinative bacteriology gebruikt D.H. Bergey(14)
de rangschikking van de Committee of the Society of American bacteriologists. Die
rangschikking wordt door een echte wetgeving, codes of nomenclature beheerd,
behelzende de internationale regels van plantkundige nomenclatuur in niet minder
dan 58 artikels en de internationale regels van dierkundige nomenclatuur in 36 artikels;
tot ieder artikel behoort een uitgebreide commentaar, ten einde de artikels verstaanbaar
te maken.
Artikel 1 van deze regels van nomenclatuur zegt:
‘De natuurlijke wetenschappen kunnen geen vooruitgang doen, zonder een geregeld
stelsel van nomenclatuur, dat door het grootste getal van naturalisten uit al de landen
erkend en gebruikt wordt’.
De groote ontdekkingen werden toch gedaan zonder die regels die de natuurlijke
verschijnselen op kunstmatige wijze in hooge mate aanraken.
Natuurlijke verschijnselen, waarvan wij de beteekenis niet begrijpen, waarover
wij in de meeste gevallen de bepaling met woorden, die wij misschien voelen, doch
zeker niet verstaan: aan eene

(12) Le Lait, 1924, blz. 468.
(13) Centr. Bakt. 1898, 4, blz. 209.
(13a) J.-G. Lipman, Suggestions concerning the terminology of soil bacteria. Bot. Gaz. 1911, 51,
454-460.
(14) Baltimore, 1925, 2e uitgave, 462 blz.
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wetgeving door den mensch opgesteld willen onderwerpen, dat is eene overdrijving.
Het beoefenen der wetenschappen, dat alleen tot vrije geesten behoort, kent noch
regels noch wetten; het is verkeerd het beoefenen der wetenschappen tusschen de
enge grenzen van eene reeks regels en van eene wetgeving te willen insluiten. Eene
maatschappij van menschen kan zonder eene wetgeving niet bestaan; die wetgeving
wordt soms zeer ingewikkeld en dan is eene specialisatie onontbeerlijk. De geest
van een onderzoeker daarentegen moet gansch onafhankelijk blijven en niet tot eene
maatschappij behooren; hij moet sterk zijn door zijne eenzaamheid, volgens de
uitdrukking van Ibsen.
De ontdekkingen van Leeuwenhoek, Helmont, Lavoisier, Darwin, Pasteur, Fischer,
Lorentz, Kamerlingh Onnes, Marie Curie-Sklodowska, Beyerinck, zijn van
rangschikkingen gansch onafhankelijk; alhoewel die geleerden als menschen zeer
wel aan maatschappelijke voorwaarden onderworpen waren, - en het treffendste
voorbeeld daarvan is Pasteur die zijn gansche leven godsdienstig en vaderlandslievend
was, - waren zij als oefenaren der wetenschap geheel vrij, vrijer nog dan vele groote
kunstenaars.
De regelingen, de wetgevingen, de rangschikkingen zijn voor de wetenschappen
als vlijtige paedagogische pogingen te beschouwen. Zij brengen de menschelijke
kennis in eene schuif, om die kennis daar op eene bepaalde plaats te kunnen
terugvinden als die op een zeker oogenblik noodig is; zij helpen of vervangen het
geheugen. Zij behooren ook tot de geschiedenis der wetenschappen. Maar juist omdat
de wetenschappen gestadig vooruit gaan, is eene pas voorgestelde rangschikking
zeer vlug verouderd en moet door een nieuwe vervangen worden. Men heeft misschien
zeer vlijtig gewerkt; men heeft veel tijd besteed aan het onderzoek en aan de studie
van een zeer kunstmatige zaak. Dat is ook al es.
Een nieuwe wetgeving wil thans de benamingen Bacillus typhosus of Bacterium
typhi vervangen door Eberthella typhi; Bacterium coli zou Escherichia Coli moeten
worden. Zeer wel, des te beter dat op deze wijze de ontdekkers dezer microben,
Eberth, Escherich, aldus worden gehuldigd. De merkwaardige wonderbacterie, thans
gewoonlijk genoemd Bacterium prodigiosum, werd in 1819 door Bizio ontdekt, en
door hem in 1823 Serratia marcescens (feitelijk marescens) genoemd. Het zelfde
wezen werd nog genoemd Zoagalactina imetropha in 1824 door Setto, Monas
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prodigiosa in 1848 door Ehrenberg, Palmella prodigiosa door Montagne, Bacteridium
prodigiosum in 1872 door Schröter, Micrococcus prodigiosus door Cohn in 1872,
Bacillus imetrophus in 1887 door Trevisan, Bacillus marcescens in 1889 door De
Toni en Trevisan, Erythrobacillus door Winslow in 1917; Bergey stelde eindelijk
voor tot de benaming Serratia marcescens van Bizio terug te komen, voor deze soort,
die een roode kleurstof voortbrengt en aldus roode coloniën vormen kan. De
eigenschap van de roode kleurstof komt aldus op den voorgrond. Welnu, door
achtereenvolgende culturen vermindert het vermogen tot vorming van de kleurstof
zoodanig, dat na een zeker aantal generaties de culturen roosachtig of bruinachtig,
daarna heel en al wit worden; onder bepaalde voorwaarden(15) kunnen achromogene
rassen ontstaan. Samkow(16) deed over de kleurstof, prodigiosine genaamd, een grondig
onderzoek, waaruit is gebleken dat de aanwezigheid van magnesium, alsook een
voldoende toevoer van luchtzuurstof tot de vorming van de roode kleurstof
onontbeerlijk zijn, zelfs in de beste voedingsvoorwaarden.
Ik zie de benamingen en de rangschikking van de Society of American
Bacteriologists, met hare bewering dat de natuurlijke wetenschappen zonder een
geregeld stelsel van nomenclatuur geen vooruitgang kunnen doen, nog binnen 20
jaren niet gebruiken, en dan zullen zeker wel eene reeks nieuwe rangschikkingen
voorgesteld worden. Aldus gaat de wetenschap niet vooruit, maar wordt meer en
meer in ingewikkelde duistere toestanden gebracht.
In het jaar 1892 kwamen te Geneve een aantal chemici in en congres bijeen, om
eene officiëele regeling der chemische nomenclatuur te treffen; deze regeling vond
echter geen grooten bijval en werd slechts in beperkte gevallen gevolgd. Amé Pictet,
die thans de dissacchariden synthetiseert, zegt dat het gebruik van deze nomenclatuur
met hare bijzondere eindlettergrepen ‘conduit rapidement à des termes bizarres, d'une
complication facheuse et d'une prononciation difficile’. Aan het opmaken van het
stelsel werd veel tijd gewijd; ik heb echter den indruk dat al dat werk op

(15) A.-J.-J. Vande Velde en L. Bosmans, Beknopte monographie van Bacillus prodigiosus, Kon.
Vlaamsche Academie, 1909, blz. 333.
(16) S. Samkow, Zur Physiologie des Bacillus prodigiosus, Centr. Bakt., 1903, 11; blz. 305.
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de geniale ontdekkingen van Ramsay en van Marie Curie-Sklodowska zonder invloed
is gebleven.
Het Institut international de bibliographie heeft de menschelijke intellectualiteit
onder den vorm van een decimale bibliographische rangschikking willen brengen.
Overgroot werk, vlijtige arbeid, maar steeds te kunstmatig om nuttig te zijn. Aldus
werd de chemie onder n. 54 gebracht en als volgt verdeeld:
541
Chemische theorieën
542
Proefondervindelijke chemie
543
Analytische chemie
54
Kwalitatieve chemische opzoekingen
54
Kwantitatieve chemische opzoekingen
546
minerale of anorganische chemie
547
Organische of koolstofchemie.

Een dergelijke rangschikking, met een verouderd leerboek opgemaakt, een gedrukten
universitairen leergang van rond 1890, kan niet meer gebruikt worden; een dergelijke
rangschikking zoekt alleen de chemie, een buitengewoon veranderlijke wetenschap,
onder een stabielen vorm te doen kristalliseeren. Een onderscheid willen maken
tusschen kwalitatieve en kwantitatieve opzoekingen is een beschimmeld en verduft
iets; eene groepeering in anorganische en organische chemie is eene overdrijving:
de stikstof waarvan de studie tot de zoogezegde anorganische chemie behoort, is de
grondstof van de protiden, die het protoplasma der levende cellen uitmaken, heden
beschouwd als de dragers van het onbegrijpelijk concept van het leven; de koolstof
is de grondstof van de zoogenoemde organische chemie, maar ook de grondstof van
de kalksteenen waaruit heuvels en bergen zijn opgebouwd. Wel is waar bekent de
classification bibliographique décimale: ‘Pour l'étude des corps et composés
chimiques, on a conservé la division traditionnelle de la chimie en chimie minérale
ou chimie inorganique et chimie organique ou chimie des combinaisons de carbone,
bien que la délimitation entre ces deux groupes soit souvent difficile à fixer’. Een
werk van nomenclatuur, dat volgens de Society of American bacteriologists tot doel
en gevolg zoekt de wetenschap te doen vooruitgaan, zulk werk te stellen op de
conservation et de tradition, volgens eigene verklaring, is volgens mij eerder
gevaarlijk. Ik heb gedurende verscheidene maanden met den besten wil ter wereld
de decimale rangschikking in het opstellen van mijne
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bibliographische verzamelingen willen toepassen; ik moet bekennen dat ik aldus
gedurende die verscheidene maanden mijn tijd heb verloren; spoedig kwam ik terug
tot de niet logische, de niet beredeneerde rangschikking, maar tot de eenvoudige en
practische alphabetische volgorde.
Uit hetgeen ik hooger heb gezeid, dient toch niet afgeleid te worden dat eene
rangschikking onnoodig is; de eenzijdigheid zoek ik altijd zoo veel mogelijk van mij
te verwijderen, alhoewel het niet gemakkelijk valt. De kunstmatige rangschikking
van Linnaeus heeft zeker een grooten invloed op de kruidkunde gehad, en de
rangschikking der elementen door Mendelejeff in 1869 in het licht gezonden, mag
zonder twijfel een der schoonste ontdekkingen genoemd worden. De rangschikking
der elementen van Mendelejeff is echter geen kunstmatige, maar een natuurlijke,
gesteund op de opklimmende volgorde der atoomcoëfficienten, en hare groote
philosophische waarde is aan de groote rol, niet der woorden, maar der getallen, te
danken. De sterkste der rangschikkingen is aldus het product der wiskundige
wetenschappen die men altijd te veel uit het onderwijs en uit de vorming van den
geest, uit de algemeene cultuur, zoekt te verwijderen(17).

(17) Wijlen Mac Leod heeft meer dan eens de aandacht gevestigd over de noodwendigheid der
mathematische wetenschappen. Onze Collega Goemans, Inspecteur Generaal van het
middelbaar onderwijs, heeft daarover ook zijn bevoegde stem laten hooren, tevens voorgesteld
de mathesis beter aan het onderwijs aan te passen; hier volgen eenige volzinnen uit zijne
verslagen:
Le plus souvent, à cause de ce programme, les mathématiques s'égarent loin de leur but qui
est de développer la raison des jeunes gens et font, presque autant que les langues, appel à
leur mémoire... Le programme de la mathématique dans les humanités anciennes devrait être
abrégé, les parties inutiles au but spécial qu'y poursuit cette science devraient tomber.
Débarrassé de la sorte, le professeur, tout en imposant aux élèves des efforts moins longs,
ennuyeux et inefficaces, pourra faire remplir à l'admirable science qu'il enseigne le rôle qui
lui incombe, et développer par elle chez ses disciples le goût, l'amour des raisons solides et
de la ferme et loyale logique’. (Une enquête sur la réforme de l'enseignement moyen en
Belgique, Bruxelles 1902, p. 44).
Na zijne meeningen van 1902 herhaald te hebben zegt Insp. gen. Goemans (Deux
communications à la Commission de réforme des Humanités, Louvain 1914, p. 10): ‘Si la
réforme de l'enseignement moyen doit se faire, il faut qu'elle aboutisse, non pas à un
affaiblissement des études, mais au contraire, à un renforcement de la culture à la fois littéraire
et scientifique’.
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Mendelejeff heeft echter meer een natuurbeginsel ontdekt dan eene rangschikking
en daarom heeft hij de ontdekking van zekere elementen kunnen aankondigen; daarom
ook heeft zijn wiskundige volgorde bijgedragen tot onze moderne opvattingen van
de moleculaire natuurkunde.
Een der elementen, die aldus door Mendelejeff reeds in 1869 aangekondigd werd,
was het ekaaluminium waarvan hij de meeste eigenschappen voorspelde. In 1875
ontdekte Lecocq de Boisbaudran een element waaraan hij den naam gallium gaf. In
een verslag van de Academie des Sciences van Parijs, zitting van 18 September 1876,
leest men over een verder onderzoek van denzelfden chemicus: ‘Ayant récemment
préparé un peu plus d'un demigramme de gallium dans un grand état de pureté,
l'auteur s'est appliqué à en vérifier le point de fusion et la densité. Le point de fusion
lui a donné + 30o.16 et la densité 5.956. M. Lecoq de Boisbaudran fait remarquer
l'extrême importance qui s'attache à ce dernier nombre, confirmant les vues théoriques
de M. Mendelejeff.
En mai 1876, j'essayai, dit l'auteur, de mesurer la densité du gallium sur un
échantillon de 6 centigrammes; j'obtins 4.7 à 15 degrés (et relativement à l'eau à 15
degrés). La moyenne des densités de l'aluminium et de l'indium étant 4.8 (à 5.1), le
poids spécifique provisoirement trouvé pour le gallium paraissait pouvoir s'accorder
assez bien avec une théorie plaçant ce métal entre l'indium et l'aluminium. Cependant
les calculs établis par M. Mendelejeff pour un corps hypothétique, qui semble
correspondre au gallium (du moins d'après plusieurs de ses propriétés), conduisaient
au nombre 5.9.
Aujourd'hui M. Lecoq trouve le fameux nombre prédit par le chimiste russe et
c'est un grand triomphe pour ce dernier. L'on ne sait donc qui on doit le plus féliciter
du théoricien perspicace ou du chimiste habile, qui vient d'enrichir la science d'un
nouvel élément si curieux.’
Op dezelfde wijze als het ekaaluminium dat het gallium werd, veranderde zich het
ekabor van Mendelejeff in 1869 in het scandium in 1879 door Nilson en Cleve
ontdekt, en het ekasilicium van Mendelejeff in 1872 in het germanium in 1886 door
Winkler afgezonderd.
De decimale rangschikking drong ook in het stelsel der Amerikaansche
bacteriologisten om door middel van de eigen-
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schappen de soorten aan te duiden. Aldus worden de volgende willekeurige getallen
gebruikt:
100

=

met sporen

200

=

zonder sporen

10

=

stelselmatig aeroob

20

=

willekeurig anaeroob

30

=

uitsluitend anaeroob

1

=

gelatine wordt vloeibaar
gemaakt

2

=

gelatine niet vloeibaar
gemaakt

0.1

=

glucose geeft zuur en gas

0.2

=

glucose geeft wel zuur,
doch geen gas

0.3

=

glucose geeft noch zuur
noch gas

0.4

=

geen groei in glucose

0.01 tot 0.04

=

voor lactose, hetzelfde als
glucose

0.001 tot 0.004

=

voor sucrose, hetzelfde als
glucose

0.00002

=

paarse kleur

0.00003

=

blauwe kleur

0.00004

=

groene kleur

0.00005

=

geele kleur

0.00006

=

oranje kleur

0.00007

=

roode kleur

0.00008

=

bruine kelur

0.00009

=

rose kleur.

Een oogslag op die cijfers laat dadelijk vaststellen hoe zeer zulke methodes
kunstmatig zijn, hoe zeer zij den onderzoeker dwingen tusschen beperkte en blijvende
grenzen te blijven, hoe zij soms voor den vooruitgang van de wetenschap schadelijk
werken.
Onder de levende wezens kunnen veranderingen en afwijkingen ontstaan, en bij
de microben waarvan de vermenigvuldiging zeer spoedig verloopt, zijn die
afwijkingen bijzonder menigvuldig. Aldus is het mogelijk, steunende op het ontstaan
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van zulke afwijkingen, zekere ziektebacteriën onschadelijk of onwerkzaam te maken,
en zekere onschadelijke bacterieën virulent te maken; onder zekere bepaalde
biochemische voorwaarden kunnen de levensverrichtingen zoodanig gewijzigd
worden, dat aërobie in anaërobie wordt veranderd of omgekeerd, dat de werking op
suikersoorten wordt omgekeerd, dat de kleur waaraan zooveel belang wordt gesteld,
verandert of verdwijnt, tijdelijk of voor goed, dat de afmetingen tot dwergcellen of
tot reuzencellen kunnen doen
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besluiten(18). Welke wetenschappelijke beteekenis bezit dan nog die toepassing van
de decimale rangschikking?
Ik zal niet in bijzonderheden over de rangschikkingen treden die in de leerboeken
van microbenleer gevolgd worden. Janke(19) gebruikt de rangschikking van Migula(20)
met de hoofdreeksen Eubacteria, Rhodobacteria, Thiobacteria, Phycobacteria,
Mycobacteria, Myxobacteria, die men in de rangschikking der Amerikaansche
bacteriologen terug vindt.
In het standaardwerk van J. König(21) wordt het systematiek der microben beschreven
volgens het stelsel van Alfred Fischer Haplobacterinae zonder draden met de familiën
Coccaceae, Bacillaceae en Spirillaceae, en Trichobacterinae met draden, - volgens
het stelsel van Migula, Eubacterïa en Thiobacteria, - volgens het stelsel van Lehmann
en Neumann, Coccaceae, Bacteriaceae, Spirillaceae.
In dat boek, waarin de rangschikking geen zuiver theoretisch overzicht blijft, maar
wel aan een bijzondere wetenschap, de studie der levensmiddelen, wordt aangepast,
voelt König de moeilijkheden van de rangschikking, en drukt zich ten slotte als volgt
uit: ‘Betreffs der Nomenklatur der Bakterien sei bemerkt, dass die-

(18) De hooibacillen, Bacillus subtilis, hebben gewoonlijk eene lengte van 1 tot 3μ (1μ = 0.001
mm); maar de lengte wordt soms 9μ. De teringbacteriën, Bacterium tuberculosis met hare
gewone afmetingen van 1 tot 3.5μ, kunnen op bepaalde cultuurbodems een mindere lengte
vertoonen, en ook reuzencellen worden.
(19) A. Janke. Die Mikro-organismen, Dresden und Leipzig (Steinkopff) 1924, blz. 63.
(20) W. Migula, System der Bakterien, Jena 1897 en 1900.
Verder nog: K.B. Lehmann en K.O. Neumann, Bakteriologische Diagnostik, München
1926-1927. F. Löhnis, Landwirtschaftliches-bakteriologisches Praktikum, Berlin 1920. R.
Kolkwitz, Schizomycetes, Leipzig 1915. H.W. Conn, Bacteriology, Baltimore 1923. A.J.
Kendall, Bacteriology, general, pathological and intestinal, Philadelphia 1921. F. Lafar,
Handbuch der technischen Mykologie, Jena 1904-1907. R. Leblaye en H. Guggenheim,
Manuel pratique de diagnostic bactériologique, Paris 1914.
In de goede handboeken van C.E. Marshall, Microbiology (Philadelphia 1922), P. Nicolle,
Elements de microbiologie (Paris, 1926) en van A. Meyer, Praktikum der botanischen
Bakterienkunde (Jena 1903) wordt met rangschikkingen niets of bijna niets rekening gehouden.
(21) Untersuchtung von Nahrungs-, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen, Bd III van
Chemie der Menschlichen Nahrungs- und Genussmittel, 4e Auflage, blz. 681.
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selbe sich wie die aller Lebewesen nach dem Grundsatz der Linnéschen binären
Benennung zu richten hat. Jede Bakterienart ist mit einem Genusnamen (substantiv)
und einem Artnamen (Adjektiv, Genitiv eines substantivums, seltener Nominativ
eines solchen) zu bezeichnen. Leider ist hiergegen sehr gefehlt worden und wird
noch gefehlt. Auch die Einführung biologischer Gattungen wie Aerobakter,
Proteobakter ist zu vermeiden, wenn auch gegen Namen wie Photobakterien,
denitrifizierende Bakterien u.a., die eine Gruppe biologisch ausgezeichneter Arters
bezeichnen sollen, nichts einzuwenden ist. Gattungen sind nur auf wichtige
morphologische Merkmale zu gründen’.
De Society of American Bacteriologists heeft in 1917 de klas Schizomycetes op
de volgende wijze gerangschikt:
Klas Schizomycetes
Orde I: Eubacteriales met 5 familiën: nitrobacteriaceae, coccaceae,
spirillaceae, bacteriaceae en bacillaceae.
Orde II: Actinomycetales met 2 familiën: actinomycetaceae,
mycobacteriaceae.
Orde III: Chlamydobacteriales met een enkele familie:
chlamydobacteriaceae.
Orde IV: Thiobacteriales met 3 familiën: rhodobacteriaceae, beggiatoaceae,
achromatiaceae.
Orde V: Myxobacteriales met een enkele familie: myxobacteriaceae.
Orde VI: Spirochaetales met een enkele familie: spirochaetaceae.
In de familie der Bacteriaceae, die de belangrijkste is, worden de volgende geslachten
gebracht: Serratia, Flavobacterium, Chromobacterium, Pseudomonas Cellulomonas
Achromobacter, Lactobacillus, Erwinia, Phytomonas, Kurthia, Escherichia,
Aerobacter, Proteus, Salmonella, Eberthella, Alcaligenes, Pasteurella, Klebsiella,
Hemophilus, Dialister, Bacteroides.
Het geslacht Lactobacillus genoemd laat logisch denken aan melkbacteriën, aan
bacteriën die melksuiker kunnen ontbinden. Welnu de rangschikking leert ons, op
zeer ernstige wijze, dat Lactobacillus Beijerincki, het gewoon Bacillus Beyerincki
van Henneberg van de zuur aardappelwort der stokerijen, melksuiker niet ontbinden
kan! evenmin als Lactobacillus acidophilus, het gewoon Bacillus acidophilus van
Moro, die in de darmbuis leeft!
In de nieuwe rangschikking krijgt de vroegere Bacterium
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lactis aerogenes den naam van Aerobacter aerogenes, Bacterium aceti van
Acetobacter acetum; men ontmoet verder Actinomyces actinoides, Lactobacillus
lactis acidi. Is er hier geen te sterke neiging tot pleonasmusvorming? Dan moet zeker
Homo sapiens in Homo humanus veranderd worden!
De rangschikking is een woordenfabriek, een bedrijf waar te veel de feiten worden
verwaarloosd, waar de natuur te dikwijls wordt belasterd; de producten van dit bedrijf
maken de paedagogie te dikwijls ziek. Mocht ik hier een zeer objectieve
gevolgtrekking uitspreken, zonder kwaad inzicht, met het doel alleen de paedagogie
te dienen, dan zou ik er op willen wijzen dat de bereiding tot het beoefenen der
wetenschappen zich veel te weinig met de wiskundige opleiding bekommert; aldus
is het niet te verwonderen dat de rangschikkingen in de wetenschappen te veel de
woorden en te weinig de getallen door het onderzoek geleverd, in acht nemen, en
aldus te weinig met de beginselen der natuur in verband zijn.
***

Tot nu toe heb ik veel afgebroken. Ik wil het nu beproeven, ten opzichte van de
microbenleer, waar ik en nomenclatuur en rangschikking stelselmatig schijn te willen
vermijden, een stelsel te verdedigen, dat vroeger door Löhnis werd voorgesteld en
nog thans door Le Blaye en Guggenheim wordt gebruikt, en waaraan ik in mijn
onderwijs de voorkeur geef; dat stelsel is en voor student en voor leeraar zeker
aantrekkelijker: het is dit van de steekkaartjes die voor bepaalde typen kunnen
opgemaakt worden.
Aldus werkte ook bij voorkeur Julius Mac Leod in zijne biologische opstellen,
toen hij voorbeelden beschreef in opklimmende reeksen, zonder te vergeten de
aandacht te vestigen op het bestaan van talrijke fijne overgangen.
Voor iedere bestudeerde microbe wordt eene opsomming van eigenschappen
gemaakt; hier komt de eenzijdigheid van de rangschikking niet in aanmerking: de
morphologische eigenschappen met hare veranderlijkheid, de afmetingen met de
afwisselingen, de physiologische kenmerken met de vele wijzigingen kunnen
opgenomen worden; de historische aanteekeningen, de talrijke benamingen kunnen
eventueel in aanmerking komen, en eindelijk kunnen eenige schetsen, bij voorkeur
volgens het microscopisch onderzoek, het werk op nuttige wijze volledigen.
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Als bibliographische bronnen noem ik, buiten de afzonderlijke verhandelingen:
F. Lafar, Handbuch der technischen Mycologie
Bergey, Manual of determinative Bacteriology
Buchanan, General Systematic bacteriology
Lehmann en Neumann, Handatlas für Bacteriologie
Le Blaye en Guggenheim, Manuel pratique de diagnostic bactériologique.

De bestudeerde eigenschappen worden in een bepaalde volgorde gebracht, die
gemakkelijk volgens de omstandigheden en in verband met den vooruitgang der
wetenschap kan gewijzigd worden. Door het bestudeeren van de literatuur bemerkt
men spoedig dat het vaststellen dezer eigenschappen niet altijd gemakkelijk is, omdat
de aanteekeningen bijna nooit volledig zijn, of zelfs in vele gevallen tegensprekend.
Dan komt het persoonlijk werk van den student in aanmerking, om de ingewonnen
inlichtingen na te gaan en te volledigen, tot bewijs dat in de wetenschappelijke studie
het practisch laboratorium veel hooger staat dan het college zelf, waar de s udent
soms al zijn wil moet inspannen om niet in slaap te vallen.
De steekkaartjes vermelden b.v. de volgende eigenschappen:
1.
Worden er sporen gevormd? (sp - of sp +)
2.
Leeft de microbe aëroob of anaëroob? (a + of a -)
3.
Uitzicht der coloniën op gelatine bodems (g)
4.
Uitzicht der coloniën op gelose (agar) bodems (ag)
5,
Worden glucose, lactose, sucrose aangetast? (gl, 1, su)
6,
7.
8.
Uitzicht van vleeschnatculturen (b)
9.
Wordt er indol gevormd? (i)
10.
Uitzicht van culturen in melk (la)(22)
11. Uitzicht der coloniën op aardappel (so)(22)
12.
Worden nitraten gereduceerd? (n)
13.
Ontstaat er fluorescentie? (fl)
14.
De kleur der coloniën (c)(22)
15,
Vorm en afmetingen der cellen (f, me)(22)
16.
17.
Vertoonen de microben bewegingen? (mo)(22)
18.
Worden de microben gekleurd met methyleenblauw? (bl)
19.
Id volgens de methode van Gram? (gr)
20.
Vertoonen de cellen haartjes of trilharen? (p)(22)

(22)
(22)
(22)
(22)
(22)
(22)

la uit lac; so uit solanum; c uit color; me uit mensura; mo uit motus; p uit pillum
la uit lac; so uit solanum; c uit color; me uit mensura; mo uit motus; p uit pillum
la uit lac; so uit solanum; c uit color; me uit mensura; mo uit motus; p uit pillum
la uit lac; so uit solanum; c uit color; me uit mensura; mo uit motus; p uit pillum
la uit lac; so uit solanum; c uit color; me uit mensura; mo uit motus; p uit pillum
la uit lac; so uit solanum; c uit color; me uit mensura; mo uit motus; p uit pillum
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21.
22.
23.
24.
25.

Wordt er zwavelwaterstof gevormd? (s)
Optimale temperatuur en temperatuursgrenzen (t)
Typische chemische werkingen (w)
Virulentie, ziekten die zij kunnen voorroepen (z)
Woonst, optimale cultuurbodems (wo)

Onder den titel van de gewone benaming komen de historische aanteekeningen, de
synonymie, en eventuëele verwijzingen naar monographieën of bijzondere
bibliographie.
De voorbeelden die ik hier laat volgen hebben vooral betrekking op de microben
van den grond, van het water, en van de levensmiddelen waarover mijn onderwijs
loopt; aldus begrijpt men dat belangrijke ziektebacteriën opzettelijk hier niet
verschijnen. De eigenschappen zijn ook voor de besproken voorbeelden soms
onvolledig, omdat deze niet volledig gevonden of bestudeerd werden, eventuëel om
den student tot persoonlijk werk te prikkelen.
Eens de steekkaartjes opgesteld, kunnen zij volgens een bepaalde volgorde bewaard
worden; die volgorde kan men op een zeker oogenblik wijzigen; men kan ook dood
eenvoudig de alphabetische orde gebruiken. In mijn overzicht worden alleen
voorbeelden besproken die, om plaats te winnen, hier op dezelfde bladzijden gebracht
werden.
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Nitrosomonas
Nitrosococcus
Nitrobacter
europaea
nitrosus
Winogradsky 1892 Winogradsky 1892 Winogradsky 1892
(Micrococcus
nitrosus)
sp

-

-

-

a

+

+

+

g

groeit niet

groeit niet

kleine coloniën

ag

groeit zonder
N-verbindingen

groeit zonder
N-verbindingen

groeit zonder
N-verbindingen

b

groeit niet

groeit niet

groeit niet

i

-

-

-

la

groeit niet

groeit niet

groeit niet

so

groeit niet

groeit niet

groeit niet

n

-

-

-

fl

-

-

-

c

wit

wit

bruin

f

staafjes, zelden
ketens

kogeltjes

staafjes in hoopjes

me

1-2μ

1.5-1.7μ

1-1.2μ

mo

+

-

-

-

-

20-25°

25-28°

gl
l
su

bl
gr
p

een trilhaartje

s

-

t
w

vormt nitriet uit
vormt nitriet uit
ammoniak: groeit ammoniak
op bodems zonder
org. stof

vormt nitraat uit
nitriet

z

-

-

-

wo

grond

grond

grond
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Bacterium aceti
Pasteur 1852
(Acetobacter
acetum)

Bacterium xylinum Bacterium
pasteurianum
Brown 1886
Hansen 1879
(Acetobacter
(Acetobacter
xylinum)
posteurianum)

sp

-

-

-

a

+

+

+

g

niet vloeibaar

niet vloeibaar

niet vloeibaar

gl

zuur

zuur

zuur

l

-

-

-

su

-

zuur

-

b

vliesje

i

-

-

-

n

-

-

-

fl

-

-

-

c

wit

wit

wit

f

staafjes in ketens

alleen of ketens

alleen of ketens

me

1-2μ

mo

-

-

-

-

-

-

s

-

-

-

t

30°

30°

w

vormt azijnzuur

vormt azijnzuur

vormt azijnzuur

z

-

-

-

wo

azijn

azijn

ag

la
so

0.8-1μ

bl
gr
p
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Azotobacter
chroococcum
Beyerinck 1902

Azotobacter agilis Azotobacter
radicicola
Beyerinck 1901

sp

-

-

-

a

+

+

+

g

groeit slecht

groeit slecht

groeit slecht

ag

groeit zonder
N-verbindingen

groeit zonder
N-verbindingen

groeit zonder
N-verbindingen

gl

ontbonden

l

ontbonden

su
b

groeit niet

troebel

i

-

-

la

groeit

so

zeer klein

groeit

groeit

n

-

-

-

fl

in gelosebodems

c

grijsbruin

geelbruin

f

±rond of staafjes

±rond of staafjes

staafjes

me

4-7μ

4-7μ

1-2μ op 0.7μ

mo

traag

sterk

al of niet

bl
gr
p

1 trilhaartje

s
t

25°

28°

w

stikstofassimilatie

stikstofassimilatie

stikstofassimilatie

z

-

-

-

wo

grond
mannietbodems

grond
mannietbodems

wortelknobbels
leguminosen,
mannietbodems
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Streptococcus lactis
Lister 1873 (Str. acidi
lactici)

Streptococcus mastitidis
Nocard 1887 (Str.
agalactiae contagiosae)

sp

-

-

a

+

facultatief

g

niet vl., klein

niet vloeibaar

ag

klein, rond

gl

zuur

l

zuur, geen gas

su

zuur

b

troebel

sterk met suiker

i

-

-

la

zuur, stremt

zuur, stremt

so

groeit niet of slecht

groeit niet

n

geen reductie

geen reductie

fl

-

-

c

wit

wit

f

rond, ketens

ketens

me

0.5-1μ

0.9-2μ

mo

-

bl

+

gr

+

+

p

-

-

s

-

-

t

opt. veranderlijk

w

vormt melkzuur

z

-

uierontsteking

wo

melk

uier, melk

zuur, geen gas
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Micrococcus ureae Micrococcus
freudenreichii
Cohn 1872
(Micr. ac. lactis)

Micrococcus
aerogenes
Schottmuller 1912

sp

-

-

-

a

+

+

facultatief

g

niet vloeibaar

klein, vloeibaar

groeit niet of slecht

ag

klein

klein

groeit niet

gl

zuur, geen gas

gas

1

zuur

su

zuur

b

troebel

troebel

groeit niet

i

-

-

la

alkalisch

zuur, stremt

groeit niet

so

grijs

wit tot geel

groeit niet

n

geen reductie

geen reductie

geen reductie

fl

-

-

-

c

wit

wit

wit

f

kogels

kogels

kogels

me

0.8-1.5μ

1μ

0.6-0.8μ

mo

-

-

-

gr

+

+

+

p

-

-

-

s

-

-

-

t

25°

20°

37°

w

zet carbamide om in
ammonium
carbonaat

z

-

-

kraamvrouwenkoorts

wo

urine

melk

bl
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Sarcina flava Sarcina luteaSarcina
Sarcina roseaSarcina alba
aurantiaca
de Bary
Flügge 1886 Flügge 1886 Schroeter
Zimmerman
1887
1895
sp

-

-

-

-

-

a

+

+

+

+

+

g

klein rond
vl.

rond, vl.

klein

vloeibaar

weinig
vloeibaar

ag

sterk

groeit

groeit

rood in
midden

gl

zwak zuur

zwak zuur

zwak zuur

zwak zuur

zwak zuur

l

-

-

-

-

-

b

troebel

helder met troebel
geel neerslag

i

-

weinig

weinig

la

alkalisch

alkalisch

stremt

so

groeit

groeit

groeit

n

-

-

-

fl

-

-

-

-

-

c

bleekgeel

zwavelgeel

oranje

rood

wit

f

rond,
hoopjes

rond,
hoopjes

rond,
hoopjes

hoopjes

hoopjes

me

1-2μ

1-1.5μ

su

mo

-

bl
gr

+

+

+

p

-

-

-

+

-

30-35°

25°

30°

lucht

lucht, grond water lucht
water

s
t

+
-

-

w
z
wo

hooi
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Bacterium
Bacterium lactis
prodigiosum
erythrogenes
Bizio 1823 (Serratia Hueppe 1889
marcescens, Monas (Serratia lactica)
prodigiosa,
Micrococcus
prodigiosus,
Bacillus
prodigiosus)

Bacterium
violaceum
Bergonzoni 1881
(Chromobacterium
violaceum)

sp

-

-

-

a

+, soms -

+

+

g

rond, vloeibaar

klein, vloeibaar

vloeibaar

ag

groeit

sterk

groeit

gl

ontbonden

geen gas

zuur, geen gas

l

geen gas

su

geen gas

b

troebel

troebel

troebel

i

-

-

-

la

stremt, zwakzuur,

stremt, zuur

alkalisch

so

groeit

groeit

groeit

n

reductie tot nitrieten tot nitrieten

fl

-

c

rood

rood

paars

f

rond of korte
staafjes

alleen, staafjes

alleen, soms ketens

me

0.5-1.0μ

1-1.4μ

2-5μ

mo

+

-

+

bl

zwak+

gr

-

+

-

p

weinig

s

-

t

25-30°C

37°

25-30°

-

-

-

-

haartjes

w
z
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wo

water, mest, grond water, melk

water
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Bacterium
pyocyaneum

Bacterium putidum

Gessard 1882
(Pseudomonas
aeruginosa)

Bacterium
fluorescens
liquefaciens
Flügge 1886
(Pseudomonas
fluorescens)

sp

-

-

-

a

+

+

+

g

vloeibaar

vloeibaar

klein, niet vloeibaar

ag

slijmachtig

slijmachtig,
grijsgeel

slijmachtig

gl

geen gas

l

geen gas

su

geen gas

b

troebel, vlies aan de troebel,
oppervlakte
fluoresceerend

troebel

i

weinig

-

-

la

stremt, dan
oplossing

slijmachtig,
alkalisch

stremt niet

so

slijmachtig bruin

glad

slijmachtig

n

tot nitrieten

tot nitrieten en
ammoniak

tot nitrieten

fl

+

+

+

c

geel - groen - bruin groen

groenachtig

f

staafjes, snoertjes
van 2 - 3 of
klompjes

kleine staafjes,
afgerond

me

1-1.5μ op 0.5-0.6μ 1.5-3.2μ tot 0.4μ

2-2.2μ op 0.4-0.5μ

mo

zeer beweegbaar

+

+

bl

+

+

+

gr

-

-

+of-

1, zelden 2

1-2 haartjes

20-25°

25°

p

staafjes

Flügge 1886 (Bs
fluorescens putidus,
Pseudomonas
putida)

s
t

37°
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w
z

open wonden, etter

wo

water, darm, afval

grond, water

water, stoffen in
bedorven toestand

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

43
Bacterium gasoformans Bacillus lactis viscosus
Eisenberg 1891
Adametz 1891
(Achromobacter
(Achromobacter viscosum)
gasoformans)
sp

-

-

a

+

+

g

rond, groot

klein

ag

rond

klein

gl

noch zuur, noch gas

l

geen gas

su

geen gas

b

troebel

troebel, slijmachtig

i

-

-

la

niets

slijmachtig, alkalisch

so

geel

sterk

n

-

-

fl

-

-

c

wit geel

wit

f

kleine staafjes

staafjes, alleen of paren

me
mo

0.5-2.5μ
+

-

gr

-

-of+

p

haartjes

bl

s
t

25-30°

25°

water

melk

w
z
wo
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Bacillus lactis Bacillus
acidi
caucasicus

Bacillus
bulgaricus

Bacillus
brassicae
fermentatae
Leichmann
Beyerinck 1889 Grigoroff 1905 Henneberg
1896
(Lactobacillus (Lactobacillus 1903
(Lactobacillus caucasicus)
bulgaricus)
(Lactobacillus
lactis acidi)
fermentatae)

sp

-

-

-

a

+

g

klein, niet vl.

groeit niet

niet vl.

ag

klein grijs

klein grijs

onregelmatig

rond, wit

gl

zuur, geen gas zuur

zuur

zuur

l

zuur

zuur

zuur

su

zuur

b

troebel

troebel

i

-

-

-

-

la

zuur, stremt

zuur

zuur

zuur

so

weinig

groeit niet

groeit niet

n

-

-

-

fl

-

-

-

c

wit

wit

wit

f

alleen of ketens staafjes, soms
ketens

soms ketens

alleen of paren

me

0.8-1.2μ

5-6μ

1-2μ

1.6-2.4μ

mo

-

-

-

-

bl

+

gr

+of-

+

+

+

37-40°

40-45°C

24-38°C

zuur

-

zuur

-

p
s

-

t

40°

w

vormt melkzuur vormt melkzuur vormt melkzuur vormt melkzuur

z

-

-

-

-

wo

melk

kefir

yoghurt

zuur kool
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Bacterium coli Bacterium acidiBacterium
lactici
typhosum
Escherich 1886 Hueppe 1884 Eberth 1880
(Escherichia
(Escherichia
(Eberthella
coli)
acidi lactici)
typhi)

Bacillus
dysenteriae
Shiga 1898
(Eberthella
dysenteriae)

sp

-

-

-

-

a

+

facultatief

facultatief

facultatief

g

niet vl.

niet vl.

niet vl.

niet vl.

ag

groeit

groeit

groeit

groeit

gl

zuur, gas

zuur, gas

weinig, zuur

zuur, geen gas

l

zuur, gas

zuur, gas

noch zuur noch
gas

su

-

b

troebel, geen
vlies

troebel

troebel

troebel

i

+

+of-

-

-

la

zuur, stremt

zuur, stremt,
gas

stremt niet

so

sterk

sterk

groeit slecht

groeit slecht

n

tot nitrieten

-

tot nitrieten

-

fl

-

-

-

c

wit

wit

wit

f

korte staafjes

meest in paren staafjes

staafjes

me

1μ

1-1.7μ

1-1.5μ

1-1.5μ

mo

+

-

+

-

gr

-

-

-

-

p

3-4 korte

wit

bl
8-10 lange

s
t

37°

30°

37°

37°

z

afwisselende
virulentie

-

typhus

dysenterie

wo

darm

darm, melk

darm

darm

w
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Bacterium lactis aerogenesBacterium levans
Escherich 1886
Wolffin 1894 (Aerobacter
(Aerobacter aerogenes)
levans)
sp

-

-

a

facultatief

facultatief

g

dik, niet vl.

rond, weinig vl.

ag

dik

groeit

gl

gas

gas, zuur

l

gas

gas

su

gas

geen zuur, geen gas

b

troebel, vlies

troebel

i

-

twijfelachtig

la

zuur stremt

zuur

so

sterk

sterk

n

tot nitrieten

tot nitrieten

fl

-

-

c

wit

wit

f

alleen

alleen of paren

me

1-2μ

0.6-1.8μ

mo

-

+

gr

-

-

p

-

+

37°

36°

z

-

-

wo

darm

meeldeeg

bl

s
t
w
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Bacterium vulgare Bacterium
enteritidis
Hauser 1885
Gaertner 1888
(Proteus vulgaris) (Salmonella
enteritidis)

Bacterium
paratyphosum
Brion-Kayser 1902
(Salmonella
paratyphi, Bs.
paratyphosus)

sp

-

-

-

a

+

facultatief

facultatief

g

rond, bijna
doorschijnend, vl.

niet vl.

niet vl.

ag

slijmachtig

rond, grijs

rond grijs

gl

zuur of niet

zuur, gas

zuur, gas

1

neutraal of alkalisch geen gas

su

zuur

zuur gas

zuur, gas

b

troebel, geen vlies
reuk verrot

troebel, vlies

troebel, neerslag

i

-of+

-

-

la

stremt of niet,
alkalisch

zuur, dan alkalisch zuur, dan alkalisch

so

groeit slecht

rijk

weinig

n

tot nitriet

tot nietriet

geen reductie

fl

-

-

-

c

wit

wit

wit

f

staafjes, polymorf
soms draden, 80μ
lang

staafjes, soms korte staafjes
ketens

me

1-2μ op o.6μ breed 1.5-2μ

1-1.5μ

mo

+

+

+

bl

+

gr

+

-

-

p

+

+

+

s

+

t

20-24°

37°

37°

soms pathogeen

darmontsteking

vergiftiging

-

w
z
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wo

in bedorven
protiden

darm

bedorven vleesch
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Bacillus subtilisBacillus
mycoïdes
Ehrenberg 1838 Flugge 1886
(Bs ramosus)

Bacillus
mesentericus
vulgatus
Flugge 1886

Bacillus
mesentericus
panis viscosi
Vogel 1897

sp

+

+

+

+

a

+

+

+

+

g

rond, vl.

vl.

vl.

vl.

ag

onregem. col.

draderig

rond

klein

ge

zuur

zuur

zuur

zuur

su

zuur

zuur

zuur

zuur

b

troebel, vliesje troebel, vliesje troebel

troebel, vliesje

i

-

-

-

-

la

alkalisch

stremt niet

stremt niet

stremt niet

so

sterk, wit

wit, dan bruin

sterk, bruin

rimpels

n

-

-

-

-

fl

-

-

-

-

c

wit

wit

wit

wit

f

alleen of ketens ketens

alleen of
gepaard

alleen of ketens

me

1.5-9μ

3-5μ

1.5-7μ

1.5-3μ

mo

+

+

+

+

gr

+

+

+

+

p

+

+

+

37-40°

30°

30°

l

bl

s
t

30°

w
z
wo

draderig brood
grond

grond

grond

grond
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Bacillus
asterosporus
Migula 1900

Bacillus
authracis
Koch 1876
(Bacteridie
charbonneuse)
Davaine 1863)

Clostridium
butyricum
Prazmowski
1879 (Bacillus
butylicus)

Mycobacterium
tuberculosis
Koch 1884
(Bacillus
tuberculosis)

sp

+

+

+

-

a

+

+

-

+

g

vl.

vl.

niet vl.

niet vl.

ag

rond

onregelmatig

groeit

groeit in
aanwewezigheid
van glycerine

gl

zuur, gas

zuur

zuur, gas

l

gas

zuur, gas

su

gas

zuur, gas

b

troebel

troebel, vlies

troebel

groeit als
glycerine
aanwezig is

i

-

-

-

-

la

stremt niet

stremt

zuur, stremt

groeit niet

so

groeit

groeit

klein

groeit

n

-

-

tot nitriet en
ammoniak

fl

-

-

-

-

c

wit

wit

wit

wit

f

alleen of paren

me

3-6μ

5-10μ

3-10μ

mo

+

-

+ alleen zonder lucht

alleen of ketens alleen

bl
gr

+

p

+

+

+

+

+

+

+

-

s
t

0.5-4μ

30°

37-38°

30-40°

37°
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w

kan
luchtstikstof
assimileeren

z
wo

grond

kan N
assimileeren,
tast zetmeel aan
tot boterzuur
anthrax,
miltvuur

-

tering

grond, bloed

grond,
uitwerpsel

teringlijders
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Leptotrix
Crenothrix
ochracea
polyspora
Kützing 1843 Cohn 1870

Thiothrix niveaBeggiatoa alba
Winogradsky
1888

Trevisan 1842

sp

conidiën

conidiën

conidiën

-

a

+

+

+

+

g

groeit niet

groeit niet

ag

groeit niet

groeit niet

groeit niet

groeit niet

la

groeit niet

groeit niet

so

groeit niet

groeit niet

n

-

-

-

-

fl

-

-

-

-

c

bruin

bruin

kleurloos

kleurloos

f

draden

draden

draden, niet
vertakt

draden

me

0.8μ dik

1.5-5.2μ dik

2μ dik

3-4μ dik

-

+

gl
l
su
b
i

mo
bl
gr
p

-

-

-

-

s

-

-

-

-

w

groeit niet in
gewone
bodems, vormt
ijzeroxyde

groeit niet in
vormt zwavel
gewone
uit H2S
bodems, vormt
ijzeroxyde

vormt zwavel
uit H2S

z

-

-

-

-

wo

ijzerhoudend
water

ijzerhoudend
water

zwavelhoudend zwavelhoudend
water
water

t
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Vergadering van 19 Februari 1930
Waren aanwezig, de heeren: Prof. Dr. J. PERSYN, bestuurder, Prof. Dr. M. SABBE,
onderbestuurder, Dr L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, O, WATTEZ, Prof.
Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A.J.-J.
VAN-DEVELDE, J. SALSMANS, S.I., Prof. Dr. FR. DAELS, werkende leden;
de heeren Prof. Dr. R. VERDEYEN, Dr. J. VAN MIERLO, S.J., en Prof. Dr. J. VAN DE
WIJER, briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren Dr. L. SIMONS, Kan. AM. JOOS en J. JACOBS,
werkende 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:
Annuaire de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique, 1930, 96e année.
Dr. E. VERWIJS en Dr. J. VERDAM: Middelnederlandsch Woordenboek. Voortzetting
door Dr. F.A. STOETT. Deel X, afl. 1, en afl. 4 tot slot van Verdam's Tekstcritiek,
bewerkt door Prof. Dr. W. DE VREESE.
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Door de Technische Hoogeschool, te Delft:
Over de Controle en de Mate van betrouwbaarheid van het Chloreeringsproces
voor drinkwater, speciaal voor de Tropen, door K. HOLWERDA.
Bijdrage tot de kennis van het Bergius-Proces, door J.-N.-J. PERQUIN.
Over de vorming der cyclische agetalen van glycerine met acetaldehyd,
formaldehyd en benzaldehyd, door J.D. VAN ROON.
Het Beheer onzer Waterschappen uit een economisch oogpunt beschouwd, door
WILLEM VAN KONIJNENBURG.
Bijdrage tot de kennis van eenige voor de reukstofindustrie belangrijke aromatische
allyl- en propenyl-verbindingen, door R. PRIESTER.
Eenige toepassingen van de leer der eigenfuncties op vraagstukken uit de
toegepaste mechanica, door J.-J. KOCH.
Analytische studiën in verband met de samenstelling van eenige onvoldoend
gekende vetten, door J. VAN LOON.
Stuurstandslijnen van vliegtuigen: de bepaling er van door middel van vliegproeven
en hare beteekenis voor de beoordeeling der stabiliteit, door H.J. VAN DER MAAS.
Evenwicht in het stelsel strontium-oxyde-rietsuiker-water, door A. KLINKENBERG.
De linolzuren en de oxydatie van onverzadigde vetzuren door organische perzuren,
door W.C. SMIT.
De bouw der alpujarras en het tektonische verband der oostelijke betische. ketens,
door J. WESTERVELD.
Bijdrage tot de kennis der ko olstofafzetting bij het ‘Cracken’, door J.W.H
UYTENBOGAERT, Jr.
De tinertsafzettingen van het eiland Singkep en de genese der alluviale afzettingen,
door CH.H.J. WILHELM.
De suikervergisting door bacteriën der Coli-groep, door M.A. SCHEFFER.
The propionic acid bacteria, by C.B. VAN NIEL.
Door de Rijksuniversiteit, te Groningen:
Duitsche Invloed op het Nederlandsch der protestantsche Theologen sedert het
begin der XIXe eeuw, door J. LEEST.
Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche Kloosters Mariëngaard en Lidlum, door
D.A. WUMKES.
Reimstudiën zu Mai und Beaflor, door A. VAN DER WAL.
De Messiaansche opvattingen der middeleeuwsche exegeten Rasji, Aben Ezra en
Kimchi, vooral volgens hun commentaren op Jesaja, door W.J. DE WILDE.
Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1928-1929.
Tijdschrift voor Geschiedenis, 44e Jg., all. 4.
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Door de R.K. Universiteit, te Nijmegen:
Les Perspectives de l'Unification du Droit de Change depuis 1910, door MAX.
FRANSEN.
Jaarboek der Universiteit 1928-1929.
Jaarboek der St-Radboud-stichting.
Gids voor het Studiejaar 1929-1930.
Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden:
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, 48e deel, afl. I-IV.
Door de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën:
Weensche Gezantschapsberichten, van 1670 tot 1720, bewerkt door Dr. G. VON
ANTAL en Dr. J.C.H. DE PATER, 1e deel: 1670-1697. (Nr. 67 der Groote Serie).
Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie, uitgegeven door Dr. F.W. STAPEL.
e
1 boek, Dl. II. (Nr. 68 der Groote Serie).
Door de ‘Société historique et archéologique dans le Limbourg’ te Maastricht:
Publications. Tome LXV. 3e série. T.X. 1929.
Door den ‘Historischen Verein für den Niederrhein’, te Köln:
Annalen, 1859-'62; 1868; 1871-'72; 1874; 1876-'85; 1888-1904; 1907-1923;
1926-1929.
Veröffentlichungen, I-II (1906).
Door de ‘Historische und antiquarische Gesellschaft zu Basel’:
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde. I. - 27. Band (1901-1928).
Door de Universiteit van Leuven:
De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de Opstand tegen Spanje. Maart
1576-1585. Door P. EM. VALVEKENS.
Charles de Coster, par JOSEPH HANSE.
Inauguration de la Nouvelle Bibliotheque de l'Université.
VAN DER ESSEN, L.: Alfred Cauchie (1860-1922). L'Initiateur; Le Savant;
L'Homme. Extrait de la Revue d'histoire ecclésiastique, Tome XVIII).
La Bibliothèque de Louvain. Séance commémorative du 4e anniversaire de
l'incendie.
Door Dr. J.-F.M. STERCK, buitenlandsch eerelid:
De ‘Vertooninge van de superstitiën van de paperye als misse ende andere
ceremoniën’ in Vondels Gysbrecht van Aemstel. (Overdruk uit Studia catholica, Jan.
1930).
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Door den heer Prof. Dr. M. SABBE, onderbestuurder voor 1930:
Voix d'outre tombe. La Question flamande. Etude écrite en 1913, par PAUL LIPPENS.
Door den Schrijver:
JANET, CHARLES: La structure du Noyau de l'atome, considérée dans la
Classification périodique, des éléments chimiques. (November 1927).
ID. Essais de classification hélicoidale des éléments chimiques. (Avril 1928).
ID. La classification hélicoidale des éléments chimiques. (Nov. 1928).
Charles de Coster. Sire Halewijn. Bois originaux de VICTOR STUYVAERT. Texte
de l'édition LACOMBLEZ de 1893.
SCHILLINGS, ANDRÉ: Het Vluchtelingske.
Door de Redactie:
Catalogus der historische bibliotheek van Prof. Dr. P.J. BLOK.
***

Voor den Beernaert-Wedstrijd zijn ingekomen:
In-de-Kat pakt-de-Rat, door PIET VAN ASSCHE.
Uit 's Levens Koorts, verzen van PAUL ROGGHÉ.
Naar de Gondelstad, door ALFONS LAMBRECHT. Met titelplaat en penteekeningen
door den Schrijver.
EECKELS CONSTANT: De Schelde.
EECKELS CONSTANT: Van Simpele Menschen.
EECKELS CONSTANT: De Maalstroom.
EECKELS CONSTANT: De eenzame Tuin.
EECKELS CONSTANT: Het Licht.
Eksode. Verzen van JAN VERCAMMEN.
KIROUL, PAUL: Van Bommetje en Kooltje Vuur.
KIROUL, PAUL: Sprookjes: Jan Stavast, Vrouw Scharminkel, enz.
KIROUL, PAUL: Sprookjes: Het Tooverbeursje, Seevetje, enz.
KIROUL, PAUL: Pinus Silvestris.
MATTHIJS, MARCEL: Het Grauwvuur. Roman.
LEMMENS, JAN: De Smid.
LEMMENS, JAN: Jantje.
WALSCHAP, GER.: Adelaide.
BALLINGS, JAC.: 't Lammeken.
BALLINGS, JAC.: De dorpspoëet.
DE GRAEVE, JOS.: Tragedieën uit het Alledaagsch leven.
***
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Voor den Tooneelwedstrijd zijn ingekomen:
EECKELS CONSTANT: Onze Hooge Oomes. Blijspel in drie bedrijven.
EECKELS CONSTANT: De Afgrond. Drama in vier bedrijven.
EECKELS CONSTANT: Wat nog overbleef. Dramatisch eenakter.
EECKELS CONSTANT: De Plaatsvervanger. Treurspel in een bedrijf.
EECKELS CONSTANT: Naar 't Wereldeinde. Toekomstdrama.
LEMMES, JAN: De Vrede. Zangspel in drie bedrijven.
DELPORT, RIK: Daar waren drie Tamboers. Zinnebeeldig spel in drie bedrijven.
BALLINGS, JAC.: 't Lammeken. Een vroolijk spel van simpel gebeuren. In drie
bedrijven, 2e uitgave.
BALLINGS, JAC.: De dorpspoeet. Een gemoedelijk spel in drie bedrijven.
MAGERMAN, PIETER: De Zwaluwen. Drama.
MAGERMAN, PIETER: De Heilige Opstanding. Landelijk spel in 3 bedrijven.

Aangekochte boeken.
Geschichte der Deutschen Literatur, herausgegeben von ALBERT KÖSTER und JULIUS
PETERSEN. 1. Band: Heldendichtung, Geistlichendichtung, Ritterdichtung von
HERMANN SCHNEIDER, 1925.
DROOGMANS, JOZ.: Hendrik van Veldeke. De eerste Dietsche Dichter. Zijn Leven
en zijn Werk. Tweede druk, 1928.
De Gids. 81e tot 93e jg. (1917-1929).
The Times. Literary supplement. January 2, 9, 16, 1930.
Die Literatur. Monatschrift für Literaturfreunde. 32e Jg. I-V.
La nouvelle Revue Française. 1 janvier 1930.
CORNETTE, Mr. A.H.: Iconographie van Antwerpen. Afl. 1, Pl. I-X en XVII.
Actes du Premier Congres international de linguistes, à La Haye du 10-15 avril
1928.
Holland's Influence on English Language and Literature, by T. DE VRIES, J.D
(1916).
Het Dialect van Elten-Bergh, door Dr. M. BRUGEL (1901).
Handbuch der Literaturwissenschaft. Herausgegeben von Dr. OSKAR WALZEL.
Lieferungen I-137.
Nederlandsche Taalgids. Woordenboek van Belgicismen, door CONST. H. PEETERS,
18e afl. tekst, en Inleiding.
BRUNOT, FERDINAND: Histoire de la Langue française des origines à 1900. T. IV,
La Langue classique (1660-1715), 2e partie. T. VI. Le XVIIIe siècle, 1e partie: Le
mouvement des idées et les vocabulaires techniques.
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Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Huwelijk van Prinses Marie-Jose. - Telegram van 4 Januari 1930 waarbij HH.
MM. de Koning en de Koningin den Bestendigen Secretaris verzoeken aan de leden
der Academie hun oprechte dankbetuiging over te maken voor de gelukwenschen
welke zij HH. MM. toestuurden ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses
Marie-José.
Brief van 15 Januari waarbij H.M. de Koningin den Bestendigen Secretaris dank
zegt voor het huldetelegram aan Prinses Marie-José daags voor haar afreis naar Italië
gezonden, en hem verzoekt aan de leden der Academie de verzekering te geven, dat
hun gelukwenschen, te dier gelegenheid aangeboden, haar ten zeerste hebben
getroffen.
2o) Plechtige Vergadering 1930. - Brief van 21 Januari 1930, waarbij de heer
HERMAN POORT, letterkundige te Groningen, den Bestendigen Secretaris bericht dat
hij met genoegen aanvaardt op de Plechtige vergadering van 29 Juni als feestredenaar
op te treden en tot onderwerp heeft gekozen Wat beteekent de Vlaamsche Letterkunde
voor Holland?

Mededeelingen namens commissien.
1o) Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. - Prof. Dr. L.
SCHARPÉ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de heeren IS. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Prof Dr. J. MANSION,
Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. L. WILLEMS, leden, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, lid-secretaris;
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alsmede Prof. Dr. VANDEWIJER, en Dr. VAN MIERLO. Mr. WILLEMS neemt het
voorzitterschap waar.
Dr. VAN MIERLO geeft lezing van een mededeeling over den Reinaert-proloog:
Kan (R. Ia, v. 6) Die Arnout niet hevet volscreven geëmendeerd worden tot: die
Perrout hevet volscreven? Met die lezing: ‘die Perrout hevet volscreven’, zou alleszins
de proloog een aannemelijken zin opleveren. Dr. VAN MIERLO meent thans dat
Willem wel den Franschen proloog zoo had kunnen interpreteeren dat Perrout zich
heeft willen voorstellen als schrijver van den Plaid. En er bestaat dan wel een middel
om den naam van Arnout uit den proloog te doen verdwijnen, en er pleit nogal een
en ander voor de inschuiving van den naam Perrout in de plaats van Arnout: ‘hoewel
Perrout die avonturen alreeds voltooid had’ zou dan de zin zijn. Willem was dan de
eerste om ook het gedicht van Reinaert in het Dietsch te bewerken, vóór hem was
het in het Dietsch nog onghemaket. De argumenten voor Arnout's oorspronkelijkheid
en voor het dubbel auteurschap blijven echter hun waarde houden, al zou door de
emendatie ‘Perrout voor ‘Arnout’ het argument uit den proloog ontleend wegvallen.
Dr. VAN MIERLO komt tot het besluit dat geen van beide theorieën, tot hiertoe
volkomen vaststaat.
Mr. WILLEMS meent dat met die ‘avonturen’ de volledige yeeste zal bedoeld zijn
geweest, en de tekst zou begrijpelijk zijn als ‘Avonturen’ ondersteld werd in de plaats
te zijn gekomen van vroeger ‘yeeste’, waarop reeds gewezen werd door Prof.
VERCOULLIE.
De Commissie stelt voor de lezing van Dr. VAN MIERLO op te nemen in de Versl.
en Medeleelingen.
2o) Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De voorzitter, de heer O.
WATTEZ, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig, de heeren O. WATTEZ, voorzitter, FRANK LATEUR, ondervoorzitter,
IS. TEIRLINCK, Prof Dr.
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L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. PERSYN, J. SALSMANS, S.I., leden, en Prof. Dr. M. SABBE,
lid-secretaris.
Daar Dr. M. SABBE eene lezing houdt, zal de voorzitter in zijne plaats de taak van
verslaggever op zich nemen.
Aan de dagorde staat:
1o) Nog eenige gedichten op den slag bij Calloo (1638). Lezing door Prof. Dr. M.
SABBE.

Dr. MAURITS SABBE komt terug op de bewering van N. Sotwel, dat Pater Poirters in
het begin van zijn dichterlijke loopbaan twee naamlooze gedichten schreef op de
slagen bij Calloo en bij St. Omer in 1638. Hij toont aan dat beide gedichten in het
Nederlandsch werden geschreven en meent te mogen aannemen, dat het zijn: 1o Den
Hollantschen Cael-af van Calloo, waarop hij reeds vroeger de aandacht vestigde, en
2o Den Franschen Kraem-op van S. Omer, dien hij heden besprak. Verder is Dr.
SABBE van oordeel, dat de zegswijze ‘Leelijk van Kalooi komen’ een zinspeling is
op den mislukten aanslag van Graaf Willem van Nassau tegen Calloo in 1638. Hij
bespreekt nog vier andere Brabantsche volksgedichten op hetzelfde wapenfeit.
De voorzitter bedankt Dr. SABBE voor zijn interessante lezing en stelt voor ze op te
nemen in de Verslagen en Mededeelingen (Aangenomen).

Dagorde.
1o) Nieuwe uitgaven van Leden der Academie. - Modern Woordenboek, taalkundig
encyclopedisch geillustreerd, uitgegeven door J. VERSCHUEREN. S.J. St. Jan
Berchmanscollege, Brussel, met medewerking van Dr. L. GOEMANS,
Inspecteur-generaal M. en N.O. Bestendig Secretaris der Kon. Vl. Academie en Dr.
L. BROUNTS, Leeraar aan het Athenaeum en de Middelbare Normaalschool te Gent.
A-K. (Turnhout, N.V. Brepols, 1930.)
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2o) 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 1929.
Aanwinsten. -Deze worden regelmatig medegedeeld in onze Verslagen en
Mededeelingen; gedurende het verloopen jaar beliepen zij 484 boeken en brochures;
en 20 tijdschriften en dagbladen. Daarvan werden 466 boeken en brochures, en 18
tijdschriften en dagbladen aan de Academie ten geschenke aangeboden, namelijk:
Boeken en
Brochures.
20

Door de Regeering

Tijdschriften.
9

Door openbare besturen, letterkundige en andere 20
genootschappen, onderwijsinrichtingen enz. in
België.

1

Door Academiën, Universiteiten, Bibliotheken,
enz., uit den vreemde

162

8

Door buitenlandsche eereleden.

4

-

Door werkende en briefwisselende leden

207

-

Door bijzondere personen:
a)

Uit België

43

b)

Uit den
vreemde

10
_____

_____

466

18

Werden aangekocht: 44 werken en 2 tijdschriften.
Ruildienst. - In ruiling met haar Verslagen en Mededeelingen en haar Jaarboek
ontving de Academie: uit België 32 tijdschriften en dagbladen; uit den vreemde 14
tijdschriften.
3o) Lezing door Prof. Dr. Fr. Daels, - werkend lid: Over Palfyn. - Op voorstel van
den heer Prof. Dr. J. PERSYN, bestuurder, beslist de vergadering dat de lezing van
Prof. DAELS in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Nog eens v. 6 uit den Reinaert-proloog
Door Dr. J. van Mierlo, S.J.
Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Kan v. 6:
Die Arnout niet en hevet vulscreven

geëmendeerd worden tot:
Die Perrout hevet vulscreven?

Dit slechts als toelichting bij mijn laatste studie over Arnout en Willem.
Ik had daarin de door mij vroeger ontwikkelde argumenten voor de
oorspronkelijkheid van R. Ia als werk van Arnout tegen gemaakte opwerpingen
verdedigd en met enkele nieuwe beschouwingen versterkt. Verder had ik uit de
theorie van het dubbelauteurschap van R. I, welke door verschillende gezaghebbende
philologen wordt voorgestaan, ja als zeker beschouwd, en welke ik nog met enkele,
vooral esthetische, overwegingen had bevestigd, een nieuw groot bewijs afgeleid ten
gunste van de prioriteit van het Dietsch op het Fransch voor het eerste deel van
Reinaert I. De daaruit opgebouwde oorspronkelijkheid van Arnout's gedicht, zegden
wij, zou onomstootelijk vaststaan, indien met zekerheid kon aangetoond worden, dat
Arnout in v. 6 moet behouden blijven. Daarom onderzochten wij nog eens, of ARNOUT
daar kon uitgeschakeld, en b.v., als velen willen, door PERROUT vervangen worden.
Wij bewezen, dat, in alle geval, een lezing als:
Die Perrout niet en hevet volscreven

onmogelijk in den proloog kon passen. Wat wij daarover zegden beschouwen wij
als afdoend overtuigend. Wij voegden er echter aan toe: Indien er nog stond:
Die Perrout hevet volscreven

dus, zonder de ontkenning, dan zou ten minste de geheele proloog
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een klaren, samenhangenden zin opleveren, en zou men de vermelding van PERROUT
kunnen begrijpen. Wij zagen ons echter ook hier genoodzaakt, deze lezing te
verwerpen, niet slechts omdat zulke emendatie al te gewaagd moest heeten - want
daarom ging het eigenlijk niet; wij onderzochten alleen, of het op eenige wijze
mogelijk zou zijn ARNOUT tot PERROUT te emendeeren - wij moesten de lezing
opgeven voornamelijk: omdat de bron van Willem zelf uitdrukkelijk verklaart dat
de door hem behandelde branche niet van Perrot is. In li Plaid wordt immers
uitdrukkelijk gezegd, dat: Perrot
Lessa le meus de sa matere:
Car il entroblia le plet, etc.

zoodat Willem, met li Plaid en met dien proloog vóór zich, onmogelijk zou hebben
kunnen zeggen, dat Perrout de door hem behandelde, uit li Plaid nagevolgde,
avonturen volscreven hevet: zijn bron zelf verklaarde, dat Perrot dit niet had gedaan.
Hierop is het, dat ik even zou willen terugkomen. Want, hoe steekhoudend die
beschouwing ook moge schijnen te zijn, ze is dit allerminst. Het is mij duidelijk
geworden, dat Willem, met die uirdrukkelijke verklaring vóór zich dat Perrot entroblia
le plet, toch heeft kunnen schrijven:
Die Perrout hevet volscreven.

En dat weer, om een alleszins eenvoudige reden.
Men bezie even den proloog van Willem zelf. Hij spreekt daarin over zich zelven
in den derden persoon: Willem die Madoc maecte. Zoo wilde hij zich zelven als den
dichter van den Reinaert voorstellen. Dit was trouwens een, bekende, gewoonte bij
middeleeuwsche dichters. Zonder een eigenlijken titel voor hun gedicht op te geven,
met daaronder: door... en dan hun naam, wisten zij, op verschillende soms zelfs
eenigszins raadselachtige wijzen, wanneer zij dit verlangden, toch hun naam met
hun gedicht over te leveren. En een van die wijzen was: zich zelven bij 't begin voor
te stellen in den derden persoon:
Willem, die Madoc maecte.
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Dit gebruik zien wij, in alle geval, door Willem zelf gevolgd. En nu heeft hij, te
rechte of ten onrechte, om het even, ook kunnen veronderstellen, dat Perrot zich, op
gelijke wijze, bij den aanvang van zijn prolooog, als den dichter van li Plaid heeft
willen bekend maken. Er staat immers:
Perrot, qui son engin et s'art
Mist en vers fere de Renart
Et d'Isengrin son cher compère,
Lessa le meus de sa matere:
Car il entroblia le plet etc.

Dit beteekent niet noodzakelijk, dat wat volgen zal, le plet, niet het werk van Perrot
zou zijn; dit beteekent alleen: dat Perrot le plet niet behandeld had; maar - zoo heeft
Willem dien proloog althans kunnen verstaan - het hier nu behandelen zou: hij had
al andere avonturen van Renart en Isengrin in verzen gesteld; maar de beste nog
vergeten, welke vergetelheid hij hier herstellen wilde. Nu beweer ik niet, dat dit
precies de indruk is dien het Fransch maakt: die beteekenis zou beter uitkomen, zoo
er stond iets als: lessa JUSQU'ICI le meus de sa matere. Ik beweer alleen, dat Willem,
met zijn eigen wijze om zichzelven bekend te maken, met dit Perrot als eerste woord
vóór zich, heeft kunnen begrijpen, dat Perrot zich als den dichter van le plet wilde
voorstellen.
Zoo zou hij wel hebben kunnen schrijven:
Die Perrout hevet volscreven.

En, wie weet, of hij geen gelijk had; en of inderdaad Perrout niet de schrijver van le
plet is geweest. Veel zou daarvoor kunnen gezegd worden; en in 't bijzonder precies
de vermelding van Perrot bij 't begin van den proloog: wat in den aard en in de wijze
ligt van middeleeuwsche dichters, om hun naam bekend te maken. Zou een dichter
den naam van een anderen dichter zoo op den voorgrond hebben geschoven?
Wat volgt nu daaruit?
Dat er wel één middel bestaat, om Arnout uit den Reinaertproloog te doen
verdwijnen, en dien naam te vervangen door dien van den Franschen dichter: Perrout,
nl. de lezing:
Die Perrout hevet volscreven.
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Nu moge men opwerpen zooveel men wil: dat die lezing toch al te gewaagd is; dat
ze niet zeer waarschijnlijk zou zijn, dat ze indruischt tegen geheel de handschriftelijke
overlevering, vermits alle hss. van den Reinaert, hoe verschillend ook in de redactie
van dit vers, toch eensluidend de ontkenning hebben; dat ook zóó nog de vermelding
van een Franschen dichter, zonder meer, vreemd aandoet - in alle geval niet meer
zoo vreemd als met de ontkenning - 't doet er alles niets toe. Het eenige dat ik
voorloopig wilde betoogen is: dat die lezing mogelijk moet heeten. Ik beweer zelfs,
dat, wie haar eenmaal heeft ingevoeld, met mij zal moeten bekennen, dat de geheele
proloog op die wijze een alleszins mooie, wel-afgeronde, samenhangende beteekenis
krijgt. Luistert even:
Willem, die Madoc maecte,
Daer hi dicken omme waecte,
Hem vernoyde so haerde
Dat die avonture van Reynaerde

d.i. de avonturen, in 't algemeen; of, die bepaalde avontuur; door Perrout behandeld,
of, een avontuur: 't doet niets ter zake; waarschijnlijkst in ons verband: de avonturen
in 't meervoud, wat ook best in den zin, vooral met bleven, past,
In dietsche onghemaket bleven

in 't dietsch nog niet geschreven waren, nog onbehandeld bleven; onghemaket dan
in de eigenlijke beteekenis nog wel: nog niet gemaakt;
Die Perrout hevet volscreven

die toch al door Perrout ten volle waren te boek gesteld, hoewel Perrout (dan natuurlijk
geen Dietsch schrijver, maar een Fransche) die toch al volledig had te boek gesteld,
ofwel: hoewel Perrout, door er ook de laatste avontuur van te schrijven, die avonturen
toch al voltooid had;
Dat hi die vyte dede soucken

die vyte van Reinaerde zegt het Comb. hs.: van Reinaerde is blijkbaar een inschuifsel;
met de voorgeslagen lezing wordt het ook
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volkomen overbodig; want die vyte is nu, ten minste vooral, Perrout's werk(1), dus:
dat hij Perrout's werk deed zoeken,
Ende hise naden walschen boucken
In dietsche dus hevet begonnen.

en hij nu het verhaal dier avonturen volgens de walsche boeken d.i. volgens Perrout's
gedicht, met of zonder andere Renart-gedichten, in 't Dietsch heeft begonnen.
De relatieve zin: Die Perrout hevet volscreven heeft dus een tegenstellende waarde:
hoewel Perrout die toch al voltooid had, dus: in 't Dietsch bleven de avonturen van
Reinaert nog steeds onbehandeld. Toch had Perrout ze reeds voltooid: toch waren
ze in 't Fransch reeds volledig te boek gesteld. Dat vond Willem jammer. Zoo schafte
hij zich Perrout's werk aan; en heeft dan Reinaert's avonturen in 't Dietsch begonnen.
Dit wil daarom niet noodzakelijk zeggen, dat er in 't Dietsch geen dierenverhalen
bij 't volk bestonden; dat onze dietsche volksdichters in vroeger tijden nog nooit van
Reinaert of van andere dieren gezongen hadden; maar alleen: dat Reinaert's avonturen
in 't Dietsch nog niet episch, op kunstvol literaire wijze, zooals de nieuwe epische
opbloei in de volkstaal die had in zwang gebracht en die nu als literatuur gold, waren
beschreven geworden. Tot epos opgebouwde avonturen van Reinaert bestonden er
in 't Dietsch nog niet. Willem heeft ze begonnen: hij is de eerste geweest om zulk
een Reinaert-avonturen-epos te dichten.
Hiermee wordt allerminst beweerd, dat de voorgeslagen emendatie zeker zou zijn.
Neen, de lezing: die Arnout niet en hevet volscreven - combinatie van de lezing van
het Comburgsche en van het Dyck'sche handschrift, die noodzakelijk is voor den zin
van den proloog en voor de verklaring der varianten, zooals wij vroeger hebben
aangetoond(2) - blijft hare waarschijnlijkheid behouden. Tegen haar gelden niet de
opwerpingen, die men al dadelijk tegen de andere lezing kan maken: zij is allerminst
gewaagd; zij past in

(1) Vite wordt in de Reinaert-literatuur wel gebruikt voor één enkele afzonderlijke branche; zoo
heeft hs. H aan het slot van br. VII: Explicit la seconde vie de R. ou a tant boidie (Ed. Martin,
I, p. XIII).
(2) Voor Arnout's oorspronkelijkheid in Versl. en Meded. Kon. Vl. Ac. 1927, blz. 1071-1078.
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de handschriften overlevering; zij geeft den naam van een dietschen dichter dien
men hier verwacht; zij verklaart waarom de avonturen nog onghemaket bleven in 't
Dietsch; zij geeft ook voor den proloog een samenhangenden zin; al moet dan
onghemaket opgevat worden als: nog niet ten volle afgemaakt; en al moet dan
begonnen in een eenigszins ruime, of relatieve beteekenis worden verstaan: Willem
zou Arnout's werk zoo zelfstandig met de voltooiing van diens bewerking in 't Fransch
hebben gecombineerd, dat hij als van een eigen werk kan spreken, hetwelk hier
begint; of zelfs eenvoudig: Arnout's werk met Willem's voortzetting vormen nu een
voltooid geheel, dat Willem hier begint. Om nu de toepassing te maken:
Wij zegden in ons laatste opstel, dat: wanneer wij de argumenten voor de
oorspronkelijkheid van R. Ia afzonderlijk en in hun samenhang overschouwen;
wanneer wij daarnaast de zoo talrijke en zoo treffende philologische, zoowel
linguistische als stylistische bewijzen voor het dubbel auteurschap van den Reinaert
in overweging nemen, wanneer wij dan zien, hoe deze laatste theorie, geheel
onafhankelijk van de eerste opgebouwd, deze eerste toch veronderstelt en met de
kracht van haar eigen bewijzen komt bevestigen; wanneer wij ten slotte bedenken,
hoe deze beide theorieën in de handschriftelijke overlevering van den Reinaert-proloog
uitstekend en ook uitsluitend passen, dan voelen wij ons telkens geneigd te verklaren:
Ja, er is hier geen redelijke twijfel meer mogelijk! R. Ia is wel een oorspronkelijk
dietsch gedicht, en het werk van Arnout!
Maar dan, zegden wij verder, was er toch weer iets, dat ons telkens beletten kwam
om zoo stellige uitspraak te doen. En dit was het beklemmend gevoel, het zich steeds
sterker opdringend gevoel, dat Willem in zijn proloog wel zoo iets had willen zeggen,
als: ‘dat Reinaert's avonturen in 't Dietsch nog niet waren behandeld geworden; dat
hij, Willem, dit jammer vond en daarom zich de walsche boeken over Reinaert had
aangeschaft, en nu eens die Reinaert-avonturen ook in 't Dietsch was begonnen.’
Vooral de tegenstelling tusschen onghemaket bleven en begonnen maakte op mij
dien indruk en liet mij nu niet los; al kan de lezing van het Dyck'sch hs. onvolmaket
dien indruk dan weer sterk verzwakken.
Maar dan wist ik weer geen weg meer met dit v. 6: Die Arnout niet en hevet
volscreven: Arnout kon immers onmogelijk wegge-
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cijferd worden! Dan kreeg echter de proloog een geheel anderen zin: ‘Arnout's werk
was in 't Dietsch onghemaket, onvoltooid gebleven, hoewel het in 't waalsch was
afgemaakt; Willem vond dit jammer; hij zou het, nu met behulp van dit walsch en
andere walsche boeken, in 't Dietsch tot een volledig Reinaert-gedicht maken.’ En
dan konden weer alle argumenten voor beide theorieën, voor Arnout's
oorspronkelijkheid in 't bijzonder, in 't gelid opgesteld worden: ze behielden er al
hunne bewijskracht.
Waartoe al deze veronderstellingen, gissingen en redeneeringen?
Wij hadden een heele reeks argumenten aangevoerd om de prioriteit en de
oorspronkelijkheid van het eerste deel van Reinaert I te bewijzen. Sommige daarvan
bezitten nog, volgens ons, een ontegenzeggelijk groote kracht; als: het volslagen
verval in de kunst van het Fransche gedicht, zoodra de overeenstemming met onzen
Reinaert ophoudt, zoodra, zou men zeggen, de Fransche dichter niet meer gedragen
werd door de kunst van het onvoltooide Dietsch, dat hij heeft moeten voltooien; het
veel grover anthropomorphisme eveneens, dat in dit slot van 't Fransch overheerscht,
tegenover het soberder en kiescher gebruik er van in 't eerste deel, dat naar 't
onvoltooide Dietsch zou zijn nagevolgd. En alle argumenten samen kunnen toch een
zeer sterken indruk wekken ten gunste van een oorspronkelijk Dietsch, onvoltooid
gebleven werk. Maar, zooals wij bekenden, geen enkel dezer argumenten bewijst
die oorspronkelijkheid van een Dietsch onvoltooid gedicht met stellige zekerheid:
wij hebben niet het argument ontdekt dat hier allen twijfel wegneemt. Dit beslissende
argument echter ware de lezing in den proloog van Arnout: die Arnout niet en hevet
volscreven, indien deze zeker vaststond. En nu moeten wij bekennen, dat, wat men
ook ten gunste van deze lezing moge inbrengen, hoe waarschijnlijk ze ook in de
handschriftelijke overlevering moge heeten, hoe eng ze ook past in de theorie van
de oorspronkelijkheid van R. Ia, toch ten slotte niet zeker is. Wij moeten dus het
argument missen, dat onze theorie over Arnout's oorspronkelijkheid tot veilige
zekerheid zou maken.
Hetzelfde moet gezegd worden over de theorie van het dubbel auteurschap. Wat
de voorstanders dier theorie, en in 't bijzonder Prof. Muller, ook te haren gunste, met
allen loffelijken vlijt en philologischen scherpzin, mogen hebben bijeengebracht,
hoe zeer zij haar zelf als voldoende verzekerd en wetenschappelijk vast-
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staande beschouwen, hoe wij zelf haar nog meenen te hebben versterkt, eerlijk gezegd,
nooit hebben wij haar die onbetwistbare zekerheid kunnen toekennen, waarop zij
aanspraak wil maken. Ook hier ontbreekt, naar onze opvatting, het beslissende
argument. En dit ware, ook hier weer, de lezing Arnout, indien ze onomstootelijk
vaststond: dan immers zou uit den proloog zelf blijken, dat twee schrijvers aan den
Reinaert hadden gearbeid. Zoo moet ook de theorie van het dubbel auteurschap den
steun missen, die haar tot veilige zekerheid zou verheffen.
Nu echter weet ik, helaas! wel weg met dit zesde vers. En wanneer ik dit lees: Die
Perrout hevet volscreven, dan komt het den zoo sterken indruk, dien ik van elders
reeds had over de bedoeling van den Reinaert-proloog, onheilspellend in mij
vastzetten. En dan waag ik nog minder dan vroeger een stellig oordeel uit te spreken.
Maar omdat die lezing mogelijk is en zelfs een goeden zin geeft, daarom verliezen
de argumenten voor Arnout's oorspronkelijkheid en voor het dubbel auteurschap nog
hunne bewijskracht niet. Zij blijven die behouden, vermits ze onafhankelijk van dit
vers en van de lezing Die Arnout niet en hevet volscreven uit de loutere analyse van
den Reinaert en uit de vergelijking met het Fransch werden opgebouwd. Wie meent
dat eene of andere theorie daardoor voldoende gestaafd wordt, om allen redelijken
twijfel uit te sluiten, moet zich verder om die mogelijke emendatie niet bekommeren.
Hij mag dan ook blijven lezen: die Arnout niet en hevet volscreven, met des te meer
recht, daar deze lezing door de handschriftelijke overlevering gesteund wordt, terwijl
de andere de in alle handschriften aanwezige ontkenning moet verwerpen en dan
nog eigenmachtig een naam in de plaats van den overgeleverde schuiven; daar verder
deze lezing ook een zeer goeden zin oplevert; daar ze eindelijk door beide theorieën
nog bevestigd wordt. Men zou zelfs kunnen beweren, dat de handschriftelijke
overlevering ons geen recht geeft om dit vers te verbeteren zooals we hebben gedaan;
dat we daarom moeten blijven bij: Die Aarnout niet en hevet volscreven: wat dan op
beide elkander aanvullende en engstverbonden theorieën de kroon zet. Want zoover
durfde ik mij wel te wagen: met die lezing zijn beide theorieën zeker.
Dit wilde ik hier even nog doen opmerken: het gaat niet op eene van beide theorieën
te verwerpen en de andere te behouden; het dubbel auteurschap veronderstelt
noodzakelijk een oorspronkelijk eerste deel, zooals wij in ons laatste opstel hebben
aangetoond;
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beide theorieën staan of vallen te gelijk. Zou iemand de eene niet aannemen, zoo
moet hij ook de andere verwerpen; en, wil, hij konsekwent met zich zelven blijven,
dan ook stoutweg v. 6 lezen: Die Perrout hevet volscreven.
Wat mij betreft: gereedelijk wil ik bekennen dat wij, ondanks alles wat ten gunste
dier theorieën werd aangebracht, hierin tot dusver nog tot geen stellige zekerheid
zijn gekomen. Wordt ooit het beslissende argument ontdekt, dan staat ook de lezing:
Die Arnout niet en hevet volscreven vast. Laat dan de tegenstanders eens positief
bewijzen, dat het Fransche gedicht wel geheel oorspronkelijk is. Tot nog toe werd
dit niet gedaan. Tegen de argumenten die wij in anderen zin hebben verdedigd, berust
bij hen de taak de prioriteit van het Fransch buiten twijfel te stellen. Zou die ooit
stellig blijken, dan moet v. 6 gelezen worden: Die Perrout hevet volscreven en wordt
ook deze lezing zeker. Zij is dan het eenige middel om aan de bewijzen voor Arnout's
oorspronkelijkheid en voor het dubbel auteurschap hunne kracht te ontnemen. Zoolang
mag de lezing met Arnout ter bevestiging dienen van ons betoog; maar met de
mogelijkheid van Perrout moet gerekend worden; en deze is van dien aard dat ze,
dunkt ons, zekerheid belet.
Toch is de lezing Die Perrout hevet volscreven, op zich zelf beschouwd, nog niet
noodlottig voor de door ons verdedigde theorieën. De proloog kan immers zeer goed
als volgt opgevat worden: Willem vond het zoo jammer dat de avonturen van Reinaert
in 't Dietsch nog steeds onvoltooid bleven, hoewel ze door Perrout, dan in 't Fransch,
waren voltooid geworden.’ Hij vond het dus jammer, dat een in 't Dietsch onvoltooid
g laten gedicht, hoewel dit door Perrout in 't Frans:h was voltooid, nog steeds in 't
Dietsch zonder slot bleef. Alleen zouden wij dan den naam moeten missen van den
schrijver van dit eerste onvoltooid gelaten Dietsch gedicht. Arnout zou aftreden; een
anonymus in zijn plaats verschijnen.
Er zijn nog wel andere opvattingen, of schakeeringen van de hoofdbedoeling van
den Reinaert-proloog mogelijk, die door de varianten der verschillende handschriften
kunnen aangebracht worden. Wij hebben ze met opzet buiten de bespreking gelaten,
om verwarring te vermijden. Zoo kan de beteekenis van dien proloog natuurlijk ook
zijn: het is jammer dat de avonturen van Reinaert, door Perrout verhaald, in 't Dietsch
nog niet behandeld zijn; waardoor dan niet zou gezegd worden, dat er nog geen
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Reinaert-verhalen of dieren-novellen in 't Dietsch bestonden; maar alleen dat Perrout's
werk nog niet in 't Dietsch was overgebracht.
Volledigheidshalve wil ik hier nog aan toevoegen, dat de lezing: Die Perrout hevet
volscreven sterk ten gunste van een vroege vervaardiging van onzen Reinaert, nog
vóór het einde der 12e eeuw, zou kunnen pleiten. Want dan bestond het Fransche
gedicht, zooals L. Foulet aanneemt, en zooals dan gemakkelijk zou kunnen bewezen
worden, vóór ongeveer 1180. Ook Perrot moet dan natuurlijk vóór 1180 gedicht
hebben. Nu laat de proloog duidelijk genoeg verstaan, dat Perrout's werk, toen Willem
begon, nog niet zoo lang verschenen was: ‘er bestaan al vele Reinaert-verhalen in 't
Fransch; ook Perrout heeft er meer dan één gedicht, door zijn laatste werk nu heeft
hij er als de kroon op gezet, 't is jammer dat er in 't Dietsch nog steeds niets bestaat.
Daarom wil ik hier beginnen.’ Perrout is, in alle geval, de laatste Fransche
Reinaertdichter dien Willem kent: hij heeft Reinaert's avonturen volscreven. Zoo
moet ook Willem niet zoo lang na Perrout hebben gedicht. Vijftig, zestig, of zeventig
jaar later, in 1230-1250, kon hij zóó van Perrout niet meer spreken. Perrout's werk
is voor Willem het laatste der tot zijn tijd verschenen Reinaert-verhalen.
Men zal mij in alle geval niet kunnen beschuldigen, dat ik aan theorieën houd,
alleen omdat ze de mijne zijn. Ik heb eerlijk gezegd al wat voor een oorspronkelijk
Dietsch gedicht kon aangevoerd worden. Waar bij mij dan later bezwaren zijn
opgekomen, heb ik die niet verzwegen, ook al zou ik mijn eigen moeizaam
opgebouwde getimmerte daarmee stukslaan.
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Nog eenige Gedichten op den Slag te Calloo (1638)
Door Dr. Maurits Sabbe
Werkend lid der Vlaamsche Academie.
Verleden jaar had ik de gelegenheid de aandacht te vestigen op het geestig gedicht
Den Hollantschen Cael- af van Calloo(1), dat hoogst waarschijnlijk uit de pen van
Pater Poirters vloeide. Intusschen heb ik nog een vijftal gedichten aangetroffen, die
op dit heuglijk wapenfeit betrekking hebben.
De overwinning van de troepen van den Prins Kardinaal op die van Graaf Willem
van Nassau-Siegen blijkt dus eens te meer een zeer ophefmakende gebeurtenis te
zijn geweest, en het wil ons voorkomen, dat de gekende spreekwijze: ‘Leelijk van
Kalooi komen’ werkelijk een zinspeling is op dien mislukten aanval van het
Hollandsche leger tegen de Calloosche vestingen in 1638.
Taco H. de Beer en Dr. E. Laurillard zijn van meening, in hun Woordenschat ('s
Gravenhage, 1899), dat ‘Leelijk van Kalooi komen’ een herinnering is aan den
mislukten aanval van Alexander van Parma op Calloo in 1585.
In geval er een tekst te vinden is, dagteekenend van vóór 1638 en waarin de
uitdrukking voorkomt, hebben zij gelijk. Maar zoo dit niet het geval is, wat kan ons
beletten de zegswijze te beschouwen als een zinspeling op het historisch feit van
1638, dat zooveel weerklank vond in de volksliteratuur?
II. - DEN FRANSCHEN // KRAEM-OP // VAN S. OMER. // HERREBECKERYE // Tusschen
eenen Fransman ende eenen Hollander // Referijntie // Pertinentelyck verhaelende
soo / hoe de Geusen uyt // CALLOO, als de Franschen van S. OMER verdreven // syn
/ met allen t'gene datter gepasseert is. - Ghedruckt in den grooten Nyt, / Daer den
meester den knecht beschyt /(2).

(1) Zie Verslagen en Mededeelingen, 1929.
(2) Koninklijke Bibliotheek te Brussel, Nr. 28688.
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Dit Brabantsche hekeldicht, zonder naam van drukker noch plaatsaanwijzing, is
heelemaal in den zelfden geest opgevat als de Cael-af van Calloo, en zoo wij naar
den schrijver er van mochten gissen, dan zouden wij in de eerste plaats ook aan Pater
Poirters gaan denken, die in dien Kraem-op van St. Omer als het ware den tegenhanger
van de Cael-af van Calloo zou gegeven hebben.
Hier is het noodzakelijk terug te komen op hetgeen ik in mijn vorige medeeling
zegde over de mogelijkheid, dat P. Poirters de auteur van Den Cael-af van Calloo
zou zijn.
Nat. Sotwel (Southwell) schreef in zijn Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu
(1676) twee gedichten aan P. Poirters toe, op de gebeurtenissen van 1638: 1o) De
Victoria Serenissime Principis Cardinalis Fernandi et Batavorum clade ad Calloam
1628, 21 Junii en 2o) De Victoria Serenissimi Principis Thomae Sabaudi et Comitis
Piccolomini in Morinis, anno 1638. Sotwel was de eerste, die zulks mededeelde.
Het citaat uit Papebrochius' Annales Antverpienses, dat wij in ons vorig opstel
over dit onderwerp vertaalden, steunt op Sotwel, op wien zich Papebrochius beroept
met de woorden: ‘Recensentur illa in altera Bibliothecae Jesuiticae editione anni
M.DC.LXXVI’.
Volgens Sotwel en Papebrochuis heeft P. Poirters dus twee gedichten gemaakt,
het eene op Calloo, het andere op St. Omer, en die gedichten waren in het
Nederlandsch.
Uit de inleiding tot Pater Poirters Heilig Hof van Theodosius(1) door Papebrochius
blijkt ook dat althans het gedicht van Poirters op den slag bij Calloo Nederlandsch
was. Hij roemt eerst het talent, waarmede de Pater Jezuiët zijne moedertaal wist te
schrijven en wijst dan op het Calloo-gedicht. ‘Maer boven alle naturelycke gaven
scheen in hem uyt een selsame lichtigheyt, om alles watter voor viel op rym te stellen,
als eenen recht gheboren poët in ons moederlycke tale, klaer en soet-vloeyigh, met
seer eygene woorden, ongedronghen en in uyt-sprake: gelyck syne menichvuldige
rym-dichten en rymloose seden-lessen, door hem in het licht gebrocht genoegh
bewysen. Dit heeft hij alder eerst openbaer doen blycken in het jaer 1636, als des
Konincx wapenen, onder 't beleyt des Prince Cardinaels, gesegent wierden met die
overtreffelijke victorie op den Hollands-staten leger voor Calloo, daer

(1) Antwerpen. G. THIEULLIER, 1696.
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den vrydom der stadt Antwerpen, nu in 't uyterste gevaer staende, mede bleef
versekert. Alle verstanden wierden doens opgeweckt om de gemeyne blijschap met
danck en lof-dichten te betuygen: ende onsen Adrianus heeft een soo treffelijke
beschryvinge der heele geschiedenis op rym gestelt; datse, alhoewel sonder naem
des auteurs in 't licht gebrocht, meermaels door de persse heeft moeten passeren.’
Er was twijfel bij ons ontstaan omdat wij meenden dat A. De Backer beweerde,
dat een van die twee gedichten het werk van Vernulaeus was, en bijgevolg in het
Latijn gesteld was. Dit was ook de meening van P. Van Miert, die in Studiën over
die gedichten van P. Poirters sprak. Hij schrijft daar o.a. ‘Het gelegenheidsvers onder
I (Sommervogel VI, 927) De Victoria... Thomae Sabaudi kan even goed
oorspronkelijk in 't Nederlandsch als in 't Latijn geschreven zijn. Zou het nog in een
gedrukten of geschreven bundel schuilen? Een fortuinlijke dag brengt het misschien
eenmaal te voorschijn. Het andere vers over den slag bij Calloo moet aan Vernulaeus
worden afgestaan’.(1)
Pater Poukens, bibliothecaris van de S.J. te Antwerpen, deed ons het groote
genoegen zich voor dit geval te interesseeren en aan te toonen, dat het een vergissing
is een van de beide gedichten aan Vernulaeus toe te schrijven. De laatste volzin van
P. Van Miert is de echo van Sommervogels bewering: ‘Cette dèrnière pièce est de
Vernulaeus?, zooals onze twijfel ook op hetzelfde gezegde steunde.
Pater Poukens wees er ons op, dat Sommervogel A. De Backer (auteur van de
tweede uitgave van de Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus 1872-76)
verkeerd begrepen had.
A. De Backer (1872 - Deel II, col. 2040) herhaalt de gegevens van Sotwel, maar
voegt er bij: ‘Cependant, d'aprês la notice qui se trouve en tête de Heylig Hof, etc.
(Ipres 1696), ces deux poèmes sont en flamand. Ces deux pièces doivent être bien
rares: je n'ai vu qu'un fragment de la 1o, les pages 49 à 55...’ Maar in zijn Deel III,
col. 2423, teekent hij hierbij aan: ‘Erreur. Ce fragment doit être de Vernulaeus.
Triumphus ob caesos ad Calloam Batavos, a Rhetoribus Academicis collegii Porcentis
celebratus Stylo Nicolai Vernulaei. Lovanii apud Jacobum Zegers anno 1638, 4o pp.
48.

(1) Tijdschrift voor godsdienst, wetenschappen en letteren, 108e deel (1927, 2e halfjaar, blz.
473).
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Cette harangue est suivie de Joci triumphales, en vers élégiaques, qui vont jusqu'à
la page 55.’
A. De Backer zegt dus niet dat het door Sotwel aangehaalde gedicht op den slag
van Calloo van Vernulaeus is, maar alleen dat dat hij een fragment van een gedicht
van Vernulaeus verkeerdelijk beschouwd had als een fragment van het aan Poirters
toegeschreven gedicht op den slag te Calloo.
De twee door Sotwel en Papebrochius vermelde gedichten op Calloo en St. Omer
door P. Poirters waren dus wel Nederlandsche gedichten en wij meenen te mogen
aannemen, dat wij den ‘fortuinlijken dag’, waarover P. Van Miert spreekt, thans
beleven en dat Den Cael-af van Calloo en Den Kraem-op van S. Omer de twee
bedoelde gedichten van Pater Poirters zijn.
Wij vatten het tweede gedicht samen en geven er enkele der best geslaagde
fragmenten van.
Het vertelt niet met zooveel bijzonderheden de twee heuglijke Spaansche
overwinningen, maar laat vol leedvermaak de Fransche en Hollandsche bondgenooten
met elkander kibbelen over de oorzaken van hun nederlaag.
Een Franschman ontmoet een Hollander, afgemat, bevuild en berooid, en gist, dat
hij in dien ellendigen staat wellicht van Calloo komt. De Hollander bitst tegen:
Waerom van Calloo? Comper:
Waerom niet van S. Omer?

Waarop de Franschman antwoordt, dat de Hollander onmogelijk in dien toestand uit
St. Omer kan komen.
S. Omer? ick sien wel neen:
Ghy zijt al te waps te been /
Vies / beslyckt / vuyl / mat / en nat /
G'lyck een half-versopen kat:
Heel verhonghert en verdorst /
Als een uyt-ghedroghde korst;
't Hooft vol wonden / 't lijf vol slaghen /
En den hals vol roode kraghen;
G'lyck my lest noch een quam teghen /
Die te Calloo had' geleghen;
Die was oock soo fraey begaeyt /
Al oft hy hem had ghebaeyt /
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In het bloedt en in het slijck:
Somma / gheenen mensch ghelijck.
't Welck my daerom peysen doet /
Dat ghy oock op staenden voet
Niet en komt van S. Omer:
Maer wel van Calloo Comper.

De Hollander vraagt waarom de Franschman nu nog van Calloo komt praten. Al wat
daar gebeurde is nu al zoo lang voorbij! En toch vertelt de Hollander opnieuw zijn
droevig wedervaren op de Scheldeboorden. Hij vluchtte naar Holland, toen hij vernam
dat Graaf Willem voornemens was de partij op te geven. Hij hield zich daar stil en
vertelde niets over het gebeurde, hoezeer men ook verlangde over alles ingelicht te
zijn. In een tamelijk grappige passage deelt de vaandelvluchtige verder mede hoe hij
toch genoodzaakt werd iets los te laten aan zijn buurman.
'k Hiel my stiltjens als een muysje
By myn vrouwtjen in myn huysje /
Sonder my te laten sien:
Want ick wist wel dat de lien /
In soo verre sy my saghen /
My ter doodt toe souden plaghen /
Om te weten het finael
Van die maren altemael.
Het gheschiedt dat mijn ghebuer
My van over sijnen muur
In myn hofken sitten sagh /
En hy boed my goeden dagh:
Ende vraeghde / hoe 't al stont?
Lacen / sey ick / niet te bont.
Wel hoe soo? wat isser dan?
Laet eens hooren / sey den man /
Hoe het te Calloo al gaet;
Daer-men hier soo veel af praet.
Will my doch eens wat vertellen /
Ick en sal het niemant mellen.
Ey / sey ick / laet m'onghequelt:
Het en dient niet wel vertelt.
Doch ick segh u een dinck uyt
Den heelen hutspot is verbruyt.
't Sou den duyvel / sey ghebuer /
En soo viel hy van den muer.
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De Hollander werd opeens met schrik bevangen toen hij bedacht, dat men hem als
gevlucht soldaat en als verspreider van dit nieuws, waaraan men in Holland nog niet
gelooven wilde, zou gevangen nemen. Hij besloot toen te vluchten naar S. Omer
omdat hij gehoord had, dat de Franschen op het punt waren deze stad in te nemen.
Hij zou zich daar bij hen aansluiten en dan als held kunnen terugkeeren.
Hij trok er heen, maar ondervond al spoedig dat het daar niet beter ging voor de
Franschen.
(Ick) gaf my op de reys /
Met mijn roertjen op den neck /
En wat aesjen voor den beck.
Doen ick in den legher quam
't Eerste woordt dat ick vernam
Was: ô quelle pauvreté,
Nous n'avons rien à fripper.
Dat en stont my niet wel aen /
'k Was op wegh weer t'huys te gaen
Had ick niet terstont ghedocht
Dat ick daer oock was verkocht.
Stont ick daer niet fraey en keeck
Het was eenen fraeyen streeck
Om my-selfs te doen begecken
Van naer S. Omer te trecken.
Immers 'k moestet blijven hauwen
Tot nu toe; dat die Papauwen
Den Fransois met Spaensche pramen
Schand'lyck hebben op doen kramen.
Dus kom ick van S. Omer /
En niet van Calloo Comper.

De Franschman weigert te gelooven wat de Hollander hem komt vertellen en gaat
aan het opsnijden over de legermacht en de dapperheid van zijn landgenooten. Zij
zullen niet wijken noch voor den Prins Kardinaal, noch voor Prins Thomas, noch
voor Graaf Jan, noch voor Picolomini, noch voor
...den Wesemaelschen helt /
Die hen meest van allen quelt.

De Franschman lacht met de ‘viese-vasen’ die de Hollander
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hem komt ‘aanblasen’. Hij houdt dat alles voor leugens, maar de Hollander gaat nu
meer bijzonderheden geven.
'k Laet mij hanghen ende branden /
En dus segh ick spyt u tanden /
Dat den Fransman heel beschaemt
t' Sint Omer is opgekraemt /
Al waert ghy noch eens soo fel
'k Hebt gesien; soo weet ickt wel.

En nu gaat hij er op los. De lafheid der Fransche aanvoerders en der soldaten wordt
con amore in het licht gesteld. Chastillon wordt eerst en vooral aangevallen.
'k Meynde oock dat Chastillon
Was een lustigh Bataillon
Om den vyant tandt te bien:
Maer ick hebbe nu ghesien:
Dat het nobel huys Bourbon
Gheenen meerderen coulion
Onder sijn armaede en heeft
't Is den meesten fiel die leeft
Om te brannen en te blaecken
En om den boha te maecken
Daer hy gheenen vyant en siet
En is sijns gelycken niet.

Toen het gevecht ernstig werd, ging hij op de vlucht en toen alle gevaar voorbij was,
kon men hem eindelijk terug vinden.
Hy stack in een vies vuyl gat /
In een hoecxken van een kuyl /
Ende sach ghelyck een uyl:
Bevende van groote vrees /
Effen als een pimpelmees /
Met een sulcke korts bevaen /
Dat m'hem moest een ader slaen.

Vooral de heldendaden der Croaten worden door den Hollander uitvoerig geprezen.
Een Fransch generaal moest zich gevangen geven en gijzelaar
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blijven tot Jan de Weerdt, uit zijn gevangenschap te Parijs zou verlost zijn.
Maer het arghst' van altemael
Was noch dat een' Generael
Van de Fransen seer verheven
Hem daer moest ghevanghen gheven
In de plaets van Jan de Weert /
Tot dat hy ghelibereert
Soude wesen uyt Parijs...

De Franschen moesten vluchten om niet totaal verslagen te worden.
De Franschman begrijpt niet hoe het mogelijk was een dergelijk leger van 40.000
man te verdrijven. De Hollander weet er evenwel een uitlegging voor te geven.
't Is wel waer dat Prins Thomas
Verre soo sterck niet en was
In 't ghetal; als wel den Frans:
Maer / ick zweir u / hy had mans
Dier elck was weert te zijn
Coronel oft Capiteyn,
Kloecke resolute basen /
Die naer 't schermutseren rasen.
Meynt ghy dat 't ghetal 't hem doet
Neen 't doch sekers: 't is den moet
En die sterckte der soldaten
Daer-men hem op moet verlaten.
'k Hebt gesien / ick magh 't wel praten /
Dat een van 's vyandts soldaten
Thien oft twintigh lichte Fransen
Op syn duymjen dede dansen.
'k Heb ghesien met regimentjens
Jonghe leckers / jonge ventjens /
Die noch qualijck konsten gaen /
Met een vies rapiertjen aen:
Die noch niet en konsten dragen
Het geweir. Wat duysent plagen /
Dacht ick / is dat volck om vechten?
Neen 't doch: 't mogt zijn om te grechten
Me te vullen: g'lyck ghy siet
Dat het oock al is geschiet.
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De Franschman laat zich toch niet overtuigen ‘'k segh noch eens Comper ghy lieget’,
bijt hij zijn tegenstander toe, waarop deze hem antwoordt: ‘Kruypter in en besieget!’
III. - De Gentsche Universiteitsbibliotheek bezit (Acc. 22150) een los blad waarop
een mooie volblad houtsnede staat, het feestmaal van den verloren zoon voorstellende,
met opgave van den verkooper in het Nederlandsch en in het Fransch: Thantwerpen
bij Robert de Cecille / op de Lombaerde veste / in den gulden Pellicaen. Op de
keerzijde bevinden zich drie liederen: 1o Een nieuw Liedeken van de Verloren Sone,
2o Een nieuw Liedeken van Calloy (ende Verbroeck) seer kluchtigh voor Broeders
en Susters om singen: Ghemaeckt op eenen nieuwen Verkeer. Op de wijse: Om eenen
nieuwen Jaer dat sy haren Man badt. (Onder dezen titel bevindt zich een houtsneetje,
de plattegrond van het Culloosche slagveld voorstellend.). 3o Nieu kluchtigh Liedeken
van den Geusen Haesop uyt Calloy. Op de wyse: hebbense dat ghedaen / doense /
doense / etc. Op dezen kant van het blad staat een andere drukkersnaam: 't Antwerpen
By Joseph Jacops (inde Borse-straet) naest den hoeck van de langhe Nieustraet.
Het kan stellig één van die twee laatste liederen zijn, die de oude man van het blad
aan het zingen is op Jordaens' schilderij(1).
In het eerste wordt de onderneming van Graaf Willem te Calloo voorgesteld als
een verkeerspel, d.i. een damspel, waarbij hij eerst aan de winnende hand is, doch
bij het optreden van de troepen van den Prins Kardinaal alles verliest.
Het lied begint op de gewone manier van de historische verhaalliederen:
In Junius recht voor Sint Jan
Sesthien hondert dertigh achte
Doen quam Graef Willem met menig crysman
In Vlaenderen met machte
En wilden daer / verkeeren met haer
Syn steenen wel liepen / victorie sy riepen
Maer 't was verre van daer.

Na de eerste successen te Steenlandt en te Verrebroeck, keerde de kans.

(1) Zie ons vorig opstel.
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Als onsen Prince Cardinael
Dit verkeerden (sic) wert ghewaer
Quam hyer besoecken d'Antwerpsche sael
En reedt strackx weer van daer
Hy haelden contant // goey steenen gallant
Hy schutten het spelen // tot s' vyants bequelen
Op den Vlaender cant
Hy nam den Spaenschen teerlinck
Ende werpen in vrijmoedigh
Maer om dat daer te veel aen-hinck
Vercoos hy oock seer vroedigh
Italiaansche de / Walse / Duytsche oock me
Goey vieren en vijven / die deden hem blijven
En houwen sijn ste.

Na deze zinspeling op de vreemde hulptroepen, die bij de gewone Spaansche
regimenten gevoegd werden, maakt de volksdichter gewag van de ‘Cruynen, die
oock gelleken by setten’, wat wij houden voor een herinnering aan den moreelen
steun door Jezuïeten en andere geestelijken, tijdens de gevechten te Calloo, aan de
Spaansche troepen verleend. De geschiedschrijvers zijn het immers eens omtrent de
aanwezigheid van geestelijken (cruynen, gekruinden) op het slagveld te Calloo.
Al wasser grooter Weer-party
Die het meynden te verdueren
Die Cruynen die setten oock gelleken by
Om t' spelen te voldueren
En seyden heel fyn / laet schencken den wijn
Heer wilt u wat gauwen / en laet de Rabauwen /
Gheen overhooft sijn.

Over het aandeel van de geestelijke orden en van de Antwerpsche bevolking schrijft
Den Seghe-riicken Triomph-Boghe(1) het volgende:
‘In alle dese occurentien hebben hunne christelijke charitate wonderlyck laten
blijcken de Religieusen van Antwerpen / soo Minderbroeders / Capucijnen / als
Jesuiten / mede onder

(1) Antwerpen, M. Binnart, 1638. Hoofdbibl. der stad Antwerpen, Nr. 2391.
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andere de Minimes / nacht ende dagh den gequetsten ende stervenden op het fort
Sinte Marie bijstaende, / ende den anderen soldaten couragie ende moet toesprekende
/ om cloeckmoedighlijck voor Godt / de rechtveerdigheyt ende de Religie te vechten
/ sonder te peysen op het perijckel van hun leven; principalijck doen dezen lesten
storm ghedaen was / als wanneer sy grooten dienst gedaen hebben aen de gequetste
ende doodt braeckende menschen / hunne biechte hoorende / ende in hun uyterste
hen bystaende / om de sielen te helpen brenghen by de ghene / voor wiens sake ende
Religie sy hier op den wereldt soo ridderlyck hun leven waren latende. Ende niet
alleen hebben de Religieusen hunne debvoiren ghedaen om de sielen te behouden /
maer oock vele wereldtlycke goedhertighe mans ende vrouw-personen hebben suycker
/ wijn ende specerijen aenghebrocht om de ghequetste te laven / ende fijn lijnwaet
om hunne woonden ende quetsuren te verbinden; de selve caritate ende liefde oock
bewijsende aen de soldaten vanden vijandt selve / welck oock oorsaeck gheweest is
/ dat meer dan eenen van de selve tot den rechten wegh der Catholijcker Religie
ghebrocht zijn / soo dat die van Antwerpen voor dese hunne caritate sonder twijfel
groote versiensten by Godt almachtigh ghesaeyt hebben / die sy tot sijnder tijdt
overvloedelijck maeyen sullen.’
Dan wordt in ons lied aan den dood van Graaf Willem's zoon herinnerd:
Graaf Willem die moest het eersten gelagh
Met syn soon betalen.

Nu was het spel voor de Hollanders verloren. Zij sloegen op de vlucht. De verliezen
van Graaf Willem waren groot. Zouden de Zeeuwsche Staten, die hem tot dat
‘verkeerspel’ hadden aangezet, hem nu bijstaan?
Hy hadde door den Zeeuschen raet
Dit verkeeren aenghegrepen
Die moghen hem nu wat comen te baet
In het verlies van schepen
Vier en tachentich toch / twee sloepen en noch
Twee ponten / veel stucken / t' scheen ons te gelucken
Vry van het bedroch.
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Veel Amonitie / en gheweir
Gelt en goederen met hoopen
T'was al ten besten na jeders begeir
S'en wisten niet waer loopen...

Mogen wij den liedjeszanger gelooven, dan werden daar eenige overgeloopen
Zuid-Nederlandsche gevangen genomen en gehangen. Zoo meenen wij althans de
volgende verzen te mogen begrijpen:
Wy creghen daer som // van d'onse weerom
Verraders ghehanghen / al 't restien ghevanghen
Datter was rondom.
Meer dan vier duysent doode lie
Vont men daer aen allen syden
Daer waren veel Geusen Ruyteren
Die 't spel meynden t'ontrijden
Door vreese van straff// hem jeder op gaf
Niet eenen / wy meenen // en gheenen / hoe cleenen
En quam daer vry af.

De slotstrophe dankt God en de H. Maria voor hun tusschenkomst in de overwinning.
O Godt u sy de eer gheheel
Lof van dese victorie
Voor u Kerck en voor dat hemels Juweel
Maria u Seborie
Uyt louter goey deucht // wy raepen ons vreucht
Wilt leeren / verkeeren // ons Heeren / met eeren
Onsen Prince verheught.

IV. - Het tweede liedje, dat in zijn titel, Geusen Haes-op, herinnert aan een ander
spotgedicht door ons reeds besproken naar aanleiding van de verwoesting van Thienen
in 1635, doet met zijn vroolijk rhytme en de herhaling van zekere woorden en van
zijn speelsch refrein min of meer als een danslied aan.
Wij laten het hier volledig volgen:
De Geusen / de Geusen
En die boose Fransen / boose Fransen /
Sy quamen met veel schepen aen
Om in Calloy te dansen
Hebbense dat ghedaen / doense doense
Hebbense dat ghedaen / Geus neef comt aen
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Graaf Willem / Graaf Willem /
Die vont een Maesgat open / maesgat open
Maer hy is gelijck eenen dief
Soo stil daer in ghekropen
Hebbense dat ghedaen / enz.
De Marie / de Marie
En de Peirel schranse / Peirel schranse
Sy nooden Graef Willem oock te gast
Om daer te comen dansen
Hebbense dat ghedaen / enz.
Dat groot Bancket / dat groot bancket
Heeft hun moeten lucken / moeten lucken
Maer doen den dans was uyt-ghedanst
De keersen moeten sy snutten
Hebbense dat ghedaen / enz.
Graef Willem / Graef Willem
Was op den wech ons komen / ons komen
Maer hy passeerden eenen dijck
Daer verloor hy sijnen sone
Hebbense dat ghedaen / enz.
De Peirel, de Peirel
Sy had van hem vernomen / hem vernomen
Met bommen ende grof gheschut
Hieten sy hem wille comen
Hebbense dat ghedaen / enz.
Syn keucken schip / syn keucken schip
Dat isser oock ghebleven / oock ghebleven
En dry-en-tachentigh schepen daer by
Van de schoonste uyt-ghelesen
Hebbense dat ghedaen / enz.
Met schande / met schande
Moest hy Calloy verlaten / Calloy verlaten
Maer hy was vervaert van het gheschiet
En die vierighe granaten
Hebbense dat ghedaen / enz.
Syn volck / syn volck
Dat heeft hy al verlaten / al verlaten
Hy nam sijn vlucht den Doel-waert in
En hoe moeten die Geusen praten
Hebbense dat ghedaen / enz.
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Met oorlof / met oorlof
Bidt Godt tot allen tijden / t'allen tijden
Als dat hy ons met vromicheyde
Van de ketters wilt bevrijden
Hebbense dat ghedaen / enz.

V. - De Antwerpsche schermmeester, Christophorus van Essen, gaf uiting aan zijn
geestdriftige gevoelens in een gedicht, waarin hij niet alleen den slag bij Calloo maar
nog een drietal andere overwinningen van Prins Ferdinand herdenkt. Ziehier de
volledige titel van dit gedicht: Triomphe ende Victorie / over vier verscheyden
Overwinningen, / die Godt verleent heeft aen het edelste / Huys van Oostenrijck, /
van den 18. Junij, tot den 14. Julij. 1638 / 1. Het ontsetten van Brisach. / 2. Het
wederom in-nemen, en het verjagen van den vijandt van Calloo, Veerbroeck, en
Steenlandt. / 3. De Nederlaghe des Hertochs van Longheville, door sijn Doorl. den
Hertooch van Loreynen. / 4. Het ontsetten van S. Omer, ende nederlaghe der
Francoysen. 'T Antwerpen, bij Jacob Mesens / op de Lombaerde veste / inden gulden
Bybel. Anno 1638.(1)
Een opdracht aan den ‘doorluchtichsten ende ghenadichsten’ Prins Infant gaat het
gedicht vooraf. ‘Naer het oudt ghebruyck moeten de Victorien, Triomphen ende
Vieringhen (immers) met eenighe Poëtische Lauwer-Tacxkens verciert ende ghecroont
wesen’. Als de ‘Victorien ende Vieringhen ghepasseert zijn’, kan de poëzie nog altijd
een ‘hertensvieringhe gheduerichlyck’ doen branden.
Christophorus van Essen zet in met groot vertoon van Bijbelsche herinneringen
om den held Ferdinandus en den omvang van zijn overwinningen te kenschetsen.
Na met een paar verzen het ontzet van Brisach vermeld te hebben, weidt hij uit over
Calloo als volgt:
Hier comt den snooden Leeuw, met syne Maets beclaevren
Den Dyck van 't Lant van Waes, 't schijnt dat hy wil doen daevren,
Wat om Antwerpen is, daer neemt hy Veerbroeck in
Daer Steenlant en Calloo, daer maeckt hy weer begin
Godts Moeders eyghen Fort, met schieten en met graeven
Met spitten pick en spaey, met werckinghe en slaeven

(1) Stedelijke Hoofdbibliotheek te Antwerpen, 16067.
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Te naerd'ren soo hy can, daer doet hy weer versoeck
Op Perel en Mari' van Ketenissens-hoeck,
Daer woelt hy inde aerdt, en sterckt syn Geusche Tenten
Daer stelt hy syn bannier met neghen Regimenten
Van 't alderbeste volck; hier brenght hy alles by
Maecht weghen in de aerd' en menigh' battery;
Doet med' soo menigh schip, 't nootsaeck'lijck tot hem voeren,
Doet pijp en trommel-slach met al de stucken roeren
En roept: Paep uyt, Paep uyt: Nassouw dat is den man
Die 's Conincks schoonste stadt hier med' bedwinghen can;
Maer 't oor dat alles hoort, die boven houdt sijn wooningh'
Belacht ons vyandts vondt, met alle hen vertooningh'
Iae stelt een ander lot: sendt in een ooghenblick,
Hen grouwel en beroert met aldermeesten schrick,
Den Conincklycken Vorst laet Trommel en Trompetten
Met hertens yver-sucht strackt by den vyandt setten,
Beveelt, dat ieder Man hier vechte om het best
Tot dat den lesten Geus verdreven word uyt nest,
Hier ginck het vechten aen, stracks sachmen hoe Hispaign 'en
Cloeckmoedelyck versloech Nassouwen en Oraign 'en
En in het water joech: hier loopt den blooden Geus
(Ghelyck den feyghen-haes) al scheen hy eerst een Reus,
Laet Veerbroeck en Calloo strackt van de ons' verov'ren:
Het ruysschen van het lis oft d'alderminste lov'ren,
Die maeckten hem verveert; gheschutten, degen, pijck
Worpt hy hem van den hals, versmoort in dreck en slijck,
De rest riep om ghenaed', sy gaeven hem ghevanghen;
Stracks ginck het plond'ren aen, naer rechte oorlochs-ganghen
Nam ieder dat hy cost; en trocken roof en buyt
Van die te rooven docht van handen beurs en huyt.
In Killis water-strandt deed Ebb' de schepen wachten
Die aen de Wroete-Mols de aessinghe toe-brachten
En leverdense ons, met al dat in hen was,
Dat meer verliesingh' is, als ick van hun oyt las.

Op dezelfde wijze werden dan de andere fortuinlijke krijgsverrichtingen der
Spanjaarden geschetst om te eindigen met een opgeschroefde hulde aan Prins
Ferdinand.
VI. - De overwinning te Calloo bracht ook den kleinzoon van Christoffel Plantin,
den Rijsselschen drukker Christoffel Beys, in dichterlijke geestdrift en gaf hem een
lang Fransch gedicht in de pen.
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Deze zonderling, die meer hield van Wijntje en Trijntje dan van regelmatigen en
zorgvuldigen arbeid, schreef en drukte verscheidene oden, triomfen of treurzangen,
vooral bedoeld als bedelgedichten, waarmede hij van de openbare besturen of van
zekere voorname heeren een geldelijke toelage hoopte los te maken.
In de stadsrekeningen van Rijssel vinden wij voor 1620-21 melding van een
geldelijke tegemoetkoming aan Christoffel Beys geschonken voor een Epitaphe op
het overlijden van den Aartshertog Albert; in 1633-34 voor een Chant funèbre op de
Aartshertogin Isabella; en in 1636-37 voor een Ode op de blijde inkomst van den
Prins Kardinaal. Hij dichtte ook in 1636 een Chant royal ter eere van Balthazar
Moretus en in 1641 een Chant funèbre voor denzelfde, zijn neef, die hem herhaaldelijk
uit Antwerpen geld liet sturen om hem te helpen in zijn steeds benarden toestand(1).
Van al die gedichten is er geen enkel tot ons gekomen. Daarentegen bewaart het
Museum Plantin-Moretus een exemplaar van het berijmd verhaal van den slag te
Calloo in 1638, door Beys gedicht en gedrukt.
Het is een los blad in plano met tekst in drie kolommen. Ziehier den volledigen
titel: Calloo prins des rebelles, et reprins par la / generosité, magnaninité & vigilance
du Sérénissime Prinse / Ferdinand, Infant des Espagnes, gouverneur et / Capitaine
General des Païs Bas, & c. / - Contenant les particularitez des assauts, prise des
retranchemens des rebelles a Verrebroeck, nombre des blessez, tuez, noyez, tant de
part que d'autre, ensemble ja fuitte / de l'ennemy hors Calloo, denombrement des
prisonniers, perte de canons, bagage, / chevaux, batteaux, or & argent, le tout pillé
par nos soldats. / Par Christofle Beys, Imprimeur juré a Lille.
Al de bijzonderheden, die wij aantroffen in den Seghenriicken Wensch uitgegeven
door M. Binart vinden wij hier terug, ingekleed met de rhetoriek van den toen
vier-en-zestigjarigen drukker-verzenmaker, die zeer waarschijnlijk van dit rijmwerk
weer eenig geldelijk voordeel verwachtte.

(1) JULES HOUDOY: Les Imprimeurs Lillois, blz. 81 (Parijs, Damascène Morgand et Charles
Fatout, 1879).
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Het begint op de gewone wijze dier ‘rijmkronijken’:
L'An Mil Six Cents Trent'-huict, le mutin Hollandois
A faict nouvel accord avec le Roy Françoys,
Pout unanimement faire guerre offensive,
En Flandre & en Brabant, & ailleurs deffensive,
Pensant reduire à eux les valeureux Belgeois,
Criant tout hautement, c'est faict à ceste fois
En Flandre le François, commençoit faire outrage,
Et l'Hollandois pensoit, d'Anvers faire carnage:
Si Dieu n'eust destourné le conseil des meschans...

De verschillende krijgsverrichtingen worden beschreven. Op den dood van Maurits,
zoon van Graaf Willem, vestigt Beys in 't bijzonder de aandacht:
Au mesme jour Maurice, à Guillaume l'unique
Et legitime fils, d'un acte tyrannique,
Fit brusler dans Calloo, l'image & le pourtraict
De la mere de Dieu, dont pour ce grand mesfaict,
A Beveren venu, fut tué sur la place
Et cinquante des siens, pour sa superbe audace:
Ce qu'entendant son pere, il fut fort attristé,
Et devint presque fol, & tout espouventé.

Ook op de vlucht van Graaf Willem wordt nadruk gelegd:
Pendant ces durs assauts, on veille & si on trie
Ce qu'estoit necessaire au fort saincte Marie:
Des fascines on charge en quelques grands batteaux,
Pour au dessoubs Calloo remplir fossez, canaux,
Guillaume de Nassau oeilladant ces fregates
Croit qu'emplies estoient de soldats dicts Croates
De Picolomini, dont eut grande frayeur,
Demeurant esperdu & saisy de terreur:
Doutait un autre assaut, dece faict l'esoouvante.
Prend conseil de quitter, doncques sans autre attente,
Avecques Brederode & ses Chefs se sauva,
Mais en son lieu nul autre il ne substitua.
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Het stuk eindigt met de volgende verzen:
Rendons graces à Dieu de l'heureuse victoire,
Rendons à l'Eternel louange, honneur & gloire,
Chantons Io Belgeois, & accordons nos vois
Sur Orgues, Violons, Cymbales & Hault-bois.

A. De Backer vermeldt nog een gedicht, verschenen te Antwerpen zonder datum,
8o, 8 blz. met den volgenden titel: Posten van allen hoecken / Om Graef Willem te
gaen soecken / Die van 't Fort van Calloy. / was gaen springhen als een vloy; /
Ghedruckt op den Steenlant- / Schen dyck / Daer men hem vondt steken / In 't slyck.
Totnogtoe hebben wij dit gedicht niet in handen gekregen.
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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 inbegrepen)
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 19 Maart 1930
Waren aanwezig de HH. Prof. Dr. J. PERSYN, bestuurder, 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, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE,
J. SALSMANS, S.J., werkende leden;
Dr. J. CUVELIER, Prof. Dr. R. VERDEYEN en Dr. J. VAN MIERLO, S.J. briefwisselende
leden.
Lieten zich verontschuldigen: de HH. Prof. Dr. M. SABBE, onderbestuurder, door
ziekte verhinderd, Dr. L. SIMONS, J. JACOBS en Prof. Dr. FRANS DAELS, werkende
leden.
***

De Bestendige Secretaris leest het verslag van de vorige vergadering; het wordt
goedgekeurd.
***

Afsterven van E.H. Aloïs Walgrave. - Op 2 Maart kreeg de Academie bericht van
het afsterven, te Brugge, van ALOIS WALGRAVE, briefwisselend lid der Academie;
tevens werd medegedeeld dat de plechtige lijkdienst zou plaats hebben den Donderdag
6 Maart, te 11 uur, in de parochiekerk van Vollezele.
Tot teeken van rouw werd de vlag halfstok geheschen op het Academiegebouw
en aan de werkende, briefwisselende en buitenlandsche eereleden werd het afsterven
onmiddellijk medegedeeld.
De volgende heeren leden hebben de rouwplechtigheid bijgewoond: Prof. Dr. J.
PERSYN, bestuurder, die namens
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de Academie een lijkrede uitsprak, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris, FRANK
LATEUR, werkend lid.
Afsterven van Prof. Dr. Jos. Wright. - Bij brieve van 15 Maart, bericht Mevrouw
Jos. Wright aan de Academie, dat haar echtgenoot, Prof. Jos. Wright, buitenlandsch
eerelid der Academie te Oxford, aldaar overleden is.
De Bestuurder, Dr. J. PERSYN, brengt hulde aan beide afgestorvenen, en leest de
lijkrede door hem ten sterfhuize van E.H. AL. Walgrave uitgesproken (zie blz. 97).
Op zijn voorstel beslist de vergadering dat een brief van rouwbeklag zal gezonden
worden aan E.H. WALGRAVE, pastoor te Peysegem, broeder van den overledene, en
aan Mevr. We Jos. Wright te Oxford.

Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door de Regeering:
Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liége. Fasc.
XLIII: Reforme Protestante et Réforme Catholique au Diocèse de Liége. Le Cardinal
de la Marck, Prince-Evèque de Liége (1505-1538) par LÉON E. HALKIN.
Biographie Nationale. Tome 24e, 2e fasc. Tabaguet-Thimus.
Door de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam:
Lijst van Aanwinsten. Jaargang 1929. No 3.
Door de Gentsche afdeeling van het Davidsfonds ·
De Vloed. Roman door R.C. VAN MIEGHBM. Teekeningen van H. GELLYNCK. (No
228 der ‘Uitgaven van het Davidsfonds’.)
Door den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas:
Annalen. D. 39.
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Door Dr. J.F.M. STERCK, buitenlandsch eerelid:
De ‘Verthooninge vande Superstitiën vande Paperye als Misse ende andere
Ceremonien’ in Vondels Gysbrecht van Aemstel.
Door den E.H.A. BENOOT, eere-krijgsaalmoezenier, te Oudenburg:
Het Klokhof. Roman door RADAF MEYSEUNE.
Door den schrijver:
EECKHOUT, JORIS ‘Litteraire Profielen. III: Paul Valery, Karel van de Woestyne,
Gerard Bruning, Justus de Harduijn, Jules Persyn, Omer Wattez, Emmanuel de Bom,
Arthur Coussens.

Aangekochte boeken.
EUG. DE SEYN: Dictionnaire des écrivain belges. Bio-bibliographie. 1e et 2e livre.
Nederlandsche Volkshumor op Stad en Dorp, Land en Volk, door JOZEF
CORNELISSEN. III.
Het Licht achter den Heuvel. Roman door AUG. VAN CAUWELAERT.
PETER BENOIT: Orkestpartituren.
I.

De Oorlog (2e druk).

II.

Symfonisch gedicht voor klavier en
orkest.

IIa.

Symfonisch gedicht voor klavier en
orkest. (Bewerking voor 2 klavieren).

III.

Vlaanderen's Kunstroem. Rubens-cantate.

IV.

De Waereld in! Kindercantate.

V.

Kerstmis.

VI.

Hoogmis.

VII.

Te Deum.

VIII.

Requiem-mis.

Mr. A.H. CORNETTE: Iconographie van Antwerpen. Afl. II: pl. X-XVI, XVIII en
XIX.
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Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1o) Beernaert-Wedstrijd. - Brief van 3 Maart, waarbij de heer Minister van Kunsten
en Wetenschappen de Academie bericht, dat hij den heer GUSTAAF DHONDT,
letterkundige te Gent, heeft afgevaardigd om als vertegenwoordiger der Regeering
op te treden bij den Keurraad, belast met de beoordeeling van de werken ingezonden
voor het Negende Tijdvak van den Beernaert-wedstrijd.
2o) Inhuldiging van de nieuwe universitaire gebouwen te Brussel. - De Beheerraad
van de Vrije Universiteit van Brussel noodigt de Academie uit zich te laten
vertegenwoordigen op de plechtigheden welke op 23, 24 en 25 Juni 1930, bij
gelegenheid van de inhuldiging der nieuwe gebouwen, zullen plaats hebben. - De
heer Dr. CUVELIER, briefwisselend lid, zal als afgevaardigde der Academie optreden.
3o) Levensschetsen van afgestorvene leden. - De Bestuurder herinnert er aan dat
tot nog toe verscheidene levensberichten van afgestorvenen leden achterwege bleven
en verwijst naar de mededeelingen welke dienaangaande op blz. 534 van het jaar
1922 en op blz. 607 van 1923 in onze Verslagen en Mededeelingen gedaan werden.
De volgende heeren leden worden voor het schrijven dier levensberichten aangeduid:
J. JACOBS; Kan. Muyldermans; - HERMAN TEIRLINCK: Karel van de Woestyne; - Mr.
LEONARD WILLEMS: Prof. Dr. Ad. de Ceuleneer en Baron N. de Pauw; - Dr. L.
GOEMANS: Dr. A. Fierens; - Prof. Dr. M. SABBE: Virginie Loveling; - Dr. L. SIMONS:
Prof. Dr.C. Lecoutere; - IS. TEIRLINCK: Alf. de Cock; - F.V. TOUSSAINT: V. dela
Montagne; - Prof. Dr. J. VERCOULLIE: Prof. Dr. J. te Winkel; - Prof. Dr. R. VERDEYEN:
Dr. J. Verdam; - Prof. Dr. J. PERSYN: Dr. Abr. Kuyper; - Prof. Dr. J. MANSION: Dr.
J. Franck.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

93

Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis-, Bioen Bibliographie. - Prof. Dr.
J. MANSION, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de HH. Dr. J. CUVELIER, ondervoorzitter, Mr. L. WILLEMS, Dr.
L. GOEMANS, Dr. J. VAN MIERLO, S.J., leden, Prof. VANDEVELDE, hospiteerend lid,
en Prof. Dr. J. MANSION, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Rond Van Helmont's burgerlijken stand. - Lezing door Dr. J. CUVELIER.
Verschillende punten van de biographie van Van Helmont zijn nog duister:
1.
Geboortejaar. Twijfel bestond of 1577, of 1579 of nog 1580 moet aangenomen
worden. Dr. Cuvelier bewijst dat 11 of 12 Januari 1579 de echte datum is, deze
verwarring ontstond ten deele door het veranderen van het begin van het jaar
(1 Januari in plaats van dag vóór Paschen); deels ook op grond van onjuiste
aanteekeningen in de werken van Van Helmont zelf, die verschillende malen
beweert in zijn zeventiende jaar geweest te zijn bij de ééne of andere gebeurtenis,
maar zeker ten onrechte in ten minste een geval.
2.
Huwelijk. Van Helmont was reeds getrouwd in 1609, maar waar en wanneer
bepaaldelijk hij in den echt trad is tot nu toe niet kunnen blijken.
3.
Dood van Van Helmont. De groote geneeskundige vertoefde zeven jaar te
Vilvoorde en naar de overlevering zou hij aldaar gestorven zijn. Dit is door niets
gestaafd. Spreker bewijst dat hij tusschen 1618 en 30 December 1644, dag van
zijn afsterven, te Brussel woonachtig was, in een huis dat tien jaar na zijn dood
nog door zijne weduwe bewoond was. Er is dus geen twijfel mogelijk..
2o) F.B. Hous, Kronijkschrijver (Leuven, 1756-1830). - Lezing door L. GOEMANS.
Dr. L. Goemans bespreekt een hs. uit de abdij van Park,
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dat een dagboek bevat door J.B. Hous van Leuven aangelegd, over de plaatselijke
gebeurtenissen van 1780 tot 1829, en dat van bijzonder belang is, zoo voor de lokale
geschiedenis als voor het Leuvensch dialect. J.B. Hous was kapper en zijn
kapperswinkel zal geweest zijn ‘le dernier salon où l'on cause.’ Al de gebeurtenissen
die indruk maken op het volksgemoed, militaire bezetting, beweging van troepen,
feesten met klokgelui, branden, overstroomingen en andere rampen, godsdienstige
plechtigheden en ook kerkelijke vervolgingen, kortom alles wat de man in de straat
kon te weten komen, wordt door hem zorgvuldig aangeteekend. De man schrijft voor
zichzelf, maar doet zijn best om alles nauwkeurig te zeggen of zichzelf te verbeteren
waar hij fouten opmerkt. Dr. Goemans deelt een aantal staaltjes mee uit de kronijk
van Hous, en doet uitkomen hoe kostbaar ze o.a. zijn voor de kennis van de
Leuvensche volkstaal.
De Commissie stelt voor deze twee bijdragen op te nemen in de Verslagen en
Mededeelingen. (Aangenomen.)
2o) Bestendige Commissie voor Onderwijs in en door het Nederlandsch. - De
heer O. WATTEZ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de HH. Prof. Dr. J. PERSYN, voorzitter, Prof. Dr. J. VERCOULLIE,
ondervoorzitter, Kan. AM. JOOS, Dr. L. GOEMANS, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE,
Prof. Dr. L. SCHARPÉ, leden, E.H. SALSMANS en E.H. VAN MIERLO, hospiteerende
leden, en O. WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Nog over de spelling der Vlaamsche gemeentenamen. - Lezing door Prof. Dr.
J. VAN DE WYER.
Prof. VAN DE WIJER zet het overzicht voort van de werking ten gunste van eene
gemoderniseerde spelling der Vlaamsche gemeentenamen in hoofdzaak op de Taalen letterkundige Congressen van Gent (1867),'s Gravenhage (1868), Maastricht
(1875), Brugge (1884), Amsterdam (1887), Antwerpen (1896) en Brussel (1908).
Na de lezing van Prof. VAN DE WIJER ontstaat onder de leden eene bespreking over
het onderwerp.
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Dagorde
I. Vlaamsche Academie voor Wetenschappen. - De Commissie, door de Academie
in haar zitting van Februari aangesteld om de inrichting van een nieuwe Academie
voor Wetenschappen te bespreken, en bestaande uit de heeren leden Professoren
VERCOULLIE, VANDEVELDE en DAELS, brengt bij monde van den heer VERCOULLIE
het volgende verslag uit dat door de Academie wordt goedgekeurd.
Er wordt beslist den heer Eersten Minister H. JASPAR, en den heer VAUTHIER,
Minister van Wetenschappen en Kunsten, dit verslag onder oogen te brengen.
***

‘De Koninklijke Vlaamsche Academie, hoewel gesticht ter behartiging van de
Nederlandsche Taal- en Letterkunde, kan in onze huidige taaltoestanden niet
onverschillig blijven voor het gebruik van onze taal in de verschillende wetenschappen
waarin de Vlamingen zich tegenwoordig laten gelden.
Daarom meent zij ook haar stem te moeten laten hooren bij de thans opgeworpen
vraag van de stichting van Vlaamsche Academies voor de verschillende
wetenschappen nevens de bestaande Fransche, om luidop te verklaren dat voor haar
deze stichting een onontkomelijke noodzakelijkheid geworden is.
Zeker is de Wetenschap, evenals de Kunst, internationaal, maar elk volk beoefent
ze op zijn manier, en drukt er den stempel op van zijn genie. Het kan alleen de volle
maat van zijn oorspronkelijkheid geven, wanneer het die aanleert en beoefent in zijn
eigen taal. Dat noemt men de nationale wetenschap. Doch wat algemeen waar is voor
iedereen, houdt op waar te zijn, wanneer het den Vlaming geldt. Het gaat hier niet
om de taal waarin een specialist een speciale studie stelt die slechts voor een beperkten
kring van vakgenooten bestemd is, maar om de voertaal van een college van geleerden.
Wij kunnen het voorbeeld inroepen van andere meertalige landen. In het voormalige
Oostenrijk zien wij de Academies van Praag 1785, Budapest 1836, Weenen 1846,
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Agram 1861, Krakau 1872; in het Rusland van de Czaren Petersburg 1728, Warschau
1824, Helsingfors 1842.
In Zuid-Afrika is er een Engelsche Academie en een Zuid-Afrikaansche, wat
bewijst dat als de Engelschen taalgelijkheid in de wetten schrijven, zij er zich aan
houden, ook tegenover verwonnelingen.
Zelfs in groote landen, waar de centralisatie nog niet over alle regionalisme de
pletrol heeft laten gaan, zijn er verschillende academies. In Engeland: Londen 1658,
Edimburg 1732, Dublin 1782. In Duitschland: Berlijn, Göttingen, München, Leipzig,
enz.
Er is dus niet een wetenschappelijk of staatkundig bezwaar om ook in België
dubbele academies te hebben.
Doch het vraagstuk heeft nog een ander zijde die voor de Vlamingen van het
hoogste wetenschappelijk en maatschappelijk belang is. De Academies zijn in zekeren
zin een macht in den Staat. Zij mogen een woord meespreken bij de inrichting van
het onderwijs, van de programma's van de examens. Zij komen tusschen bij de
samenstelling van de jury's voor alle soort van wedstrijden en prijzen.
Hoe kunnen Franschtalige academies hierbij de belangen van de Vlamingen naar
behooren eerbiedigen, wanneer hun leden niet op de hoogte zijn van hetgeen in de
Vlaamsche wetenschappelijke wereld gebeurt en sommige er zelfs prat op gaan dat
zij er zich onkundig van houden?
Om al deze redenen is de Koninklijke Vlaamsche Academie overtuigd dat de
oprichting van Vlaamsche Academies voor de verschillende wetenschappen de
beoefening der wetenschap bij de Vlamingen zal bevorderen en alzoo ten goede zal
komen aan den wetenschappelijken vooruitgang van het geheele land, terwijl zij
meteen een daad zal zijn van rechtvaardigheid en van rechtsherstel.’
II. Lezing door Prof. Dr. J. Vercoullie, werkend lid: De Germaansche etymologieën
in: Dictionnaire général van Hatzfeld-Darmesteter- Thomas.
Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de vergaderring dat de lezing in de
Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Lijkrede uitgesproken door Prof. Dr. J. Persyn, bestuurder der Kon.
VI. Academie, ten sterfhuize van Z.E.H. Aloïs Walgrave, afgestorven
briefwisselend lid.
Had de plicht mij niet geboden, heden te dezer plaatse te verschijnen, dan had de
vriendschap mij hierheen geleid. Wat die vriendschap ter herinnering aan mijn
dierbaren Aloysius vermocht te bieden, gebeurde reeds elders. Thans heb ik hier,
namens de Koninklijke Vlaamsche Academie te zeggen met welk een droefheid zij
dit zware, zoo jammerlijk ontijdige verlies ondergaat.
Toen pastoor Walgrave als dichter en geleerde in ons gezelschap werd opgenomen,
ten jare 1923, gebeurde daar wat gebeurde overal waar hij kwam: hij veroverde alle
geesten en harten. Onze fijnste causeur, onze charmeur, pastoor Hugo Verriest, was
ons ontvallen het jaar te voor. Pastoor Walgrave werd opgeroepen om hem te
vervangen. En zoowaar, in hem herleefde onder ons Hugo Verriest. Ook hij tooverde
met zijn taal, en elke lezing van hem was een feest, een letterkundig, een dramatisch
feest. Want ook hij was acteur. Het begenadigde rythme van den kunstenaar
doorzinderde zijn heele verschijning. Hij mimeerde met het spel van zijn zoo
beweeglijke gelaatstrekken de fijnste schakeeringen van zijn woord; en zijn slanke,
lenige lichaam deinde onder de bezieling, als had het dansles genoten van den
koninklijken Profeet.
Pastoor Walgrave was briefwisselend lid, maar een der meest ijverige. En dat viel
van zijnentwege, om den afstand van zijn Vollezele, en om de lastige Gentsche reis,
dubbel te waardeeren. Elk jaar schonk hij ons minstens één lezing: In 1924 over
Hugo Verriest, in 1925 over Upnophanes, dien eigenaardigen denker en schrijver in
't Vlaamsch en in 't Fransch, en die heette Gustaaf de Lescluse; in 1925 over
‘Gedichtengroei’ bij Guido Gezelle, een toemaatje bij zijn grooten bundel van vroeger;
in 1925 nog, over zijn vader: ‘Een Vlaming uit den middenstand A. Walgrave sr.’,
een sieraadschilder, die zich opwerkte in zijn vak, een groot gezin kweekte, en tijd
vond om, op bescheiden
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maar onderscheiden wijze, aan proza en poëzie te doen; in 1927 over Gezelle's
grootere prozaschriften; in 1928 over Gezelle's kleinere prozaschriften; in 1929 over
Gezelliana; telkens aanvullingen bij zijn levenswerk, zijn monumentale
Gezelle-biografie. Daarbij schonk hij ons voor het Jaarboek voor 1925 de levensschets
van Hugo Verriest, van het mooiste mee, en zeker het innigste, wat totnogtoe over
den ‘pastor van de lande’ werd geschreven.
Het laatst mochten we Pastoor Walgrave in ons midden zien, in de j.l.
September-zitting. Hij zag er getrokken uit en valer dan gewoonlijk. Maar hij
verkeerde als wij allen onder den pijnlijken indruk van dichter Van de Woestijne's
overlijden; en uit zijn gesprek bleek niets van zijn ziekte of zijn lijden. Deze joviale
man, die met evenveel natuurlijkheid door-ernstig en dooropgeruimd en door-geestig
en door-hartelijk wist te zijn, die zijn zware taak van geweldig Gezelle-werker droeg
als een roos in zijn knoopsgat, ging met een glimlach zijn laatste maanden te gemoet
- maanden vol bitterheid van lijden en vol teleurgestelde hoop. Maar zonder één
klacht verdroeg hij alles, deze prachtmensch, die een écht priester en een écht dichter
was, en een écht Vlaming daarbij. Want op hem pas ik graag de woorden toe, die hij
over zijn vader schreef: ‘Hoe ouder ik word, hoe preuscher ik ben, hem te stellen
naast al die honderden en duizenden die met of na hem leefden, en die meenden of
meenen Vlaming te zijn, omdat zij een gazetje of wat strijdbrochuurtjes lazen en
napraatten. Veel klagen en veel eischen van anderen en van een bestaanden of
gedroomden Staat, dat kunnen zij. Maar hunne krachten inspannen, hunne vermogens
verdubbelen, en vertiendubbelen, mededeelen wat zij hebben aan de anderen, en zelf
wat doen? Hoe weinigen helaas?
Waren er nu eens naast de eigenlijke beroepsgeleerden een duizendtal Vlaamsche
menschen uit allen stand, die allen, naar hun vermogen, evenrediglijk zooveel deden
als mijn vader... ik durf het bijna niet zeggen, wat er gebeuren zou, maar in alle geval
wat meer dan nu.’
Collega Walgrave, dat zijn testamentaire woorden. En gij hebt ze voor uw deel,
ruimschoots gestand gedaan. Gij hebt gearbeid als weinigen, en uw werk overleeft
u. Wees gerust. Gij moest het staken, halverwege, wijl Hij u riep, die Meester is over
Leven en Dood. Wij danken u, goede en groote Vriend, en
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weenen omdat gij ons verliet, àl te vroeg, maar wij zegenen onzen God, omdat Hij
u aan Vlaanderen schonk. Wij zeggen u tot weerziens in de glorie, die loont
volbrachten plicht en goeden arbeid; en wij bidden voor de zaligheid uwer schoone
ziel; maar Aloysius, bid ook gij voor ons, opdat wij kunnen voortzetten uw schoone
taak, en opdat wij mogen blijven werken in uw geest.
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Rond J.B. van Helmont's burgerlijken stand
Door J. Cuvelier
Briefwisselend lid der Academie.
De merkwaardige studies van onzen geleerden Collega Prof. Dr. ALB. VANDE VELDE
en vooral zijne meesterlijke rede op de jongste plechtige vergadering onzer Academie
over ‘De Dageraad’ van J.B. VAN HELMONT hebben nogmaals de aandacht der
geleerde wereld op onzen beroemden landgenoot getrokken(1).
Waar het om een genius van zulke gehalte gaat, mag m.i., geene enkele
bijzonderheid in 't midden blijven en zijn de kleinste détails van belang. Nu zijn er
amper drie en een halve eeuw sinds zijn geboorte verloopen. Het grootste deel zijner
werken zag het licht gedurende zijn leven of kort na zijn overlijden. En, ondanks het
aanzienlijk getal bijdragen welke aan zijn leven en zijne wetenschappelijke loopbaan
gewijd werden, blijven we nog voor talrijke verscheidenheden aangaande dezen
grooten Vlaming in 't onzekere. Zoo worden nu nog onjuiste gegevens omtrent zijn
geboortedatum te berde gebracht. We weten niet eens wanneer noch waar hij trouwde.
Ten slotte is de plaats waar hij stierf niet met zekerheid gekend.
Hetgeen hier volgt dient als een kleine bijdrage tot de oplossing dezer verschillende
vragen beschouwd te worden.
***

In zijn zooeven aangehaalde rede laat zich Prof. VANDE VELDE als volgt over den
geboortedatum van J.B. VAN HELMONT uit: ..... geboren, volgens zijn eigen getuigenis,
in 1577, en volgens

(1) Helmontiana I. De Dageraad van J.B. VAN HELMONT (Verslagen en Mededeelingen der K.
Vl. Ac. Juni 1929. bl. 453) - Helmontiana II (Ibidem, October 1929. bl. 715 en vlgg.)
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de doopregisters van de parochie St. Gudulate Brussel in 1580.’ Over die eigen
getuigenis hebben we 't verder. Wat de doopregisters van St. Goedele aangaat, deze
inlichting vond Prof. VANDE VELDE in een artikel van onzen vriend en ambtgenoot
Prof. G. DES MAREZ, L'état civil de J.B. van Helmont in 1907 in de Annales de la
société d'Archéologie de Bruxelles verschenen (t XXI pp. 107-123). Bl. 109, schrijft
DES MAREZ inderdaad: ‘J.B. van Helmont est donc né le 12 janvier 1579, vieux style,
en style moderne, le 12 janvier 1580’.
En op bl. 110 voegt hij er bij: ‘une première constatation se dégage de la critique
de texte à laquelle nous soumettons les deux actes en question: c'est qu'a priori nous
pouvons dire qu'une vérification de ces actes eut lieu postérieurement à 1582, année
de l'introduction du calendrier grégorien. En effet, les surcharges du 7 sur le 6
indiquent clairement que la personne, qui eut à consulter les registres, avait déjà
l'habitude du comput grégorien, fixant le commencement de l'année non plus à Pâques,
mais au 1 janvier.....’
Een geoefende historicus zal onmiddellijk bemerkt hebben dat er hier eene
verwarring plaats greep. Maar de geschiedkundige werken worden niet enkel door
beroepshistorici geraadpleegd en ik kan het Prof. VANDE VELDE niet kwalijk nemen
dat hij een zoo bekenden geschiedschrijver als DES MAREZ op zijn woord geloofd
heeft. Indien hij echter een oogopslag op de laatste bladzijde van het boekdeel, waarin
DES MAREZ' artikel verscheen, geworpen had, zou hij tusschen de Errata de volgende
terechtwijzingen gevonden hebben: ‘Page 109 ligne 22 supprimer les mots vieux
style’. ‘Page 110, les lignes 19 à 26 tombent’(1).
DES MAREZ valt dus geen verwijt toe te sturen en het zou van mijnentwege niet
zeer kiesch zijn aan eene kortstondige verstrooidheid te herinneren, hadde de studie
van Prof. VANDE VELDE de kwestie van J.B. Van Helmont's waren geboortedatum
niet wederom in het midden gebracht. Het staat dus vast als een paal boven water:
Jan-Baptist van Helmont werd in de parochie van St. Goedele te Brussel op 12 Januari
1579 gedoopt.
Het onnauwkeurig jaartal 1580 spruit uit eene verwarring

(1) Deze errata komen echter niet voor in de separaatafdruksels van DES MAREZ' artikel en daar
Prof VAN DE VELDE een dergelijk separaat-afdruksel raadpleegde, ontsnapte hem natuurlijk
de terechtwijzing.
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voort tusschen twee belangrijke chronologische feiten welke in het laatste kwartaal
der 16e eeuw op enkele jaren afstands van elkander plaats grepen. Het eerste feit is
het plakkaat van Philips II d.d. 16 Juni 1575 waarin voorgeschreven werd het jaartal,
dat tot daartoe bijna overal in de Nederlanden daags vóór Paaschen veranderd werd,
in het vervolg met 1 Januari te wijzigen(1).
Het tweede feit is de vervanging, in 1582, van den Juliaanschen door den
Gregoriaanschen kalender. In dien tijd viel de equinox der lente op 11 Maart, daar
het Juliaansche jaar op het Astronomische jaar een overschot van 11 minuten 13
seconden had.
In zijne bul ‘Inter gravissimas’ beval paus Gregorius XIII dat de dag na 4 Oktober
1582 de dagteekening 15 Oktober zou dragen. Onnoodig over deze bekende feiten
verder uit te wijden. Ik heb hier enkel eene vergissing willen uitleggen die, ter oorzake
van de twee kort op elkander volgende chronologische veranderingen, 1576 en 1582,
meer dan eens begaan werd.
Er blijft dus voor den geboortedatum van Helmont geen de minste twijfel over.
Daar hij op 12 Januari gedoopt werd, moet zijne geboorte op denzelfden dag,
hoogstens op 11 Januari vastgesteld worden.
Van waar komt het dan dat hij zelf zijn geboortejaar tot 1577 zou teruggebracht
hebben? Professor VANDE VELDE haalt desaangaande een tekst uit de voorrede van
den Ortus Medecinae, editio quarta, 1655 bl. 11 aan, waar van Helmont inderdaad
schrijft: ‘Anno 1594 cursum Philosophiae absolveram qui erat mihi decimus
septimus’. Letterlijk beteekent dit niet dat hij in 1594 zeventien jaar oud maar wel
in zijn zeventienste jaar was. Eigenlijk - wel is waar - trad van Helmont slechts op
12 Januari 1595 zijn zeventienste jaar in. Op 31 December 1594 stond hij dus nog
op een twaalftal dagen van zijn intrede in zijn zeventienste

(1) Op het algemeen Rijksarchief onder no 2718 der Chartes de Flandre vindt men het origineel
plakkaat aan de Staten van Henegouwen gericht. De Vlaamsche tekst - aan de Staten van
Vlaanderen verzonden - werd o.a. gedrukt bij Plantin in het zelfde jaar 1575 (zie de
verzameling gedrukte Plakkaten in de Bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief onder no
3798). Onder aan vindt men de volgende nota: ‘Gelijcke placcaten zijn geexpedieert in
Duytscher talen voir Brabant, Hollant, Utrecht, Gelderlant, Overyssel ende Lyngen, Vrieslant,
Groeningen ende Omlanden, Zeelant, Bewest-ende Beoisterschelt ende Mechelen’.
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jaar. Indien we dus hier niet met een drukfout of met een vergissing van van Helmont
te doen hebben, zal dit paar weken hem ten goede moeten gehouden worden. Doch
nu reeds, zooals men ziet, zou de zoo ver uiteenloopende nog steeds vooruitgezette
contradictie 1577 tot 1580, naar de letter tot enkele dagen herbracht kunnen worden.
Zelfs moest - hetgeen in dien tijd als zeer onwaarschijnlijk dient beschouwd te worden
- de doopplechtigheid door onvoorziene omstandigheden enkele dagen uitgesteld
geweest zijn, zoodat de geboorte einde December 1578 plaats greep, dan zou er
tusschen de doopakte en de getuigenis van Helmont hoegenaamd geen
tegenstrijdigheid bestaan en mocht hij terecht schrijven, dat hij in 1594, zij het dan
ook in de laatste dagen van dit jaar, zijn zeventienste jaar was ingetreden. Doch, ik
herhaal het, niets bewijst dat hij het doopsel verschillende dagen na zijn geboorte
ontving en voor 't overige, in de 16e eeuw, eindigde het studiejaar zooals nu in den
zomer en niet in December.(1).
Het komt ons derhalve voor dat die zeventien jaren van Helmont nog meer dan
eens op onbegrijpelijke wijze geplaagd hebben. Na het zooeven aangehaalde, vertelt
hij ons elders dat, toen hij zeventien jaar oud was, hij met den cursus van de chirurgie
gelast werd(2). Dit valt moeilijk aan te nemen. Immers in het studiejaar 1594-1595
volgt hij de lessen van de faculteit der kunsten. Hij weigert zelfs den titel van magister
artium. Daarna, dus van October 1595 af, is hij een vlijtige leerling van Martinus
del Rio. Dat licentiaten als legenten in de Medicijnen in de 16e eeuw konden
aangesteld worden, hebben we reeds vroeger aangetoond(3). Maar waar de zeventien
jaren bepaald uitgesloten dienen te worden is de derde episode die met dezen
ouderdom in verband gebracht wordt. Wanneer hij in 1602 van zijne eerste
buitenlandsche reis

(1) Er zou een middel bestaan om de juistheid van deze bewering te staven door het vaststellen
van het jaar zijner intrede in de Leuvensche Hoogeschool. Jammer genoeg, het Quintus liber
intitulatorum - voor de jaren 1570 tot 1615 - ontbreekt aan onze bijna volledige reeks
immatriqulatieregisters der aloude Universiteit.
(2) ‘Tumultus pestis’ in den ‘Ortus Medicinae’ p.833, uitgave van 1652 volgens Dr. W.
ROMMELAERE, Etudes sur J.B. VAN HELMONT (Mémoire in 4o de l'Académie royale de
médecine t VI (1866) bl. 295.
(3) Bijdrage tot de kennis van den toestand van het Hooger Onderwijs in België in het midden
der XVIe eeuw (Verslagen en Mededeelingen der K. Vl. Ac. 1928).
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terugkeert en het schurft krijgt, troosten hem de geneesheeren die hem verzorgen
met de woorden dat de zeventienjarige ouderdom voor het ontstaan van de gal zeer
gunstig was(1). En in 1602 was hij toch ruim 23 jaar oud. Ik heb dit geval enkel
aangehaald om te bewijzen dat van Helmont met de jaartallen en zijn ouderdom een
beetje overhoop ligt. In 1594 was hij in zijn 16e, in 1597 in zijn 19e en in 1602 in
zijn 24e jaar. Wat er ook van zij, voor hetgeen zijn geboortedatum aangaat, deze blijft
voortaan op 11 of 12 Januari 1579 vastgesteld.
Waar en wanneer trouwde J.B. van Helmont? Tot nu toe heeft niemand getracht
de plaats van het huwelijk te bepalen en mogelijk zullen we deze nooit kennen. Hij
trouwde met Margareta van Ranst, dochter van Willem-Karel van Ranst en van
Isabella van Halmale. Waar woonden destijds deze echtelingen? Zij bezaten goederen
zoowel te Pellaines, ten zuiden van Landen, als te Oirschot in Noord-Brabant. Maar
dit bewijst nog niet dat ze in deze of gene gemeente gewoond hebben. Daar de
parochieregisters op het platteland vóór 1611 zeer zeldzaam zijn, is de kans wel wat
verkeken dat we de inzegening van het huwelijk ooit zullen terugvinden. Want zeker
moet deze gebeurtenis vóór 1611, ja zelfs vóór 1609 gezocht worden. Van Helmont
zelf gewaagt hierover in dezer voege: Post decennium autem peregrinationis et
studiorum a promotione in arte medendi, habita Lovanii, tandem 1609 jam conjugatus
me Gilvordiam subduxi e vulgo’(2).
In 1609, toen hij zich te Vilvoorde ging vestigen, was hij dus reeds getrouwd. Het
is natuurlijk niet uitgesloten dat hij ditzelfde jaar trouwde, maar zeker is het niet, de
mogelijkheid blijft bestaan dat zijn huwelijk in 1608 of zelfs vroeger plaats greep.

(1) ROMMELAERE op cit. p. 298. ‘Les médecins disaient que l'âge de 17 ans est propice à la
génération de la bile; et voyant que les pustules et la démangeaison ne diminuaient pas, ils
prescrivirent deux jours après un troisième purgatif... Tot daar ROMMELAERE. Het was mij
onmogelijk zijne bron te controleeren. Toch moet ik doen opmerken dat op de aangeduide
plaats in de ‘Scabies et ulcera scholarum’ (Ortus Medicinae Uitgave van 1655 bl. 196-197),
niets voorkomt dat ons toelaat deze episode in 1602 of na VAN HELMONT's eerste reis te
plaatsen, en dat er daar ook geen spraak is van 17 maar van 18 jarigen ouderdom ‘Dicebant
aetatem 18 annorum floridam, bili generandae pronam’.
(2) Ortus medicinae, Uitgave van 1655 bl. 9 col. 1.
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Op 20 December 1611 wordt hun te Vilvoorde eene dochter, Pelagia, geboren.
Wanneer men de geboortedata van de volgende kinderen naslaat, bemerkt men dat
de tweede dochter minder dan een jaar jonger dan de eerste is, vermits ze op 3
December 1612 het licht zag. En het volgende kind, een zoon, volgt zijn tweede zusje
reeds den 18 November 1613 op, terwijl een tweede zoon, Frans-Mercurius, op 20
Oktober 1614 gedoopt werd.
Na een paar of meer jaren kinderloos gebleven te zijn, zag van Helmont dus zijn
familie, jaar op jaar, met vier kinderen verrijken. Een vijfde kind, Elisabeth, werd
insgelijks te Vilvoorde, op 11 Maart 1616 gedoopt(1).
Kort daarna moet het huispaar van Helmont Vilvoorde verlaten hebben om terug
naar Brussel te keeren: ‘Uxorem piam atque nobilem mihi dedit (Deus) cum qua
Vilvordiam me subduxi, per septennium Pyrotechniae me immolavi ac pauperum
calamitatibus subveni’(2)..
Den 23 Januari 1618 schrijft Dr. J. GALLE uit Luik hem een brief aan het volgend
adres: A Monsr Babtista Helmont docteur en medecine a Bruxelles’(3) Te Brussel, in
de parochie van St. Goedele, waar Jan-Baptist zelf gedoopt werd, ontving zijn jongste
dochter Maria, op 26 Oktober 1620, insgelijks het doopsel.
Zoo komen we allengskens aan tot de derde vraag die wij ons gesteld hebben.
Wanneer en waar stierf J.B. van Helmont? Hij overleed den 30 December 1644, dit
valt buiten twijfel. In de voorrede van de uitgave van 1648 van den Ortus Medecinae
verhaalt zijn zoon Frans Mercurius omstandig de ziekte en het laatste levensuur van
zijn vader. ‘Incidit genitoris mei obitus in tricesimum Decembris diem anni supra
millesimum sexcentesimi quadragesimi quarti, ad vespertinam sextam cum plena
adhuc ratione uteretur, priusque omnia ejus sacra solemnia et justa ipsus postulasset
nactusque esset.’
Waar gebeurde dit? Al degenen die zich met de zaak bezig hielden, zelfs DES
MAREZ, die nochtans menige dwaling te recht

(1) Zie de verschillende doopakten bij DES MAREZ l.c.
(2) Tumultus pestis bl. 835 volgens ROMMELAERE op. cit. bl. 304.
(3) C. BROECKX, Notice sur le manuscrit CAUSA J.B. Helmontii apud. Annales de l'Académie
d'Archéologie de Belgique t IX (1852) p. 347. Er is hier spraak van een werk van HELMONT:
‘J'ay donné samedy passé (dus op 17 Januari) vostre livre à Monsr le vicaire auquel j'ay parlé
ce matin...’
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zette, nemen aan dat van Helmont te Vilvoorde overleed. Prof. VANDE VELDE is de
eenige die de zaak in twijfel trekt en Brussel als waarschijnlijk voorstelt(1).
Bij gebrek aan de begrafenisakte die noch te Brussel noch te Vilvoorde voorkomt,
moeten wij onze toevlucht tot andere gegevens nemen, ten einde zooniet tot de
volstrekte zekerheid dan toch tot eene hooge waarschijnlijkheid te geraken. Wij
hebben zooeven gezien dat van Helmont zelf slechts van een zevenjarig verblijf
(1609-1616) te Vilvoorde gewaagt en dat we hem, begin 1618 en einde 1620 te
Brussel gevestigd vinden. Twee jaren later, op 1 Maart 1622, treffen wij hem hier
nogmaals aan(2). Het adres van een brief uit Luik luidt als volgt: A Monsieur Monsieur
Jean Baptista Helmont, docteur médecin des Sérénissimes Altezes(3) de Brabant à
Bruxelles’.
Op 13 November 1624 ontvangt hij van prof. Taillart van Leuven een brief, die
voor hetgeen onze zaak betreft, bijzonder kostbaar is: ‘Expertissimo consultissimoque
viro Domino Domino Joanni Baptistae Helmont medicinae doctori celeberrimo etc.
Bruxellae in platea Lovaniensi e regione Stellae aureae. Deze inlichting met degene
die wij later zullen vinden “boven den Roskam” laat ons toe te verklaren dat het huis
van J.B. van Helmont zich kort bij de vesten, zeggen wij, in de nabijheid van de
huidige drukkerij Hayez, 112, Leuvensche straat, bevond. In 1630 werden hem door
twee priesters van St. Goedele getuigschriften van goede kerstenheid verstrekt. Het
eerste begint aldus: “Ego infrascriptus tamquam Pastor requisitus attestor quod
expertissimum dominum Joannem Baptistam ab Helmont medecinae doctorem
parochianum nostrae parochiae, multis annis continuo noverim enz. enz. Actum
Bruxellae 22 mensis Octobris anno Domini millesimo sexcentesimo et trigesimo
(get.) Johannes van Ophem S. Gudulae viceplebanus L.S.” - Het tweede getuigschrift
luidt: “Ego infrascriptus testor quod supranominatum dominum Helmontium gravi
morbo laborantem aliquoties visitaverim ejusque confes-

(1) Ten minste in Helmontiana I. In Helmontiana II l.c. geeft hij de foutieve opschriften op het
standbeeld te Brussel en op de woning van J.B. VAN HELMONT te Vilvoorde weer en herinnert
er aan dat, volgens DES MAREZ, VAN HELMONT te Vilvoorde overleed.
(2) Brief van JEAN DE SALME (BROECKX l.c. bl. 361).
(3) ‘Des’ was te veel, vermits Albrecht in 1621 gestorven was.
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siones tum exceperim nihilque tum aut alias in ipso notaverim quod fidei catholicae
in aliquo contrariatur. Datum Bruxellae 22 Octobris XVIe et trigesimo” (get.) J. van
Asseldonck canonicus Sae Gudulae’(1).
Den 3 Maart 1634 wordt van Helmont aangehouden ‘die tertia mensis Martii 1634
Bruxellae coram Rdo Dno Officiali Mechliniensi’. Den 6 Maart wordt hem als
gevangenis onder borchtocht van 6000 gulden, het klooster der Minderbroeders in
deze stad aangeduid. Maar reeds den 18 van dezelfde maand wordt hem toegestaan
in zijn eigen huis gevangen te blijven: ‘permittimus egressum e conventu fratrum
minorum ex hoc oppido et reditum ad aedes proprias quas ei assignamus loco
carceris’(2). De suppliek luidde ‘dat den heere Officiaal gelieve hem te permitteren
te keeren tot sijnen huyse binnen deselve stadt ende tselve te houden voor plaetse
van arrest ofte gevanckenisse’(3).
Den 7 Juli 1635 wordt hem toegelaten zijn huis gedurende enkele stonden te
verlaten om eenen zieke te bezoeken(4). Ditzelfde jaar woedt de pest te Brussel. Twee
zonen van J.B. van Helmont werden door de vreeselijke kwaal aangetast en bezweken.
De arme vader had ze op den buiten willen verzorgen, maar hij mocht helaas de stad
niet verlaten(5).
Den 26 September 1643 (6 Kal. Octobris 1643) schrijft hij een brief uit Brussel
aan Jaspar Uldaricus, baron van Hoensbroeck, commandeur van de Duitsche orde
te Gemert, zijn vriend(6).
Zooals wij het gezien hebben, sterft hij een goed jaar daarna, zonder dat we hem
ooit elders dan te Brussel in zijn huis ‘op den Lovenschen steenweg’ ontmoeten.
Meer nog, tien jaren later,

(1) BROECKX l.c. bl. 347.
(2) BROECKX l.c. bl. 348.
(3) BROECKX Interrogatoires du docteur J.B. VAN HELMONT bl. 32 van het separaat-afdruksel
(Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique 1856).
(4) BROECKX l.c. bl. 360.
(5) Cumque praepotentum hostium meorum technis structisque dolis, domi meae sub cautione
fidejussoria detinerer noluitque uterque, me deserendo, rus adire ‘Tumultus pestis bl. 875
volgens ROMMELAERE l.c. bl. 320.
(6) Verschenen als voorwoord in zijn Tractatus de Lithiasi apud Ortus medicinae, uitgave van
Lyon 1655.
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einde December sterft zijne weduwe ‘wonende op de Lovenschen wegh boven den
Roscam’(1).
Komt het nu niet gansch natuurlijk voor dat Frans Mercurius, waar hij ons zoo
nauwkeurig over het uur der dood van zijn vader inlicht, het niet eens noodig acht
ons te zeggen dat zulks te Brussel geschiedde? Waar zou het anders gebeurd zijn dan
in dat huis waar de familie sedert acht en twintig jaren vertoefde en waar de weduwe
nog tien jaren daarna zou verblijven? Het ‘argumentum silentii’ heeft hier eene
doorslaande kracht.
Het mag dan nog zoo vreemd voorkomen dat er in de parochieregisters van Sinte
Goedele niets aangaande het afsterven van dezen grooten Brusselaar te vinden is.
Het zou nog veel vreemder mogen schijnen indien hij in Vilvoorde - waar niets zijne
aanwezigheid meer sedert acht en twintig jaar verraadt - gestorven ware. Want, het
zij terloops gezegd, de parochieregisters werden in het begin der XVIIe eeuw beter
in Vilvoorde dan in Brussel bijgehouden. We hebben er hier boven aan herinnerd
hoe nauwkeurig de doopakten der kinderen van Helmont tusschen 1611 en 1616 te
Vilvoorde aangeteekend werden. De slordigheid der Brusselsche klerken kan bij
dezelfde gelegenheid bestatigd worden. We hebben de eigen getuigenis van J.B. van
Helmont over het overlijden van twee zijner zonen in 1635. Nu komt er in de
begrafenisregisters in 1635 slechts een Jan Hellemont op 16 November voor en het
is niet eens zeker dat het hier een zoon van Jan-Baptist geldt. Wat de andere
afgestorvene, Leander, betreft, daaromtrent vindt men te Brussel geen spoor. De
andere niet bij naam genoemde zoon van Jan-Baptist moet te Brussel tusschen 1617
en 1619 of wel na 1620 geboren zijn. Nu komt hij in geen enkel doopregister voor.
Nogmaals een bewijs van slordigheid. Welke waarde kan diensvolgens aan de
afwezigheid van de eene of andere aanteekening in de Brusselsche parochieregisters
gehecht worden?
In zijn hoogergenoemde bijdrage gewaagt DES MAREZ van eenen grafsteen die
vroeger in de Sinte Goedelekerk bestaan zou hebben, doch waarvan ons enkel een
teekening met de wapenschilden der van Helmonts en hunne voorzaten en verwanten
bewaard bleef. DES MAREZ veronderstelt dat dit de grafsteen van Jan

(1) De begrafenis had plaats in Ste Goedele op 31 December 1654 (cf. DES MAREZ l.c. bl. 119).
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Baptist van Helmont was. Deze veronderstelling wordt beaamd door het feit dat
dezelfde teekening met de wapenschilden volgens dezelfde orde gerangschikt in de
uitgave van 1648 op het titelblad van den Ortus Medecinae en ook in de uitgave van
1655 alsmede in den Vlaamschen Dageraad voorkomt. In het midden vindt men de
conterfeitsels van Jan Baptist en zijn zoon Frans-Mercurius van Helmont, den schrijver
en den uitgever van het boek. Er blijft dus geen twijfel over: de teekening moet wel
die van den grafsteen van J.B. van Helmont zijn. Doch waar bevond zich deze? DES
MAREZ zegt in St. Goedelekerk en verwijst naar Hs Goethals 1553 bl. 68 van de
Koninklijke Bibliotheek. Nu komen zeker de meeste afbeeldsels van dit handschrift
van grafsteenen uit Ste. Goedelekerk voort. Maar er zijn er ook uit andere Brusselsche
kerken en zelfs uit andere Brabantsche steden, Leuven, 's Hertogenbosch, enz. Bij
bedoelde teekening staat er geen enkele nota, wanneer dit elders doorgaans wel het
geval is. De mogelijkheid, we zouden zelfs gaarne zeggen de waarschijnlijkheid
bestaat dat deze teekening naar een grafsteen van Sinte Goedele vervaardigd werd:
volstrekte zekerheid is er niet.(1)
En nogmaals vindt men in het archief van Ste. Goedele nergens eene melding van
de begrafenis in de kerk noch van het plaatsen van dezen steen. Bij zulke gelegenheid
werden nochtans gewoonlijk zekere rechten betaald. Indien er hier geen verzuim in
't spel is, moet men wel aannemen dat eene noodlottige samenspanning van
omstandigheden den sluier over van Helmont's laatste rustplaats heeft willen werpen.
Blijft eene laatste veronderstelling die wij volledigheidshalve willen neerpennen.
Het is bekend dat ter gelegenheid van de uitgave van het boek: De magnetica vulnerum
curatione, van Helmont bij den geestelijken rechter aangeklaagd werd. De stukken
van het proces worden thans nog in het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen
bewaard. Van Helmont won het pleit maar bleef niettemin verdacht. In 1642 was
zijn proces te Mechelen nog niet geeindigd(2). Het blijkt dat zijn volledige in eer
herstel-

(1) Het is derhalve niet onmogelijk dat de opsteller van het handschrift der Koninklijke bibliotheek
zijne teekening naar de titelbladen der werken van J.B. VAN HELMONT vervaardigd heeft,
hetgeen het ontbreken van alle voortkomstnota zou uitleggen.
(2) Zie BROECKX in de Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique t 8, 9 en 13. (1851-1856)
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ling slechts twee jaar na zijn dood, op aandringen zijner weduwe, door den
aartsbisschop verordend werd.(1).
Zou deze blijvende verdenking voor uitwerksel gehad hebben dat zekere
vreesachtige kanunniken van Sinte Goedele niets omtrent van Helmonts begrafenis
hebben durven boeken? Ik kan het moeilijk aannemen ondanks alle mogelijke
distinguo's tusschen forum internum en forum externum. Voor mij is er hier enkel
kwestie van nalatigheid. De mogelijkheid blijft overigens niet uitgesloten dat de
ontdekking van het eene of andere stuk in het jammer zeer slecht geordend en bewaard
archief in de Collegiale kerk zelf het vraagstuk bepaald zal oplossen.
Doch uit hetgeen voorafgaat zal men wel de slotsom mogen trekken dat Jan Baptist
van Helmont te Brussel op 11 of 12 Januari 1579 geboren werd, dat hij in of kort
vóór 1609 trouwde en den 30 December 1644 te Brussel overleed.
Derhalve zou het misschien niet onbescheiden zijn de Gemeentebesturen van
Brussel en Vilvoorde te verzoeken, de foutieve teksten respectievelijk op het
standbeeld en op het huis nr 72 in de Leuvensche straat te verbeteren en wel in den
volgenden zin:
Op het standbeeld te Brussel: ‘Jean Baptiste van Helmont, geboren te Brussel
1o.
in 1577, overleden te Vilvoorden in 1644’ zou dienen als volgt gewijzigd te
worden:
Jan Baptist van Helmont, geboren te Brussel den 12 Januari 1579 en aldaar
overleden den 30 December 1644.
o
2.
Wat het opschrift van Vilvoorde betreft: ‘Ici vécut et mourut J. Btiste van
Helmont MDLXXVII-MDCXLIV. Ici naquit le 20 Octobre 1614 François van
Helmont’ dit zou eenvoudig dienen geschrapt te worden. Niets, hoegenaamd
niets bewijst dat van Helmont het huis nr 72 der Leuvensche straat bewoond
heeft. Dit is een zuivere fantastische veronderstelling van LOUIS GEELHAND
welke op niets berust. Indien aan het verblijf van J.B. van Helmont te Vilvoorde
dient herinnerd te worden, dat men dan op een steen van den gevel van het
stadhuis de volgende woorden beitele: ‘J.B. van Helmont woonde in deze stad
van 1609 tot 1616’.

(1) Aangaande dit proces heb ik onlangs nieuwe dokumenten ontdekt waarover ik de hoop
koester binnen kort eene andere mededeeling aan de Academie te doen.
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De Germaansche Etymologieën in den ‘Dictionnaire Général’ van
A. Hartzfeld, A. Darmesteter en A. Thomas
Door Prof. Dr. J. Vercoullie
Werkend Lid
Het woordenboek van E. Littré was nog niet af (IV in 1878), als A. Hatzfeld in 1871
aan zijn Dictionnaire général begon. Zijn medewerker was A. Darmesteter, die den
16 Nov. 1888 stierf toen de druk pas begonnen was (Ik meen dat de 1e afl. in 1890
verscheen). A. Thomas werd bereid gevonden om hem gedurende den druk te
vervangen en het begonnen Traité de la formation de la langue française af te werken.
Littré's werk blijft een onuitputtelijke mijn voor woorden, wendingen, aanhalingen;
maar het was reeds voor de etymologie verouderd en zijn schikking der verschillende
beteekenissen is een echte warboel. Hatzfeld's werk is minder rijk aan stof doch alle
aanhalingen zijn oordeelkundig gekozen, het etymologisch gedeelte is volkomen
betrouwbaar, de classeering der beteekenissen is meesterlijk glashelder. Jammer dat
de titelwoorden in hoofdletters gedrukt zijn. Ze moeten gedrukt worden zooals ze in
het midden van den volzin voorkomen, gelijk de Larousse pour tous doet. Het is het
eenige middel om den gebruiker van beginhoofdletters en van toonteekens. Ook de
voorstelling van de uitspraak moet in sommige gevallen herzien worden; cf. obsèques
subside (p-s), subvenir, subvention (b-v), maar substantif, substituer (b-st!).
Zoodat niet alle bijzonderheden in den haak zijn. Dat had ik reeds opgemerkt voor
sommige Germaansche etymologieën en de aankondiging van een mogelijke nieuwe
uitgave had mij ingegeven om eens al zijn Germaansche etymologieën te toetsen.
De omstandigheden hebben mij belet daarmee klaar

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

114
te komen. Doch het zal zeker klaar zijn als het verslag van deze vergadering moet
verschijnen. Indien nu de Academie tot den druk besluit, ben ik steeds bereid haar
in kennis van het geheel te stellen, opdat zij zou weten wat zij laat drukken.
Nu kan ik slechts een schets geven van wat ik heb willen doen.
In het Traité kent men de volgende Germaansche talen: 1) GERMANIQUE (allemand
ancien), 2) ALLEMAND MODERNE, 3) ANGLAIS, 4) NOROIS en 5) NÉERLANDAIS avec
ses deux variétés, hollandais et flamand. Van ANGLO-SAXON en FRISON geen sprake.
Door GERMANIQUE wordt niet verstaan algemeen Germaansch of protogermaansch,
maar het vastelandgermaansch van het tijdvak der Merowingers en der Karolingers,
Nederduitsch en Hoogduitsch. Dat is zoo vele jaren na Mackel niet meer aannemelijk.
AVACHIR is in den dictionnaire ‘de l'anc. haut allem. weichjān (sic) en volgens
blz. 165 van het Traité kan de Fransche ch alleen op een Germaansche k teruggaan,
dus hier Nederfrankisch weikjan.
NOROIS (gewoner is de spelling NORROIS), dat voor ons Oudnoordsch is, is volgens
Traité, blz. 18, het synoniem van langues scandinaves, oude en nieuwe.
BATEAU is anglo-saxon bat (sic), maar HAMEAU est un radical germ. qui se trouve
en goth., allem. moderne et angl. Beide gaan toch terug op Nederfrankisch beit en
heim. In het Traité, bl. 19, is bateau Nederlandsch; zoo ook beaupré dat in den Dict.
het Eng. bowsprit is.
BABORD is le néerl. bakboord. Maar TRIBORD, waarnaar verzonden wordt, est
d'origine scandinave, met opgave van een IJslandsch en een Deensch woord. I.p.v.
Nederlandsch geeft de Dict. gewoonlijk hollandais of flamand en schrijft het flamand
in 18e-eeuwsche spelling.
U ziet dat een nauwkeurig overzicht wel nuttig zou zijn. Overigens de auteurs
schijnen er van bewust te zijn, wanneer ze Traité, blz. 182, schrijven:
‘Il est souvent dificile de décider si un mot français est d'origine scandinave ou
d'origine néerlandaise, anglaise, allemande, etc. (Wat kan dat etc. omvatten?). Aussi
le lecteur ne doit-il pas trop s'étonner de certains désaccords entre nos listes et le
Dictionnaire... Les listes donnent notre manière de voir définitive.’
Een eigenaardig staaltje van dat definitief is GUILLER (=
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tromper); in den Dict. is 't anglo-saxon, in het Traité, blz. 17 en 19, ook, maar
peut-être, avec vraisemblance, norois.
BIVAC verzendt naar BIVOUAC, dat het allem. beiwache m.s. (zeker voor f.s.) zou
zijn de bei, auprès, wache, veillée.
Bivac is stellig Zwitsersch en bivouac Middelnederlandsch. Ook de bet. is mis:
biwake-bewaking, als verbaalnomen bij bewaken, volgens den regel die zegt dat in
samenstellingen met partikels, de klemtoon bij nomina op de partikel, bij
werkwoorden op het werkwoord valt (cf. biloke en beluiken). Deze beteekenis blijkt
ten andere uit de eerste beteekenis van bivouac-garde de nuit que faisait un poste,
une sentinelle, pour surveiller les mouvements de l'ennemi.
Het gebeurt ook, maar zelden, dat aan een Fransch woord een Germaansche
oorsprong toegekend wordt, wanneer zeker het omgekeerde waar is. Zoo is
FAILLE-mantille, emprunté du holland. falie, qui est peut-être lui-même un emprunt
fait au lat. velum, voile.
Het is nochtans duidelijk dat Ndl. falie ontleend is aan Fr. faille-étoffe de soie à
gros grains, vroeger taffetas à failles geheeten, waarin faille zeker beteekent gapingen
door de grove korrelingen teweeggebracht.
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Uit de geschiedenis van de spelling der Vlaamsche gemeentenamen
(II)
Door Prof. Dr. H.J. Van de Wijer
Briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
In een voorgaande lezing mocht ik een en ander mededeelen uit de geschiedenis van
den langen strijd, die hier te lande is gevoerd geworden voor en tegen het principe
van de moderne spelling der gemeentenamen, vooral over de werking in den schoot
van twee officieele Commissies en in de Vlaamsche Academie zelf(1).
Ik wensch vandaag even na te gaan, hoe gedurende een zeer geruimen tijd (± 25
jaar) hetzelfde beginsel ook op onze vooroorlogsche Taal- en Letterkundige
Congressen (niet altijd zonder tegenspraak) werd verdedigd, met hardnekkige
wilskracht weliswaar, maar zonder dat het pleit kon worden gewonnen.
In de eerste plaats moet hier vermeld worden de lezing van K.L. TERNEST: ‘Over
de spelling der eigennamen in 't algemeen, en in 't bijzonder over die der plaatsnamen’,
op het 9de Congres te Gent in 1867(2).
K.L. TERNEST neemt heelemaal het moderne standpunt in: met uitzondering van
de familienamen, ‘die om algemeen erkende redenen hunnen traditioneelen vorm
behouden moeten’, schijnen de letterkundigen het er nagenoeg over eens, dat de
Nederlandsche of vernederlandschte eigennamen volgens de gewone

(1) Zie Kon. Vla. Ac., V. en M. 1929, bl. 825-850.
(2) Zie Handelingen van het negende Nederlandsch letterkundig Congres gehouden te Gent den
19den, 20sten en 21sten Augusti 1867. Gent, 1868 (bl. 336-342).
In de orde der werkzaamheden werd tevens vermeld een lezing van Prof. J.F.J. HEREMANS:
‘Welk spellingstelsel dient er te worden gevolgd bij het schrijven van geographische
eigenamen’, die echter niet gehouden werd.
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spelregels moeten geschreven worden; doop- en geographische namen zijn niet aan
een onveranderlijken vorm gebonden, want zij nemen grootendeels in andere talen
afwijkende vormen aan en vooral de plaatsnamen hebben reeds, ‘volgens den gang
der taal’, menige verandering ondergaan. Dit was overigens ook de meening van de
Koninklijke Commissie van 1864, die het voorbeeld volgde van de Redactie van het
Woordenboek der Nederlandsche taal en geen uitzondering heeft gemaakt voor
geographische namen als Pruisen, IJsel en Rijsel. Daarbij gaven reeds vroeger DE
POTTER en BROECKAERT het goede voorbeeld, om niet langer de namen een
bespottelijk kleed aan te hangen ‘met lappen en kappen uit verschillende tijden’; en
had het principe ook in meer dan een tijdschrift (Eendragt en Toekomst) en in de
onderwijswereld warme verdedigers gevonden(1).
De plaatsnamen zullen dus geschreven worden ‘met uitwerping van overtollige
en vervanging van vreemde medeklinkers, en met moderniseering van alle verouderde
klankvoorstellingen’.
In de bespreking van een aantal concrete gevallen, waarbij het gezond verstand
steeds zijn rechten doet gelden, waagde TERNEST het echter niet altijd de logische
lijn door te trekken; in plaatsnamen op ghem wordt de h weggelaten (anders zou men
gehem moeten schrijven); maar Bornhem, Laathem, enz., waar men steeds h aantreft,
worden bewaard naast Bellem, Vossem, enz., die altijd zonder h geschreven worden;
Aarseele, Moorseele, enz. wegens diphthongische uitspraak naast Belsele, Elversele,
enz.
Het pleit echter te zijnen voordeele, dat hij op een oogenblik, waar niemand precies
scheen te weten tot hoever de hervorming mocht strekken, toch tot dit practisch
besluit is gekomen: ‘als het spellen van eenen naam volgens de doorgaande uitspraak
met de woordgronding, met de bekende beteekenis in strijd komt, zoo moet men
natuurlijk der eerste te wille zijn, dewijl het geschrevene woord de voorstelling van
den woordklank moet verwekken’, daarom dan ook Ninove, Boechoute en Nukerke,
spijts de afleiding; hij denkt er niet aan den primitieven vorm te herstellen (niet
Eikloo, Scheldebelle, enz.), maar wil alleen de schrijf-

(1) Men vindt het verslag van een interessante vergadering van onderwijzers gehouden te Gent
op 15 September 1866 in Eendragt XXI (1866-67), bl. 27-28 (met voordracht door K.L.
TERNEST over de spelling der familie- en geographische namen).
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wijze richten ‘naar onze aangenomene taalregels, met achtgeving op oorsprong en
beteekenis, alleen in die gevallen waar de hedendaagsche uitspraak daar niet tegen
in verzet komt’.
Met namen van vreemden oorsprong (geheel of gedeeltelijk) zal gehandeld worden,
zooals met de bastaardwoorden in de gewone taal: dus Loochristi, Nazareth, Thorhout
(Thor-dondergod!).
In zeer weinige plaatsnamen zal om de uitspraak een vreemde letter moeten
behouden worden: o.a. in Exaarde, ‘waarin wij de zachte x door niets kunnen
vervangen, zonder de uitspraak te veranderen, en deze te eerbiedigen is de hoofdwet’.
In Cherscamp, meest met s uitgesproken, kan men gerust s schrijven, te meer daar
ch niet oud is en men reeds vroeger Cerscamp of Serscamp schreef.
Blijven er nog enkele irreductibilia, dan hakke men den knoop eenvoudig door en
ten minste negen en negentig op honderd ‘onthavende individu's’ krijgen een passend
kleed.
Zoo geven enkele andere plaatsnamen, die op zichzelf staan, wellicht nog stof tot
bedenking: maar dan schrijve men Koningshooikt of -hoot, Kreinhem of Kraanhem,
naar gelang men bij het lezen uitspreekt, en ook Boosschot en Bootshoeke zooals
Oorbeek en Oorschot: op zoo weinig zal het wel niet aankomen.
Hij eindigt met de vraag: ‘Ware het nu ook niet wenschelijk, Mijne Heeren, dat
het Belgische Staatsbestuur, op verslag eener daartoe benoemde Commissie, de aldus
gemoderniseerde spelling der plaatsnamen officieel verklaarde? Zoolang toch als
het den gemeentebesturen zal overgelaten blijven de officieele spelling van de namen
hunner respectieve plaatsen te bepalen, is het fel te vreezen, dat wij het grootste deel
dier harlekijns en vastenavondzotten niet uit ons gezicht zullen krijgen’.
In de nogal lange bespreking, die op deze lezing volgt en waaraan deelnemen
voorzitter HEREMANS, J. VAN LENNEP, G. MEES AZ., TE WINKEL, LEENDERTZ,
VERVIER en TERNEST zelf, verklaart HEREMANS zich heelemaal accoord met den
spreker, verwijst tevens naar het verslag van Prof. BRILL in de Nederlandsche
Academie van Wetenschappen, maar blijft toch eenigszins sceptisch, wat betreft het
toepassen van de beschaafde uitspraak (is het b.v. Diksmude, Dijksmuide of
Diksmuide?)(1).

(1) Verbasterde vormen zooals Sleie (Sleidinge) mogen, in elk geval, heel zeker niet in aanmerking
komen, meent HEREMANS.
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Ook hij acht de tusschenkomst van het Staatsbestuur volstrekt onontbeerlijk, met het
oog op den tegenstand der locale overheden. Want, zegt hij: ‘Menige burgemeester
houdt aan die overtollige c, q of x, die in den naam zijner gemeente sedert eeuwen
prijkt. Zoo heeft men mij verteld, dat onlangs depechen van het middenbestuur
uitgaande, aan onze burgemeesters werden verzonden, waarin de namen van zekere
gemeenten, volgens de nieuwe spelling gewijzigd, voorkwamen. Een der
burgemeesters liet aan het middenbestuur weten, dat hij voortaan op geene missieven
zou hebben geantwoord, zijnen burgemeesterlijken sluier zou hebben afgelegd, en
als Cincinnatus tot zijn ossen zou zijn teruggekeerd, indien men de c, q of x in den
naam van zijn dorp niet herstelde!’
Door meer dan een spreker wordt er voorts o.a. nog op gewezen, dat vooral het
beschaafde gebruik moet gevolgd worden; door LEENDERTZ in 't bizonder op het
ingewikkelde van het vraagstuk: men moet namelijk op de hoogte zijn van de oudste
vormen in de charters, van de locale uitspraak en van de plaatselijke gesteldheid; en
dit zal alleen bereikt worden, als plaatselijke deskundigen zich per provincie met het
inzamelen der documentatie willen belasten en als daarna het werk van de
eenheidmaking der spelling overgelaten wordt aan een paar andere bevoegde personen.
Het voorstel TERNEST werd door de afdeeling met algemeene stemmen
aangenomen.
Het volgende jaar, op het Xde Congres te 's-Gravenhage in 1868(1) brengt, namens de
Commissie belast met het uitvoeren der besluiten genomen op het vorig Congres,
Prof. HEREMANS verslag uit over het voorstel TERNEST. Hij brengt daarbij in
herinnering, hoe door de Pruisen- en Rijsel-spelling van 1864 aan de leer van de
volstrekte onveranderlijkheid der geographische eigennamen een duchtige knak werd
toegebracht. Voorts wijst hij er op, hoe men tot dan toe in Zuid-Nederland over het
algemeen de namen heeft geschreven, zooals dit voor eeuwen werd gedaan

(1) Zie Handelingen van het tiende Nederlandsch taal- en letterkundig Congres, gehouden te
'S Gravenhage, den 31 Augustus, 1 en 2 September 1868. 'S Gravenhage, 1869 (bl. 190-194).
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(dus met th, ck, ph, gh, enz.), soms zelfs in een fantastische spelling, die te wijten
was aan vroegere ‘beuzelachtige woordafleidingen’. En men beschouwde die spelling
als zijnde voor altijd gevestigd en gelijkstaande met deze van de eigennamen van
personen. ‘Wie toch’, sprak men, ‘zal zoo dwaas zijn wijzigingen toe te brengen aan
de spelling van zijn naam, hoe barbaarsch of ouderwetsch die ook worde geschreven.
Er mocht eens een oom uit Amerika met zakken gouds komen opdagen, die den
onbezonnen verloochenaar van den naam zijner ouderen niet voor zijnen neef zou
willen erkennen?’
Nu was er wel, zelfs vóór de spellingregeling van 1864, hier en daar een
revolutionnair, die de plaatsnamen een modern kleedje aantrok, maar die vond zeer
weinig navolgers en werd als een zonderling beschouwd. Ten gevolge echter van
het aanvaarden eener nieuwe spelling voor enkele plaatsnamen, was men ook andere
gevallen wat nader op den keper gaan beschouwen. Maar zooals in elke omwenteling,
bestond ook hier oneenigheid over de middelen, ‘die men zou aanwenden om licht
in den chaos te brengen’, en kwamen verschillende partijen tot stand. Daarom is ook
hier een grondwet noodzakelijk, die de beginselen moet bevatten, welke in de
verschillende gevallen moeten toegepast worden. Sommigen willen bij de spelling
vooral den oorsprong van de verschillende deelen der plaatsnamen op het oog houden,
anderen willen zich uitsluitend richten naar de beschaafde uitspraak, terwijl nog
anderen wenschen dat de overlevering en de gewoonte niet over het hoofd zouden
gezien worden.
De Commissie is van oordeel dat de oorsprong geen hoofdregel mag zijn: alleen
als hij voldoende bekend is, als de bestanddeelen van den plaatsnaam nog thans
voortleven en de beschaafde uitspraak ze niet heeft vervormd, zal de spelling er
rekening mede houden (Rozebeke en Oostakker, i.p.v. Roosebeecke en Oostacker).
Maar niet zelden zijn de plaatsnamen zoo door het gebruik afgesleten en verminkt,
dat de etymologische bestanddeelen alleen door deskundigen kunnen weergevonden
worden en er dus geen sprake kan van zijn de spelling er naar te richten: men schrijft
daarom Brussel en zeer zeker niet Broekzelen.
De Commissie denkt daarom, dat bij de spelling der plaatsnamen moet gehandeld
worden als bij die van andere woorden en dat de voorrang dient gegeven aan den
voornaamsten regel van DE VRIES en TE WINKEL in hun ‘Grondbeginselen der Neder-
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landsche spelling’, nl.: ‘Stel in uw schrift de beschaafde uitspraak voor; dat is, geef
door letterteekens al de bestanddeelen op, die in een woord gehoord worden, wanneer
het door beschaafde lieden zuiver wordt uitgesproken; en kies in gevallen, waarin
de juiste uitspraak niet kan worden voorgesteld, het naastbijkomende letterteeken’.
In samengestelde eigennamen zal alleen sprake zijn van een etymologische spelling,
als het grondwoord nog als afzonderlijk woord in gebruik is met dezelfde beteekenis
als in de samengestelde benaming en als het in de beschaafde uitspraak van den
plaatsnaam geen wijziging heeft ondergaan. De overlevering en de gewoonte zullen
alleen dan gevolgd worden, als ze strooken met de beschaafde uitspraak en de
afleiding.
De Commissie van uitvoering had, in overeenkomst met de genomen besluiten,
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken van België een adres laten toekomen,
waarin de wensch der eerste afdeeling (Nederlandsche Taal- en Letterkunde) van
het vorige Congres werd uitgedrukt, namelijk dat ‘het Staatsbestuur de
gemoderniseerde spelling der plaatsnamen van België officieel zou verklaren’.
In de orde der werkzaamheden van het XIVde Congres te Maastricht in 1875(1) wordt
de vraag opnieuw gesteld onder de ‘Vragen en Stellingen’ in den volgenden vorm:
‘Zou het niet raadzaam zijn, zoowel in het Noorden als in het Zuiden van Nederland,
eene Commissie te benoemen, die op etymologischen grond officieel de spelling van
de gemeentenamen zou vaststellen?’
Prof. J.F.J. HEREMANS vindt de gestelde vraag niet zeer klaar(2) en wijst er op dat
zij reeds op twee vorige Congressen werd behandeld, dat bij de Staatsbesturen van
België en Nederland reeds voetstappen werden gedaan, die zonder uitslag zijn
gebleven, zoodat intusschen ieder zijn eigen weg is gegaan. Wellicht, meent hij, is
er per slot van rekening meer te verwachten

(1) Zie Handelingen van het XIV Nederlandsch taal- en letterkundig Congres gehouden te
Maastricht, den 24, 25 en 26 Augustus 1875. Maastricht, 1876 (bl. 8 en 282-286).
(2) Moeten een of twee commissies (één voor elk land) benoemd worden; hoe kan dergelijke
commissie officieel uitspraak doen en moet zij door het Staatsbestuur in Noord- en
Zuid-Nederland aangesteld worden, of niet?
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van het gezond verstand, dan van een Commissie of van het Staatsbestuur.
Voorzitter KERN beaamt dit volmondig: het is beter dergelijke zaken over te laten
aan het gezond verstand en men moet liever vertrouwen op het toenemen van kennis
dan op officieelen invloed, te meer omdat een regeering in zaken als deze niet heel
licht te bewegen is. Men late het dus maar over aan het publiek, dat er van zelf wel
eenmaal toe zal komen onnoodige, dwaze spellingen op te ruimen, want ‘tegenover
onwetenden zijn zelfs de goden onmachtig’.
Prof. HEREMANS wil echter in geen geval de oppermacht van de etymologie
erkennen.
Maar ook de conservatieve vleugel bleek op het Congres vertegenwoordigd te
zijn: vooral Prof. N. BEETS meende ‘met zijn beetje gezond verstand’, dat men de
plaatsnamen met rust moest laten. Hij denkt daarbij vooral aan het gevaar van de
vele onbestelde brieven, al schijnt hij zich ook ten slotte neer te leggen bij de meening
van Prof. KERN en Prof. HEREMANS, die in tegenstelling met wat er gebeurt met de
familienamen, voor de plaatsnamen het kleed van den tijd opvorderen.
Anderzijds, in een onmiddellijk daarop volgende lezing: ‘Over het nut van de
studie der archieven voor de taalkunde’ (bl. 286-293), drukte Mr. G.D. FRANQUINET
de meening uit, dat men zoo weinig mogelijk aan de hedendaagsche spelling moet
roeren, omdat, bij de studie der plaatsnamen, niet de belangen der orthographie, maar
die der geschiedenis en veeleer nog die der taalkunde op den voorgrond moesten
treden en men de spelling niet moet willen regelen naar de afleidingsgronden of
vroegere schrijfwijze(1).

(1) Onder de ‘Vragen en Stellingen’ komt opnieuw de vraag voor, die reeds op het IXde Congres
te Gent (1867) door de Regelingscommissie werd aanbevolen (bl. 17), nl.: ‘In hoeverre is
de kennis der naamsafleidingen van Nederlandsche steden en dorpen in de laatste jaren
gevorderd?’ Formeel werd de vraag niet beantwoord; naast enkele vrijwel onbeduidende
opmerkingen, die Dr. J. VAN VLOTEN (Bloemendaal) naar aanleiding er van in het midden
bracht (bl. 99-100), vinden wij in de bovenvermelde lezing van G.D. FRANQUINET een, vooral
voor dien tijd, zeer interessant voorstel. ‘Zoude het niet tijd zijn’, vraagt zich FR. af, na met
een woord van de talrijke geleerden gewaagd te hebben, die het veld van de geographische
taalkunde ‘beakkerd’ hebben, ‘dat er een geheel, une oeuvre d'ensemble, tot stand kwame.
De taalkritiek, haren scherpen blik over geheel Nederland slaande, ware dan wellicht in staat
te onderscheiden, aan welken germaanschen stam, aan welk dialect, de namen toe te schrijven
zijn, en vermoedelijk te bepalen in welke verhouding de germaansche stammen tot het
nederlandsche volk zijn saamgesmolten. Daartoe is de eendrachtige hulp en medewerking
van velen noodig, en ik twijfel niet of de Rijks-, provinciale en gemeente-archivarissen, die
't beste in staat zijn de oude namen der localiteiten op te sporen en mede te deelen, zullen
bereid gevonden worden hun steentje aan zulk een vaderlandsch gebouw bij te brengen!’
Op de algemeene vergadering werd dan later, vanwege de afdeeling, het voorstel van G.D.
FRANQUINET ingediend ‘tot het benoemen eener commissie aan welke de taak zal worden
opgedragen aan het volgende Congres verslag uit te brengen over hetgeen gedaan kan
worden tot bevordering der studie, opheldering, verklaring en uitlegging der Noord- en
Zuidnederlandsche plaatsnamen’ (bl. 292-293 en 357). Het voorstel wordt aangenomen en
het Congresbestuur gemachtigd de leden dier Commissie te benoemen.
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Tien jaren later vinden wij onder de ‘Onderwerpen ter bespreking’ van het XIXde
Congres te Brugge in 1884(1) (onmiddellijk vóór het werkplan van DE FLOU, vroeger
te Mechelen geweigerd) de volgende lezing vermeld van P. DENYS (Komen):
‘Over de kwestie van het rechtschrijven der plaats- en gemeentenamen in België.
o Wat men vroeger reeds voor de kwestie deed.
1.
2o. De verouderde spelwijs wordt nog algemeen in plaatsen gemeentenamen
gevolgd.
o Aantoonen op welke gronden dit rechtschrijven moet berusten (goede uitspraak,
3.
officieele spelling).
o Voorstel. Eene commissie doen benoemen om voor goed den vorm van die
4.
namen vast te stellen, en den uitslag door een koninklijk besluit doen
bekrachtigen.’
Op het Congres beroept zich DENYS op het initiatief van TERNEST en anderen(2), maar
meent dat vooral op officieele bekrachtiging moet aangestuurd worden. In de
letterkundige wereld, zegt hij, is men het nagenoeg eens over de toepassing van de
spelling van 1864 ook op de plaats- en gemeentenamen, maar in het algemeen is men
vrijwel bij de theorie gebleven. Ook

(1) Handelingen van het XIXe taal- en letterkundig Congres gehouden te Brugge den 24, 25, 26
en 27 Oogst 1884. Brugge, 1887 (bl. XXI en 315-330).
(2) DENYS vernam in 1879 van K.L. TERNEST dat M. VAN DEN BRANDEN (eerst hulparchivaris,
later archivaris der stad Antwerpen) in de Zuidnederlandsche Maatschappij voor Taalkunde
had voorgesteld: a) eene volledige lijst te vervaardigen van al de Vlaamsche voornamen
(doopnamen), om deze in den burgerstand van Vlaamsch België te kunnen gebruiken, in
plaats van de Fransche of Latijnsche voornamen, die nu gebezigd worden.
b) eene volledige lijst op te stellen van de aardrijkskundige eigennamen der gemeenten van
ons land.
c) bij het Staatsbestuur en bij de gemeentebesturen aan te dringen, opdat deze beide lijsten
in gebruik zouden komen.
In de bijdrage van E.H.J. BOLS ‘Schets eener geschiedenis van de Zuidnederlandsche
Maatschappij voor Taalkunde’, Kon. Vla. Ac., V. en M. 1910 (bl. 977-1020) wordt hiervan
geen melding gemaakt. Ook in de Handelingen van deze Maatschappij (Nr. 1, Antwerpen,
1906, bl. 20-21) wordt alleen gewaagd van een historisch onderzoek door J. VAN DEN
BRANDEN: ‘Over het gebruik der hoofdletters gedurende de zes laatste eeuwen’, dat, na
bespreking, aanleiding gaf tot zekere besluiten aangaande dit gebruik.
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hier moeten nochtans de gewone spelregels toegepast worden(3).
Ook hij tracht principes vast te stellen voor de onzekerheden, die zich kunnen
voordoen: ‘de kwestie van oorsprong en oorspronkelijke benaming kan zich hier nu
met die van “goede uitspraak” verbinden en in een “bevoegde beslissing” hare
oplossing vinden’. Naderhand wordt dit dan eenigszins (maar niet zeer klaar)
omschreven, en het besluit getrokken, dat plaats- en gemeentenamen dienen
geschreven te worden: ‘1o met weglating van alle nuttelooze en niet-gewettigde
letterteekens; 2o gelijkvormig aan de beschaafde uitspraak’.
Wat de etymologie betreft, voegt hij er bij, deze zal bij het moderniseeren van de
spelling maar in zeer zeldzame gevallen te stade komen en van een herstellen van
den primitieven vorm kan dus zeker geen sprake zijn.
Ook in het overzicht van een aantal concrete gevallen, dat daarop volgt, sluit
DENYS zich nagenoeg geheel aan bij de bewijsvoering van TERNEST. Hem wenscht
hij echter te bewaren, niet alleen in de gevallen waar TERNEST de h wegens het
gebruik toelaat, maar ‘telkens dat de onderdrukking van h een ander letterteeken
noodzakelijk maakt’ (Rekhem, Pithem, enz.). Natuurlijk ook in Boorsheim, Stockheim,
enz. Met de spelling Loochristi en Nazareth verklaart hij zich accoord, maar ‘kan
men zulken namen een echt Nederlandsch kleed aansteken, - nog beter!’

(3) Op bl. 317-18 zegt hij, niet zonder eenige pittigheid: ‘de c ter versterking van k (ck) kunnen
wij zonder schouderschokken niet ontmoeten. Zij doet ons denken aan het vijfjarig zoontje
van den sterken boomveller, dat bij zijnen vader staat te stenen en met arms en beenen staat
te werken, terwijl deze een zwaren boom omtrekt!... Even belachelijk schijnt ons de c voor
k (ck), die sterk genoeg is om haren dienst alleen te doen’.
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Over de moeilijke gevallen door TERNEST aangehaald (Exaarde, Cherscamp, enz.)
moet dan maar een bevoegde commissie uitspraak doen.
Over al deze punten zijn de meeste taal- en letterkundigen het vrijwel eens, al
bestaat er nog verschil van denkwijze over sommige afzonderlijke gevallen. De
groote tegenstand komt volgens hem van de gemeentebesturen en van ‘de
taalgeleerde(?) Sekretarissen en Afschrijvers’, die handelen ofwel ‘buiten alle princiep
en heel als slentermachienen’, ofwel uit puren eerbied, omdat zij in hun hooge
taalgeleerdheid meenen, dat een gemeentenaam ‘een synthetische familienaam’ is.
Bewijsgronden hebben geen vat op hen en aan het onderwijzend personeel wordt
zonder meer de verouderde spelling opgedrongen.
Bij sommige geleerde genootschappen gaat het niet beter: om een poging in
modernen zin werd hij zelf twaalf jaar geleden te Roeselare uitgelachen en in hetzelfde
jaar eischte de maatschappij ‘de Vriendschap’ aldaar, dat de exemplaren van ‘de
Geschiedenis van Roeselare’ door DE POTTER, welke voor haar bestemd waren, de
schrijfwijze ‘Rousselaere’ zouden bewaren! De stad Roeselare zelf had overigens
denzelfden eisch gesteld!
Kortom, besluit DENYS, overal blijft het de oude slenter en ‘de huidige lijst der
plaatsen en gemeenten is een afzichtig mengelmoes van onregelmatigheden en
tegenstrijdigheden, die te midden onzer veelbelovende en letterkundige beweging,
kost wat kost, moeten geweerd worden!...
En het redmiddel? - Het bidt en smeekt om genomen te worden!...
Het Staatsbestuur dient eene Commissie te benoemen om op haar verslag, de
gemodernizeerde spelling der plaatsnamen officieel te verklaren.
Dit voorstel doen we hier uitdrukkelijk op dit plechtig Congres, verhopende eene
algemeene bijtreding te ontmoeten - en zoo in de toekomst onze beminde moedertaal
in zuiverheid en dus in schoonheid te zien toenemen’.
Het voorstel van DENYS verwekte op het Congres heel wat tegenspraak, in den
loop van een tamelijk verwarde bespreking.
A.A. VORSTERMAN VAN OIJEN ('s-Gravenhage) is van meening dat men bij het
schrijven der plaatsnamen hoofdzakelijk de historische bronnen moet raadplegen:
wat P. DENYS heeft gedaan
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in zijn Kleinen Wegwijzer voor Roeselare is oprechte onzin; ook P. DANIËLS is in
den regel tegen elke verandering van plaatsnamen: immers familienamen en
plaatsnamen zijn onschendbaar eigendom(1).
PRAYON VAN ZUYLEN daarentegen meent dat er in België volstrekt een officieele
hervorming noodig is in de spelling der plaatsnamen; want er wordt, om maar van
Oost-Vlaanderen te gewagen, hoegenaamd geen vaste regel gevolgd. Dit gaf in den
raad van deze provincie aanleiding tot het benoemen van een Commissie, die uit
ambtenaars en niet uit vakmenschen bestond en in hoofdzaak tot het behoud van het
statu quo heeft besloten. Daarenboven schrijft thans elke gemeente haar naam naar
eigen goeddunken, en zelfs de openbare besturen gaan niet accoord.
Hij besluit dan ook tot het benoemen van een Commissie, die een beredeneerde
lijst van plaatsnamen zou opmaken, welke later aan de officieele goedkeuring zou
onderworpen worden(2). Geen te radicale hervorming nochtans, die de namen derwijze
zou veranderen dat men ze niet meer zou herkennen, maar een schrijfwijze bepaald
‘bij etymologie’, of langs geschiedkundigen weg, zonder daarbij de plaatselijke
beschaafde uitspraak uit het oog te verliezen.
Voorts wordt nog door PRAYON gewezen op een in ons land bestaanden
wantoestand: een officieele lijst der gemeentenamen werd gevoegd bij de gemeentewet
van 1836; daar nu de Fransche tekst de officieele is, is ook de officieele naam van
zeer vele Vlaamsche gemeenten de Fransche en heeft de Vlaamsche benaming,
rechterlijk gesproken, geen waarde. Er moet dus een tweede officieele lijst van
Vlaamsche plaatsnamen worden opgemaakt.
B.J.A. VAN BLARICUM stelt voor een Commissie aan te

(1) Ook na de lezing van E.H. VAN SPEYBROUCK (Brugge): ‘Over West-Vlaandrens oude dorpsen stedenamen’ (bl.303-315), klaagt P. DANIËLS over de officieele lijst der plaatsnamen door
den provincieraad van Limburg in het licht gegeven en waarin de plaatsnamen totaal verdraaid
zijn geworden. Hij had liever gezien dat er tot de oude beteekenisvolle namen werd
teruggekeerd: ‘Zolder en Sonhoven hebben z.i. volstrekt geen beteekenis meer.
(2) Zijn voorstel luidt: ‘Gelieve het Congres eene Commissie aan te stellen, samengesteld uit
vijf leden, zoo mogelijk, uit de vijf Vlaamschsprekende provinciën van België, en gelast om
eene lijst der namen van de gemeenten in Vlaamsch-België, volgens de verbeterde spelling,
op te maken en dezelve ter officieele bekrachtiging aan het Belgisch Staatsbestuur voor te
leggen’.
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stellen, die de lijst der plaatsnamen zal opmaken en hun schrijfwijze regelen volgens
een taal- en geschiedkundige basis: blijkt de voorgestelde schrijfwijze goed te zijn,
dan zullen én de Regeering én het volk ze aannemen en bekrachtigen.
PRAYON wil zich bij Zuid-Nederland bepalen: in Holland wijkt men nog thans in
menig geval van de DE VRIES en TE WINKEL-spelling af, terwijl deze in
Zuid-Nederland onmiddellijk na de invoering werd nageleefd. Dit zal ook gebeuren
met de lijst der plaatsnamen (die een transactie moet zijn tusschen overlevering en
taalkunde), als zij door de Regeering aangenomen wordt.
Ten slotte stelt P. FREDERICQ bij ordemotie voor dat de congresleden, ‘die zich
het meest met de zaak bekend getoond hebben’, ‘zich in Commissie aanstellen’, om
de zaak te onderzoeken: het staat de heeren PRAYON, DENYS, DANIËLS, VORSTERMAN
VAN OIJEN en VAN SPEYBROUCK natuurlijk vrij zich andere personen toe te voegen.
Hun werk zal dan ter bekrachtiging aan het aanstaande Congres voorgelegd worden.
Dit voorstel wordt door de afdeeling eenstemmig aangenomen.
‘Over de spelling der Noord- en Zuid-Nederlandsche plaatsnamen’ wordt gehandeld
door Mr. C. BAKE ('s-Gravenhage) op het XXste Congres te Amsterdam in 1887(1),
in de afdeeling Nederlandsche Taal en Letteren.
Het behandelde onderwerp, zegt spreker, kan niet op nieuwheid bogen en, bestond
er eenparigheid in het gevestigd gebruik, dan zou hij zich geen afwijking veroorloven,
zelfs tegen zijn eigen overtuiging. Maar in plaats van eenparigheid heerschen
verwarring en verdeeldheid: de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
verklaarde op 12den November 1883 in de Tweede Kamer, dat meer dan 234
Noordnederlandsche plaatsnamen op verschillende wijzen werden gespeld en ook
uit WITKAMP's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland blijkt gemakkelijk,
dar er geen van ouds gebruikelijke schrijfwijze van de plaatsnamen bestaat.

(1) Zie Handelingen van het XXe Nederlandsch taal- en letterkundig Congres gehouden te
Amsterdam den 15, 16 en 17 September 1887 (bl. 131-139). Amsterdam, z.j. (1888).
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In België gaat het overigens niet beter: men leze maar even het verslag van den
Minister van Binnenlandsche Zaken aan den Koning d.d. 10 Mei 1886.
En vroeger was de toestand niet minder erg.
Aan pogingen om eenparigheid te verkrijgen heeft het ondertusschen noch in
Nederland noch in België ontbroken: in Nederland werd in 1864 door de afdeeling
Letteren van de Koninklijke Academie van Wetenschappen een woordenlijst
opgemaakt en in April 1884 door de afdeeling ‘Nederland’ van het Nederlandsch
Aardrijkskundig Genootschap een tweede uitgegeven(1); maar de spelling van de
Academie is nooit officieel geworden(2) en, al trachtte enkele jaren geleden het
Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid deze lijst in te voeren, de Tweede
Kamer verklaarde zich op 12 Maart 1883 uitdrukkelijk voor de oude spelling van de
officieele kiestabel van 1878.
Voor België wordt gewaagd van de Commissie, die op 10 Mei 1886 werd ingesteld,
voorts van het verslag door Prof. HEREMANS uitgebracht op het Xde Congres te
's-Gravenhage (1868).
BAKE sluit zich aan bij de zienswijze van HEREMANS en meent ook dat de afleiding
slechts in de tweede plaats in aanmerking mag komen (Zutfen en niet Zuidveen),
alhoewel het echter in sommige gevallen noodzakelijk is op de afleiding te letten
(Zieriksee). Men zal dus in de eerste plaats de beschaafde uitspraak laten beslissen
en deze afbeelden ‘met die letters, waarmede ons hedendaagsch taalgebruik
geschiedt’(3). Men meene nu

(1) De eerste druk van deze woordenlijst werd volgens BAKE gevolgd van een tweede,
aanmerkelijk gewijzigde, na een scherp, maar van veel studie getuigend, opstel van JOH.
WINKLER: ‘Jammerklachten naar aanleiding eener woordenlijst van aardrijkskundige namen
(Tijdspiegel, 1885).
(2) BAKE verwijst ook naar het Voorbericht van de lijst door het Aardrijkskundig Genootschap
uitgegeven, waar het weinig succes van de lijst der Academie toegeschreven wordt aan haar
beperkte verspreiding, aan haar minder practischen vorm (schikking per provincie, zonder
nadere aanduiding der plaatsen) en aan het feit dat ze werd samengesteld vóór de algemeene
toepassing van de DE VRIES en TE WINKEL-spelling. Deze is nu na 20 jaar vrij algemeen in
gebruik, de lijst van plaatsnamen is zoo goed als in niemands handen.
(3) Dit wordt toegelicht door een aantal voorbeelden, ontleend aan de aardrijkskunde van
Nederland.
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echter niet dat het hier gaat om nieuwigheden in strijd met geschiedkunde,
woordafleidkunde of gebruik: in vele gevallen is het juist andersom (o.a. Sutfenne
in 1036, eerst later vindt men Sutphene).
Eene vraag wenscht hij ten slotte nog te stellen: ‘Zullen dezelfde spelregels, die
bij ons in Noord-Nederland door het Aardrijkskundig Genootschap (grootendeels
op het voetspoor der Akademie) op de plaatsnamen toegepast zijn, ook niet in het
Zuiden moeten toegepast worden?’ Het staat vast dat, ofwel groote oneenparigheid
in de spelling tusschen Noord- en Zuidnederlandsche plaatsnamen zal bestaan, ofwel
dat er heel wat veranderingen in de spelling der Vlaamsche namen zullen moeten
aangebracht worden.
Daarentegen in de lezing ‘Over familie- en plaatsnamen’ door A.A. VORSTERMAN
VAN OIJEN (Den Haag), op de afdeeling voor Nederlandsche Geschiedenis,
Oudheidkunde, Kunstgeschiedenis, Archiefwezen, Bibliografie (bl. 238-248), viert
het traditionalisme weer hoogtij. De spreker steekt van wal onder het motto:
‘Fais honneur à ton nom et ton nom te fera honneur.
Il n'est pas de sots noms, il n'est que de sots gens’.
Het gebruik der familienamen, zegt hij, is wettelijk geregeld en niemand mag zijn
geslachtsnaam veranderen of eenen anderen bij den zijnen voegen zonder toestemming
des Konings. Alhoewel men zich thans minder aan dit wetsartikel begint te storen,
past het toch zeker niet dat spellingzuiveraars bij ons te lande hun handen aan namen
van familiën en plaatsen slaan. Want ook met het schrijven van plaatsnamen springt
men (N.B. nog wel op bevel van hoogerhand) zeer willekeurig om en dit is zeer
gevaarlijk!
Ten bewijze: een postwissel verzonden uit G. naar den heer burgemeester der
gemeente Berg (vroeger Bergh, Gelderland) door het postkantoor van Nijmegen,
werd teruggezonden, als zijnde geene gemeente Berg bekend.
Daarnaast deed zich nog een veel zonderlinger geval voor met Oisterwijk
(Noord-Brabant). ‘De diaconie der Hervormde gemeente aldaar had eenige gelden
disponibel en besloot die rentegevend te beleggen op het grootboek. De gelden werden
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opgezonden naar Amsterdam, doch men vernam nader niets. Toen men later ook
geene rente ontving, besloot men onderzoek te doen, en bleek het, dat de diakonie
van Oosterwijk (bij Gorinchem) heel kalm de rente opstreek. Veel moeite kostte het
toen aan de Hervormde gemeente van Oisterwijk haar gelden goed ingeschreven te
krijgen, daar het armbestuur van Oosterwijk bleef volhouden, een geschenk gekregen
te hebben van een onbekende, die de goedheid had gehad eenig kapitaal op het
grootboek te doen inschrijven voor het armbestuur dier plaats. De predikant van
Oosterwijk had bereids den milden onbekenden schenker van den kansel in gebede
herdacht. Gelukkig kwam na veel heen en weer schrijven voor Oisterwijk deze zaak
in het reine’. Zoo iets stemt natuurlijk tot nadenken!
Overigens werd tot tweemaal toe in de Tweede Kamer ingegaan tegen die zucht
tot moderniseeren, namelijk naar aanleiding van voorgelegde teksten met
gemoderniseerde plaatsnamen.
Spreker besluit: ‘Van onze zijde stellen we dus voor de voorschriften aangaande
naamsverandering eenvoudig blauw, blauw te laten en de plaatsnamen te spellen,
zooals zij sedert eeuwen gespeld zijn; in ieder geval, om zich te houden aan de
spelling, die sedert 1815 in de verschillende organieke wetten gevolgd wordt’. De
familie- en plaatsnamen dienen dus onveranderd gebezigd te worden en men strijde
tegen willekeurige verandering, daar waar het pas geeft(1).
Ten slotte hebben wij een dubbele tusschenkomst te boeken vanwege E.H. T'SJOEN
(Brussel), die telkens cordaat en sterk gedocumenteerd voor de thans reeds oude
theorie is opgetreden, daarbij echter heeft gestuit op ernstigen tegenstand, die ons
wellicht op dit oogenblik bij de betrokken personen wel eenigszins verwondert.
Een eerste maal op het XXIIIste Congres te Antwerpen in 1896(2), in zijn lezing
‘De spelling der plaatsnamen in Vlaamsch

(1) Hij verwijst voorts naar zijn artikel in de Maasgouw, Nr. 195, dd. 24 Mei 1883 en naar
ingezonden stukken in 't Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage dd. 12 en 14 September
1883.
(2) Handelingen van het XXIIIe Nederlandsch taal- en letterkundig Congres gehouden te
Antwerpen, den 24, 25 en 26 Augustus 1896. Antwerpen, z.j. (bl. 178-201).
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België’, herinnert T'SJOEN er aan, hoe de spelling der plaatsnamen reeds een oude
kennis is van de Congressen en hoe het, spijts alles, nog steeds bij vrome wenschen
is gebleven. En toch moet er verandering komen uit eerbied voor de huidige
Nederlandsche spelling en om het welbegrepen belang van het onderwijs.
Met een woord wordt op den toestand in Noord-Nederland gewezen, daarna wordt
uitvoerig bericht over de werking der verschillende congressen en over de instelling
in België (1886) van een officieele Commissie voor de spelling der plaatsnamen,
over de werking van deze Commissie en haar voorstellen, waaruit hij op zeer
aanschouwelijke wijze een lijst der voornaamste wijzigingen afleidt(1).
Enkelen zullen, meent hij, sommige veranderingen wel wat radicaal vinden; ‘maar
de Commissie is natuurlijk daartoe bewogen geworden door zeer ernstige
beweegredenen. Al waren ook eenige bezwaren gewettigd, dan blijft de hoofdzaak
nog tot eenparigheid te geraken en daarvoor is een officieele beslissing noodig’.
Hij eindigt met het voorstel: ‘Het XXIIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig
Congres verzoekt den heer Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar
Onderwijs een officieele lijst der plaatsnamen van Vlaamsch België vast te stellen
en als grondslagen aan te nemen de voorstellen der Commissie, benoemd bij
Koninklijk besluit van 10 Mei 1886’; en laat het aan het oordeel der vergadering
over, of het geraadzaam is denzelfden wensch uit te brengen, wat Noord-Nederland
betreft.
Bij de bespreking, waaraan deelnemen voorzitter J. TEN BRINK, Mr. J.A. LEVY
(Amsterdam), POL DE MONT (Antwerpen), Dr. E. LAURILLARD (Amsterdam), C.
VAN DER CRUYSSEN (Antwerpen) en G. SEGERS (Lier), loopt het echter van geen
leien dakje.
J. TEN BRINK(2) drukt de meening uit, dat men zich bij de spelling der plaatsnamen
kan richten naar twee methoden: men

(1) Zie vooral bl. 187-188 en voorts over het werk van deze Commissie Kon. Vla. Ac., V. en M.
1929, bl. 834-840.
(2) De Voorzitter wijst terloops op de onregelmatigheid op een algemeen Nederlandsch Congres
een voorstel te doen, dat alleen Zuid-Nederland aangaat, maar wil over deze onregelmatigheid
wel heenstappen.
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kan ofwel de historische woordafleiding ofwel de beschaafde uitspraak volgen. Wat
de beschaafde uitspraak betreft, kan niemand precies zeggen waar deze eigenlijk te
vinden is: het is dus ‘een zeer gevaarlijke grondstof’; de historische grondstof is
daarom de beste: ‘men moet de namen nemen zooals zij voorkomen in de oudste
charters, dan heeft men een basis’. Overigens zijn x en c Nederlandsche letters,
waarom zou men ze dan niet gebruiken: ‘men zou dan evenveel recht hebben om te
schrijven als een groentevrouw, die cent met een s schrijft’.
Mr. LEVY vraagt zich af, of het wel raadzaam is zich voor het vaststellen van de
spelling der plaatsnamen te richten tot de Regeering. Hij vindt daarin vooreerst iets
zeer onwetenschappelijks: de taal is gansch het volk, de plaatsnamen maken daar
een onderdeel van uit, de taal kan dus niet van boven af worden ‘gedecreteerd’,
‘geoctroyeerd’ en voor goed vastgesteld. Voor het Duitsche ‘maszregeln’ voelt
spreker niets. Welke waarborg bestaat er overigens, dat het inzicht, dat omtrent de
historische wording der plaatsnamen op een gegeven oogenblik bij een Regeering
bestaat, juist is: men loopt daarom groot gevaar dwaasheden te laten perpetueeren,
als men een wetenschappelijke zaak aan de beslissing van een Regeering overlaat.
Ten slotte welke sanctie kan men verbinden aan een dergelijk besluit van de
Regeering: het volk kan toch zijn eigen weg gaan en het voorstel van de Regeering
niet volgen.
Het is dus beter den historischen grondslag van de plaatsnamen na te gaan en te
onderzoeken, hoe de oorspronkelijke vorm was van de later wellicht verbasterde
namen.
Het formeel bezwaar tegen de eenzijdigheid van het voorstel T'SJOEN laat ook
LEVY ter zijde.
Dr. LAURILLARD is van een tegenovergestelde meening: de Regeering oefent altijd
in haar verschillende diensttakken een grooten invloed uit. De Nederlandsche
Regeering heeft op een gegeven oogenblik verklaard hoe zij de plaatsnamen op haar
dienststukken zou spellen, de individueele vrijheid bleef weliswaar bestaan, maar
het was toch een groote stap tot eenparigheid(1). Wel heeft men aan sommige
gemeenten moeten toegeven,

(1) Voor nadere bizonderheden over den toestand in Noord-Nederland verwijzen wij naar Kon.
Vla. Ac., V. en M. 1929, bl. 554-559 en naar Vla. Top. Ver., Med. 1929, bl. 36.
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maar het is toch van zeer groot gewicht dat de Regeering partij kiest en ‘als men lang
wacht komt er nooit iets’.
C. VAN DER CRUYSSEN verneemt met genoegen dat de spelling der plaatsnamen
in Noord-Nederland is vastgesteld(?) en wenscht dat dit ook in Zuid-Nederland moge
gebeuren: het Staatsbestuur late dus, zooals bij onze gewone spelling, ook
eenparigheid komen in het spellen der plaatsnamen, en wel in overeenkomst met de
uitspraak, die algemeen gehoord wordt. Daarom worde het voorstel T'SJOEN aan de
Regeering overgemaakt en de wensch uitgesproken, dat de uitslag van het werk der
Commissie in het Staatsblad worde geplaatst en kracht van wet verkrijge.
Ook POL DE MONT steunt het voorstel T'SJOEN, dat hij zeer rationeel vindt: er
moet een oplossing komen, welke ook, en liefst een radicale hervorming, die ook op
practisch gebied van zeer groot nut zal zijn. Men kan natuurlijk tot op zekere hoogte
bij deze spelling rekening houden met de historische beteekenis en de afleiding (in
deze zaken echter is hij ‘een groote ketter’!), maar men vergete niet, dat de taal
bestaat voor ‘de duizendvoudige menigte’ en niet voor ‘de heeren philologen, de
makers van de boeken en de heeren die spraakleeren opstellen’. Het volk kent geen
afleidingen, de beteekenis is bijzaak, men moet zich vooral niet kunnen vergissen in
de toepassing van de gebruikte teekens en hij besluit: ‘Al ware de spelling der
Regeering de slechtste die er te vinden ware, van twee kwalen kiest men altijd de
kleinste; en eenparigheid is altijd beter dan de nu bestaande verwarring’.
Mr. LEVY herinnert nog even aan den toestand in Nederland: op sommige plaatsen
werd de spelling van de Regeering aangenomen, elders heeft men de inwoners
geplaagd en is men toch de spelling blijven volgen, die door de Regeerin werd
afgekeurd; vermoedelijk zal in België hetzelfde gebeuren. Overigens, men mag aan
de Regeering geen taak opdragen, voor dewelke zij niet bevoegd is; want, wordt haar
voorstel niet nageleefd, dan stelt men haar bloot aan geringschatting.
Men kan ook de eerste de beste spelling niet zonder meer aanvaarden: daarom
stelle het Congres liever een permanente Commissie aan, samengesteld uit bevoegde
personen, die rationeele voorstellen zullen doen en meer autoriteit zullen hebben dan
de Regeering. Daardoor kan eenheid verkregen worden, makkelijker
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dan door het dwingende optreden van de Regeering door sancties, die toch niet
algemeen steekhoudend zijn.
POL DE MONT klaagt wel eenigszins over de samenstelling der Belgische
Commissie, vooral met het oog op het onderzoek van de Nederlandsche namen, maar
vindt toch van groot belang dat de Regeering zou tusschenkomen: ‘alle officieren
en ambtenaren’ zullen dan volgen, de administratie zal de spelling toepassen en
langzamerhand zal ook het volk die spelling tot de zijne maken.
G. SEGERS steunt eveneens den heer T'SJOEN en treedt de zienswijze van DE MONT
volkomen bij. In België, zegt hij, werd de spelling DE VRIES en TE WINKEL op hooger
gezag ingevoerd en ook de regeeringsvoorstellen in zake plaatsnamen zouden terstond
algemeen gevolgd worden, al zouden wellicht enkele gemeenten afwijken van de
voorgeschreven spelling. Een inbreuk op de vrijheid van onderwijs zal dit in elk
geval niet zijn(!).
Het publiceeren van een lijst door het Congres kan daarom wel nuttig zijn, maar
helpt ons toch niet vooruit, zoolang het Staatsbestuur deze niet aanneemt; er moet
dus naar gestreefd worden dat de Regeering een lijst van plaatsnamen vaststelt.
Nadat Dr. LAURILLARD er nog even op gewezen heeft, dat het voorstel T'SJOEN
slechts het voorttrekken is van een vroegere lijn, door de Regeering gevolgd bij de
benoeming van de Commissie, wordt het voorstel door de afdeeling bij zitten en
rechtstaan aangenomen(1).
Deze beslissing wordt later door de algemeene vergadering bekrachtigd(2).

(1) Na de bespreking van het voorstel T'SJOEN komt Dr. F.J. SOERWARREN aan het woord; zijn
lezing: ‘Oorsprong en afleiding der plaatsnamen’ houdt echter met ons onderwerp geen
verband.
(2) Terloops worde hier nog vermeld dat op hetzelfde Congres in de tweede afdeeling
(Nederlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde) door Dr. P. TACK een voorstel werd
neergelegd, strekkende tot instelling door de Regeering van een Comité, dat, naar het
voorbeeld en ter aanvulling van de Nomina geographica Neerlandica, de bouwstoffen voor
de Nomina geographica Belgica zou verzamelen en ook historische taalkaarten voor het
Nederlandsch zou opmaken. Dit voorstel werd zonder stemming door de afdeeling
aangenomen (voordracht en bespreking op bl. 223-234).
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Na tien jaar, op het XXIXste Congres te Brussel in 1906(1), waagt E.H. T'SJOEN een
nieuwe poging en, wellicht rekening houdende met de opmerking van J. TEN BRINK
en Mr. LEVY, die een zeker bezwaar hadden gevonden in het feit dat het vorige
Congres een besluit zou nemen, dat alleen betrekking had op Zuid-Nederland,
formuleert hij in de ‘Verslagen, Voor- en Toelichtingen, Praeadviezen, enz.’ zijn
standpunt als volgt:
‘Over de wenschelijkheid van een gemeenschappelijke officieele regeling van de
spelling der plaatsnamen in Noord- en Zuid-Nederland’.
Na een schematisch historisch overzicht van de besprekingen op vroegere
Congressen (samenvatting van zijn lezing te Antwerpen in 1896) en een meer
gedetailleerde uiteenzetting van de werking van de Belgische Commissie van 1886,
wijst hij op enkele verheugende wijzigingen, die zich in de laatste tien jaren hebben
voorgedaan(2), om te eindigen met het voorstel dat, tot het bekomen der eenparigheid
der spelling tusschen de Noord- en Zuidnederlandsche plaatsnamen, het XXIXste
Congres den wensch zou uitbrengen dat in beide landen de Regeering officieel stelling
zou nemen: in Nederland ten gunste van de lijsten opgemaakt door de Academie van
Wetenschappen en door de afdeeling ‘Nederland’ van het Aardrijkskundig
Genootschap; in België ten gunste van de voorstellen der Commissie van 1886, dit
met het oog op het hoogst belangrijke doel: de eenparigheid van de spelling tusschen
Noord- en Zuidnederlandsche plaatsnamen.
De oude garde scheen hier beter georganiseerd te willen optreden; want ook E.H.C.
BUVÉ (Bost) gaf mededeeling van een praeadvies: ‘De verbetering der Nederlandsche
dorpsnamen’.
Er wordt veel gesproken van die verbetering, zegt BUVÉ,

(1) Oproeping tot deelneming aan het XXIXe Nederlandsch taal- en letterkundig Congres te
Brussel op 26, 27, 28, 29, 30 Augustus 1906. Brussel, 1906 (bl. 47-53).
Handelingen van het XXIXe Nederlandsch taal- en letterkundig Congres te Brussel enz.
Tweede Deel. Brussel, 1908 (bl. 182-187).
(2) In het onderwijs wordt de nieuwe spelling gedeeltelijk gebruikt en ook tot voor een paar
jaren in het Bestuur der Spoorwegen. In de Kamer echter werd een voorstel van
volksvertegenwoordiger E. COREMANS door den bevoegden Minister van de hand gewezen,
wegens het verzet uitgaande van de Centrale Commissie voor de Statistiek.
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zij is nuttig en noodzakelijk, als het waarlijk een verbetering is en in de beide
Nederlanden dezelfde regels gevolgd worden: ‘eene Commissie is belast met de
schrijfwijze van elk woord vast te stellen. Edoch haar taak is uitnemend moeilijk, en
zal denkelijk nog jaren werk vragen’(1). Ondertusschen werden door sommigen op
eigen hand wijzigingen ingevoerd, zoo krijgen we nog een schrijfwijze meer en wordt
de beslissing van een gezagvoerende overheid nog noodzakelijker.
Nu wil men namelijk de gehoorde klanken schrijven op moderne wijze, zonder
acht te geven noch op de afleiding noch op de samenstelling der namen, ‘alsof zij
gansch dood waren’. Dit stelsel keurt hij niet in al zijn toepassingen af: voor namen
die geheel modern zijn zal de Commissie dit principe ook wel volgen, maar men
mag het niet blindelings doen, op gevaar af de plaatsnamen nog meer en meer
onherkenbaar te maken.
Waarom b.v. niet Aerschot bewaren, om te wijzen op het oorspronkelijke Aderschot,
en Galma(e)rde, ter onderscheiding van aarde; zoo ook zal de spelling Gend
herinneren aan Gandavum en Eppeghem aan Epp-inga-heim; ook Varenth, Beerth
en Thienen moeten niet zonder meer verworpen worden; moderne spellingen als
Kortrijk en Hei-Kruis kunnen daarenboven makkelijk verwarring stichten.
In vele andere gevallen zal alleen de kennis der suffixen en der oude vormen van
de plaatsnamen uitsluitsel geven. Daarom zou elk stamwoord, elk suffix moeten
besproken worden in een volledige monographie: dan zal men vaste regels kunnen
opstellen, rekening houdende evenveel ‘van den oorspronkelijken en den traditioneelen
vorm als van de taalkundige afleiding en de moderne uitspraak der woorden’; dan
ook moeten dezelfde regels op officieele wijze worden uitgevaardigd in Noord- en
Zuid-Nederland en moet men zich onverbiddelijk toonen, wat de toepassing betreft.
Op het Congres zelve wordt het vraagstuk door C. BUVÉ ingeleid en in de
bespreking, waaraan verder deelnemen E.H. T'SJOEN, Dr. V. FRIS en Dr. C.
HUYSMANS, treden natuurlijk de twee tegenstrijdige zienswijzen, die reeds in de
praeadviezen tot uiting kwamen, onmiddellijk op den voorgrond.

(1) Het verslag van de Commissie verscheen echter reeds te Brussel in het jaar 1895!
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BUVÉ eischt, en terecht, het werk der verbetering op voor vakmannen: een oningewijde
zal te radicaal hervormen of op onvoldoende wijze rekening houden met de afleiding.
Door het feit dat het voorstel der officieele Commissie niet werd goedgekeurd, is er
intusschen nog meer verwarring ontstaan en werd ook van verschillende zijden critiek
uitgeoefend: de leden der Commissie zouden met deze opmerkingen moeten rekening
houden.
Hij wijst nogmaals op de noodzakelijkheid van het werk, dat zou moeten
voorafgaan. Bevoegde krachten zouden elkaar de hand moeten reiken(1), men zou
o.m. een beroep moeten doen op archivarissen en geschiedschrijvers en een volledige
lijst moeten aanleggen van steden, dorpen, gehuchten, waters en velden naar de
oudste en zuiverste vormen, met datums en bronopgave; hij zelf zal daaraan gaarne
meewerken. Deze bouwstoffen zouden aan de Commissie overhandigd worden. Er
moet echter vooral gelet worden op de afleiding van de woorden en de hervorming
mag niet te radicaal zijn; ook moet er volledige verstandhouding komen tusschen de
twee Commissies in Noord en Zuid.
E.H. T'SJOEN blijft bij de besluiten van de Commissie van 1886, al vindt hij ze
eenerzijds wel wat te conservatief, waar zij ons tot de vormen der XVIIIde eeuw
terugbrengen; anderzijds echter zou het stelsel der afleiding (BUVÉ) verwarring
stichten en, wat ten slotte de locale uitspraak betreft, hiermee zou men altijd aan
wijziging blootstaan. Men moet dus maar liefst een bepaalden vorm eens en voor
altijd aannemen. Meent men, dat in sommige gevallen de Commissie de wijzigingen
te ver heeft gedreven, dan kan nog altijd een meer gematigd stelsel aangenomen
worden.

(1) Men leze op bl. 182-183 de nota van den algemeenen secretaris, waarin interessante gegevens
verstrekt worden over den brief op 20 September 1899 door Dr. J.H. GALLEE gericht tot de
Koninklijke Vlaamsche Academie. Zie ook Kon. Vla. Ac., V. en M. 1929, bl. 847.
Onder de ‘niet-toegelichte punten’ (Handelingen, II, bl. v) vinden wij daarenboven nog het
volgende onderwerp vermeld: ‘Het opmaken van lijsten van plaatsnamen, in geschiedkundige
volgorde, met opgave van bronnen, met het oog, o.a., op de mogelijke opklaring van de
overplanting der Germaansche stammen’.
Wij verwijzen tevens nog naar de verslagen van Prof. J. MANSION en Mr. L. WILLEMS over
een voorstel van denzelfden aard, uitgaande van den Oudheidkundigen Kring ‘Hageland’ te
Tienen. Kon. Vla. Ac., V. en M. 1920, blz. 271-300. Aan mooie plannen heeft het waarlijk
nooit ontbroken!
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Hij meent dat in elk geval hulde moet gebracht worden aan de bevoegdheid van TH.
COOPMAN (lid van de Spellingcommissie en algemeen secretaris van het Congres)
en stelt voor de besluiten der Commissie voorloopig aan te nemen, wat algemeene
instemming vindt.
BUVÉ en T'SJOEN zijn het er over eens, dat de besluiten der Commissie moeten
onderworpen worden aan de Regeering, die dan de officieele spelling zal vaststellen.
Dr. FRIS wijst echter ten slotte nog op het conflict, dat opgerezen is tusschen de
Spellingcommissie en de Centrale Commissie voor de Stastistiek, om te eindigen
met het voorstel dat een derde Commissie benoemd worde, bestaande uit archivarissen
en taalkundigen, die de twee verslagen zouden beoordeelen en een ‘beslist advies’
uitbrengen.
Dr. C. HUYSMANS heeft geen persoonlijke voorkeur tusschen etymologische en
moderne spelling, als er maar geen verwarring ontstaat, een bevoegde Commissie
benoemd wordt en geleerden als KURTH geraadpleegd worden. Hoofdzaak echter is
en blijft voor hem, dat de toponymische wetenschap ontwikkeld worde(1).
T'SJOEN wenscht ten slotte nog te wijzen op het reuzenwerk verricht door TH.
COOPMAN en op de mogelijkheid tot een uitkomst te geraken door tusschenkomst
van de twee betrokken Regeeringen. Het debat eindigt op deze formeele oneenigheid
tusschen T'SJOEN en FRIS, zonder dat een bepaald besluit genomen wordt.
Op de agenda van de volgende Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen
komt het onderwerp van de spelling der gemeentenamen niet meer voor: het zou
opnieuw heel wat jaren duren, vooraleer een nieuwe aanval zou worden gewaagd.

(1) ‘Elk jaar komen een tiental doctors in geschiedenis en zooveel doctors in philologie uit onze
universiteiten, en zoeken te vergeefs naar brood. Waarom die krachten niet benuttigen om
onze archieven van de vernietiging en verrotting te redden, de inventarissen dier stukken op
te maken. Daarbij zouden die jonge geleerden er bij winnen en hunne practische kennis
doordrijven. Verder zouden de jonge doctors in philologie op de geleverde teksten kunnen
arbeiden en de plaatsnaamkundige kennis prachtig ontwikkelen’. Welke minister zorgt voor
de uitvoering van dit heerlijk plan?
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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 inbegrepen)
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 9 April 1930.
Waren aanwezig: de HH. Prof. Dr. J. PERSYN, be stuurder, Prof. Dr. M. SABBE,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, O.
WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. VERCOULLIE,
Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
J. JACOBS, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, J. SALSMANS, S.J. en Mr. J. MULS,
werkende leden;
de heeren Dr. J. VAN MIERLO, S.J. en Prof. Dr. J. VAN DE WIJER, briefwisselende
leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren Dr. K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Dr. FR.
VAN CAUWELAERT, werkende leden; Prof. Dr. A. CARNOY, briefwisselend lid.
***

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

Afsterven van Gustaaf Segers. - Op 4 April kreeg de Academie bericht van het
afsterven, te Hoogstraten, van Gustaaf Segers, werkend lid der Academie; tevens
werd medegedeeld dat de plechtige lijkdienst zou plaats hebben den Maandag 7
April, te 10 uur, in de Collegiale kerk van Hoogstraten.
Onmiddellijk werd, tot teeken van rouw, de nationale vlag op het Academiegebouw
halfstok geheschen en aan de werkende, briefwisselende en buitenlandsche eereleden
werd het afsterven per bijzonderen brief bericht.
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De rouwplechtigheid werd bijgewoond door Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris,
die in het sterfhuis een lijkrede uitsprak, en de HH. Mr. J. MULS, werkend lid, en Dr.
J. VAN MIERLO, S.J., briefwisselend lid.
Door Dr. H.J. EYMAEL, buitenlandsch eerelid, werd een brief van deelneming aan
de Academie gezonden.
Bij den aanvang der vergadering van heden bracht Dr. J. PERSYN, bestuurder der
Academie, een warme hulde aan den afgestorvene, die sedert 20 Juni 1894
briefwisselend en sedert 21 November 1900 werkend lid was der Academie.
Op zijn voorstel zal een brief van rouwbeklag gezonden worden aan Mevr.
Peeters-Segers, zuster van den overledene

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 de Belgique. Textes
Anciens. Tome I: Le poème moral. Traité de Vie Chrétienne écrit dans la région
Wallonne vers l'an 1200. Edition complète par ALPHONSE BAYOT.
Door het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te
Weltevreden:
Feestbundel, uitgegeven bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan. 1778-1928.
Deel II. 1929.
Bibliotheca Javanica. I. Rangga Lawe. Middeljavaansche, Historische Roman.
Critisch uitgegeven door C.C. BERG.
Door de ‘Akademie der Wissenschaften in Wien’ (philosophischhistorische Klasse):
Sitzungsberichte. 204. Band, 5. Abhandlung; - 207. Band 2. Abhandlung. - 210.
B. 1. Abh.; -211. B., 2. Abh.
Anzeiger 66. Jahrgang 1929.
Almanach für das Jahr 1929. 79. Jg.
Door de ‘Ligue internationale pour la réforme du Calendrier’:
La Réforme du Calendrier. Etat de la question et étude du système le plus
avantageux.
Simplification du Calendrier.
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Door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek:
Standregels en organiek Reglement. (2 exx.)
Door Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris:
Nouveau Dictionnaire français-grec...... Par E. TALBOT.
Door de schrijvers:
FERDINAND HUSTINX, Gedichten. 2e druk.
Over de geographische verspreiding der Chaetognathen, door Dr. PAUL VAN OYE
en Dr. A. DE WAELE. (Overdr. uit Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 12e jg. 1930.)
Over het voorkomen van rassen bij Decapterus kurra C. V., door Prof. Dr. P. VAN
OYE. (Overdr. uit id.)
Biologie der Algen in den tropischen Ländern, von Prof. Dr. PAUL VAN OYE, Gent.
(Overdr. uit Microkosmos.)

Aangekochte Boeken
The low Countries and the Hundred Years' War, 1326-1347, by HERVEY STEPHEN
LUCAS.
Verspreide opstellen van Dr. A. KLUYVER.
MARIE KOENEN, Stormenland.
Het dialect der stad Maastricht. Academisch Proefschrift van J.H.H. HOUBEN.

Letterkundige mededeeling
Door Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE:
In naam van Mgr. Dr. A.H.L. Hensen, heb ik de eer aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie zijn lijvigen bundel studiën en schetsen Nova et Vetera aan te bieden
(Amsterdam, Uitgevers-Mij ‘Elsevier’, 1929). Deze bundel bevat studiën van
historischen aard, verschenen in tijdschriften en artikelen over allerlei
aangelegenheden, meestal over toestanden en gebeurtenissen uit Italië.
Jarenlang verbleef Dr. Hensen te Rome als student, als geleerde, als directeur van
het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, en wie hem aldaar mocht ontmoeten
weet wat een schat van wetenswaardigheden deze geleerde kwistig meedeelde. In
de archieven van het vaticaan, in de archieven van verscheidene steden van Italië
heeft hij tal van historische gegevens opgehaald, die van belang zijn voor de
geschiedenis van de Oude Nederlanden. Ik

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

144
wijs hier vooral op het levensbericht van Dirk Ameijden, een veritaliaanscht Hollander
uit de XVIIe eeuw, op de berichten over den Nederlandschen Paus Adriaan VI, over
de Nederlandsche ingenieurs gedurende de XVIIe eeuw werkzaam in Italië, over
Rembrandt's eersten leermeester, Iacomo Swanenburch te Napels. Op pittige wijze,
zonder overlading van eruditie, weet deze geleerde bevattelijk zijn kennis mee te
deelen, en hij is vooral belangwekkend als hij gezellig keuvelt over alles wat een
geleerd buitenlander van belang kan schijnen in het huidig leven van het Italiaansch
volk: de beste aandacht wordt geschonken aan de ontdekkingen op archeologisch
gebied.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
New York: The American Academy of Arts and Letters. - Brief van 17 Maart,
waarbij de Academie uitgenoodigd wordt, zich te laten vertegenwoordigen op de
feestelijkheden welke op 13 en 14 November 1930, te New York zullen plaats grijpen
ter gelegenheid van de plechtige opening van het nieuwe gebouw van de American
Academy of Arts and Letters.
Moest het onze Koninklijke Instelling onmogelijk zijn zich te laten
vertegenwoordigen, dan zou de feestvierende Academy het zeer op prijs stellen een
brief te mogen ontvangen waarbij wij ons bij deze gelegenheid in feestelijke stemming
bij haar aansluiten.
De Academy vraagt tevens enkele bijzonderheden over de Geschiedenis en de
werkzaamheid der Koninklijke Vlaamsche Academie van België. - Aan dat verlangen
werd voldaan.
2o) Nestor de Tière-Fonds. - Brief van 25 Maart, waarbij de heer Minister van
Justitie aan de Academie drie exx. laat geworden van het Staatsblad van 19 Maart,
waarin het Koninklijk Besluit voorkomt, dat aan de Academie machtiging verleend
tot het aanvaarden van het legaat haar door Mej. De Tière vermaakt.
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Hieronder volgt genoemd Koninklijk Besluit:
MINISTERIE VAN JUSTITIE, MINISTERIE VAN KUNSTEN EN
WETENSCHAPPEN EN MINISTERIE VAN FINANCIEN
Koninklijke Vlaamsche Academie.
Vereenigingen zonder winstgevend doel. - Legaten.
(1e algemeen bestuur, 1e bestuur, 1e sectie, nr 5040.)
ALBERT, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.
Gezien de door notaris Sohet, ter standplaaats Vorst bij Brussel, verstrekte expeditie
van het eigenhandig testament van 21 Maart 1925, waarbij Juffr. De Tière (Z.-C.),
zonder beroep, wonende aldaar, Albertlaan, nr 168, en er op 2 Februari 1928
overleden, onder meer de volgende schikkingen treft:
‘... 2e Er zullen twintig duizend frank gestort worden aan de Vlaamsche Academie,
Staatsstichting..., vrij van alle erfrechten, voor de stichting van een “Nestor De
Tièrefonds”, ter bevordering der tooneelletterkunde. Met verzoek deze gelden te
willen voegen bij die reeds te dien einde verzameld door het Nestor De
Tière-Komiteit;
3e De overblijvende titels zullen verdeeld worden onder de volgende
gepersonifiëerde maatschappijen zonder winstgevend doel, en zonder erfrechten te
moeten betalen:
a) Aan de maatschappijen der “Blinde soldaten uit België”, slachtoffers uit den
oorlog 1914-1818;
b) Aan de Maatschappij der “Martelaarskinderen in België,” Orteliusstraat, nr
12, Brussel;
c) ...;
d) Voor de “Maatschappij strijdend tegen de “vivisection”...,
Augustin-Delportestraat, 90, Brussel’;
Gezien de besluiten van 23 Mei, 11 Augustus, 8 October en 19 December 1928,
waarbij:
1o De commissie tot beheer van de Koninklijke Vlaamsche Academie en de
raad tot beheer van de vereeniging zonder winstgevend doel ‘Ligue internationale
antivisectionniste’, gevestigd te Elsene, machtiging vragen tot het aanvaarden
van de hun vermaakte legaten;
o
De raden tot beheer van de vereenigingen zonder winstgevend doel ‘Werk
2
der oorlogsblinden van hare Majesteit de Koningin’ en ‘Koninklijke
Maatschappij tot bescherming der kleine martelaars’, gevestigd te Brussel,
machtiging vragen tot het aanvaarden van de hun betreffende legaten en vragen
om het voordeel te mogen genieten van de beschikking vervat in artikel 26,
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lid 4, der wet van 10 Augustus 1923, waarbij toegelaten wordt de rechten te
innen op de aan de vereenigingen zonder winstgevend doel vermaakte legaten
op 15 t.h. te verminderen;
Gezien de stukken van het onderzoek waaruit blijkt dat het aan elke hoogerbedoelde
vereeniging vermaakt legaat ongeveer 5,900 frank waard is:
Overwegende dat de hoogervermelde legaten de begunstigde vereenigingen in de
gelegenheid moeten stellen het doel, waarvoor zij werden opgericht, te bereiken:
Overwegende, bovendien, dat het menschlievend doel van de vereenigingen ‘Werk
der Oorlogsblinden van Hare Majesteit de Koningin’ en ‘Koninklijke Maatschappij
tot bescherming der kleine martelaars’ voldoende van algemeen nut is om, in dezen,
de toepassing van de hooger bedoelde beschikking der wet van 10 Augustus 1923
te verantwoorden;
Gelet op artikelen 910 en 937 van het Burgerlijk Wetboek, 16 der wet van 27 Juni
1921, 26. lid 4, der wet van 10 Augustus 1923 en 3 der wet van 2 Augustus 1924,
alsmede de standregelen van de erfgemaakte vereenigingen, bekendgemaakt in het
Staatsblad van 19 Augustus 1921, 3 December 1922, 10 November 1923, 29 April
1925 en 9 November 1927;
Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, van Onzen Minister van Kunsten en
Wetenschappen en van Onzen Minister van Financiën.
Wij hebben besloten en wij besluiten:
Artikel 1. - Aan de commissie van beheer van de Koninklijke Vlaamsche Academie
en aan de vereenigingen zonder winstgevend doel ‘Ligue internationale
antivisectionniste’, gevestigd te Elsene, ‘Werk der oorlogsblinden van hare Majesteit
de Koningin’ en ‘Koninklijke Maatschappij tot bescherming der kleine martelaars’,
gevestigd te Brussel, is machtiging verleend tot het aanvaarden van de rechten welke
voor deze instellingen uit de hoogervermelde beschikkingen voortvloeien.
Art. 2. - De rechten te innen uit hoofde van de aan de vereenigingen ‘Werk der
oorlogsblinden van Hare Majesteit de Koningin’ en ‘Koninklijke Maatschappij tot
bescherming der kleine martelaars’ vermaakte legaten zullen tegen den voet van 15
t.h. betaald worden.
Onze Minister van Justice, Onze Minister van Kunsten en Wetenschappen en Onze
Minister van Financiën zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit
besluit.
Gegeven te Brussel, den 25e Februari 1930.
ALBERT
Van 's Konings wege:
De Minister van Justitie,
P.-E. JANSON.
De Minister van Kunsten en Wetenschappen,
M. VAUTHIER.
De Minister van Financiën,
Bon M. HOUTART.
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3o) Afsterven van Prof. Dr. Wright. - Brief van 4 April waarbij Mevrouw Wwe
Elizabeth M. Wright aan de Academie haar innigen dank betuigt voor de deelneming
der Academie in het smartelijk verlies dat haar getroffen heeft door het afsterven
van haar echtgenoot Prof. J. WRIGHT, buitenlandsch eerelid der Academie.

Mededeelingen namens commissien
1o) Commissie voor Middelederlandsche Taal- en Letterkunde. - Prof. Dr. L.
SCHARPÉ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de HH. J. JACOBS, voorzitter, Kan. AM. JOOS, ondervoorzitter,
IS. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr. J. VERCOULLIE,
Mr. L. WILLEMS, leden, en Prof. Dr. L. SCHARPÉ, lid-secretaris. Wonen ook de zitting
bij: Dr. VAN MIERLO, S.J., en Prof. VAN DE WIJER, briefwisselende leden.
Aan de dagorde staat:
Io) De Herkomst van het Oudwestvlaamsch Herbarium uit Königsberg. - Lezing
door J. JACOBS.
E.H. JACOBS legt de photographie voor van het Herbarium: het hs. dagteekent van
na 1200.
E.H. JACOBS somt op wat vroeger over dit Herbarium in Duitschland, in Nederland,
en ten onzent werd vooruitgezet. Hij onderzocht zelf daarna hoe de verschillende
plantnamen uit het Hs. op te vatten zijn, naar hun taalkundig karakter: waar treft men
ze nog aan, in de Middelnederlandsche teksten, en, in levend gebruik nog, in de
huidige dialekten? Van de 84 glossen werden 7 niet met zekerheid teruggevonden,
de andere worden, op een drietal uitzonderingen, alle in West-Vlaanderen
teruggevonden: 60 komen voor in het Middel-Westvlaamsch, 21 in de Oostelijke
Middeleeuwsche Dialekten; in het Nieuw-Westvlaamsch, 66; in de Nieuwere
Oostelijke dialekten, 49. - In het Middel-Wvl. en het Nieuw-Wvl. samen 54, - in de
Middeleeuwschen en tevens in de nieuwere Oostelijke dialekten samen 21. - Onder
deze 73 glossen
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wijst de klankvorm voor 27 op West-Vlaanderen, enkel voor 3 op Oostelijke streken.
In welken tijd mag het Glossarium ontstaan zijn? Hierover wenscht E.H. JACOBS
bij een volgende gelegenheid te handelen.
De Comissie stelt voor de bijdrage in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
IIo) 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, voorzitter, FRANK LATEUR, ondervoorzitter,
IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. J. PERSYN, J. SALSMANS, S.I. en
M.J. MULS, L. GOEMANS, en A.J.J. VAN DE VELDE, hospiteerende leden, en Prof.
Dr. M. SABBE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Verkiezing van een lid der Commissie van het P. Salsmans-Fonds, tot vervanging
van Kan. Dr. J. MUYLDERMANS.
Prof. Dr. J. PERSYN wordt met algemeene stemmen aangewezen om Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS in deze Commissie te vervangen.
2o) Pater Poirters, hekeldichter. - Lezing door J. SALSMANS, S.I.
Pater Salsmans doet met treffende beschouwingen en goed gekozen voorbeelden
uitschijnen welk een buitengewonen aanleg Pater Poirters bezat als satirist.
De Commissie besluit deze bijdrage in de Verslagen en Mededeelingen op te
nemen.

Dagorde
Io) Lidmaatschap der Academie. - Opene plaatsen: De Academie stelt het getal
opene plaatsen vast. Staan open:
a) vier plaatsen van briefwisselend lid, ter vervanging van de HH. Prof. Dr. FRANS
DAELS, Mr. J. MULS en F.V.
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TOUSSAINT van Boelaere, benoemd tot werkend lid, en AL. WALGRAVE,
overleden briefwisselend lid;
b) Twee plaatsen van buitenlandsch eerelid tot vervanging van de HH. Prof. Dr.
P.J. BLOK (Leiden) en Prof. J. WRIGHT (Oxford), beiden overleden.

IIo) Commissie tot het voorstellen van Candidaten. - Benoeming eener Commissie
van drie werkende leden die, samen met het Bestuur, voor elke opene plaats twee
candidaten zal voorstellen. Worden benoemd: de HH. IS. TEIRLINCK, O. WATTEZ
en J. JACOBS.
IIIo) Lezing door Prof. Dr. A.J.J. Vandevelde, werkend lid: Bijdrage tot de
bio-bibliographie van Jan Swammerdam (1637-1680). - Op voorstel van den heer
Bestuurder, die spreker dank zegt, beslist de vergadering dat de lezing in de Verslagen
en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Lijkrede uitgesproken door Dr. L. Goemans, bestendig secretaris
der Academie, ten sterfhuize van Gustaaf Segers, afgestorven
werkend lid.
Het is mij een droeve, maar dure plicht uit naam van de Koninklijke Vlaamsche
Academie hier een laatste en diepgevoelde hulde te brengen aan den betreurden
vlaamschen vriend en collega Gustaaf Segers.
In den loop van weinige maanden heeft de Academie het zwaar verlies ondergaan
van uitstekende leden als Karel van de Woestijne, Kan. Muyldermans, Pastoor
Walgrave, Prof. Blok van Leiden, Prof. Wright van Oxford. Nu treft haar deze nieuwe,
pijnlijke slag.
De man, die door zijn onverdroten ijver, zijn immer jeugdige, geestdriftige
werkzaamheid, den last der jaren onvermoeid scheen te torsen, werd op zijne beurt
uit ons midden weggerukt.
Toen Gustaaf Segers in December 1928 zijn tachtigste verjaring mocht vieren,
nam het Bestuur der Academie de gelegenheid waar om hem zijn gevoelens van
waardeering en tevens van erkentelijkheid te betuigen voor de groote diensten door
hem aan ons Genootschap bewezen.
Die dankbetuiging was geen ijdel woord. Segers was als man een der hartelijkste
en als lid een der ijverigste onder ons. De Academie was voor hem een tweede tehuis
en hare vergaderingen een soort familiefeest.
‘De reis van mijn Kempische verblijfplaats naar Gent, schreef hij eens, zou wellicht
niet weinigen zwarigheden opleveren, Doch het vooruitzicht in de Koninklijke
Vlaamsche Academie zoovele vrienden aan te treffen, met wie het mij gegeven is
de belangen der Nederlandsche taal- en letterkunde te bevorderen, hun de hand te
drukken, wat toch zoo goed doet aan het hart; met hen vertrouwelijk te praten over
zaken, die ons boven alles dierbaar zijn, dat, ik mag het wel zeggen, heeft zooveel
aantrekkelijks voor mij, dat ik eene gansche maand naar die reis reikhals.’
In die woorden ziet men Gustaaf Segers door en door, zijn gemoedelijkheid en
eenvoud, zijn warme genegenheid jegens zijn
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vrienden, zijn gehechtheid aan de Vlaamsche zaak, zijn toewijding aan de Academie.
Na zijn leerjaren op de lagere normaalschool te Lier was Segers achtereenvolgens
onderwijzer te Leuven en te Antwerpen. Maar zijn leeraarstalent strekte hem al vroeg
tot aanbeveling en. reeds op dertigjarigen ouderdom doceerde hij met gezag de
Nederlandsche taal op dezelfde normaalschool waar hij zijn opleiding had genoten.
Zijn werkkracht en talent groeiden met den tijd nog aan. Hij deed zich voordeelig
kennen door talrijke voordrachten en studiën over letterkunde en paedagogiek, en,
in 1894, werd hij als briefwisselend lid in den schoot der Koninklijke Vlaamsche
Academie opgenomen ter vervanging van Karel de Flou die tot werkend lid verkozen
was. In 1900 bezette hij de plaats van werkend lid, door het afsterven van Baron de
Maere opengevallen. Reeds in 1904 bekleedde hij het ambt van Onderbestuurder en
in 1905 dat van Bestuurder. Hij maakte deel uit van twee Bestendige Commissiën,
die voor Nieuwere Taal- en Letterkunde en die voor het Onderwijs.
In beide leverde hij een groot aantal bijdragen. Maar, in de laatste vooral, waar
hij twintig volle jaren het ambt van Secretaris met voorbeeldige vlijt en nauwgezetheid
op zich nam, heeft hij een overwegende rol vervuld.
Trouwens, haast geen maandelijksche zitting ging voorbij of hij vergastte ons,
hetzij in de Commissiën, hetzij in de algemeene vergaderingen, met een lezing over
een of ander van zijn geliefkoosde onderwerpen.
Hij was onuitputtelijk als het er op aankwam ofwel Vondels persoonlijkheid te
roemen en 's dichters werken voor de onderwijzerswereld te verklaren, ofwel de
programma's en methoden van het volksonderricht aan zijn rijpe ondervinding te
toetsen, ofwel nadruk te leggen op de noodzakelijkheid van een degelijk onderwijs
der moedertaal voor de Vlaamsche scholen van alle graden.
Zijn helder en gezond verstand, zijn lange vertrouwdheid met de lagere en normale
klassen, zijn kennis van de wezenlijke behoeften der taaldidactiek, zijn vaste
overtuiging dat er geen andere redding is voor het Vlaamsche volk dan de Vlaamsche
school, hebben hem bladzijden uit de pen gelokt die men nimmer zonder nut en
waardeering zal herlezen.
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Hij is meermaals op dezelfde denkbeelden teruggekomen, en men heeft hem wel
eens het verwijt gemaakt in herhalingen te vervallen. Maar hij wist al te wel dat meer
dan één slag noodig is om den spijker van de waarheid door de harde schors te drijven
van het vooroordeel of van de gemakzucht. Daarom nam hij zijn toevlucht tot meer
dan één vorm om dezelfde gedachten in te kleeden. Vandaar ook die soms uitvoerige
citaten uit gezaghebbende schrijvers om zijn redeneering meer gewicht bij te zetten.
Hij was zeker niet de eerste die de stelling verdedigd heeft, dat in het lager onderwijs
alle onderricht taalonderricht moet zijn - hij had er zelfs kunnen bijvoegen dat, tot
op het eind der Humaniora toe, àl de cursussen moeten dienen tot het aanleeren van
een dieper inzicht in en een volmaakter gebruik van de moedertaal - maar hij heeft
den gulden regel hooggehouden met een hardnekkigheid die hem tot eer strekt.
Uit zijn onwrikbare overtuiging dat het een levenszaak is voor het Vlaamsche volk
de Nederlandsche taal grondig te kennen, vloeien zijn talrijke opstellen en
verhandelingen over moedertaal - voertaal, over schrijftaal, over letterkundige
omgangstaal, over uitspraak en dergelijke meer. Ook heeft hij in den laatsten tijd
met den grootsten nadruk gewezen op de zeere plek van ons lager onderwijs nl. de
encyclopedische neiging der programma's.
Het lijdt geen twijfel, voor dit zijn streven ter verdediging van de gezonde,
doelmatige opvoedkunde, mogen de mannen van het vak hem onvoorwaardelijken
lof toezwaaien.
Segers was niet alleen een klaarziend paedagoog, hij was ook in den vollen zin
van het woord een vlaamschgezind man, die, gedurende zijn gezegende loopbaan,
aldoor zijn uiterste krachten heeft gewijd aan de heropbeuring van het Vlaamsche
volk.
Daarvan getuigt niet alleen zijn werkzaamheid in de Academie, maar ook zijn
letterkundige arbeid daarbuiten.
Voorzeker, zijn romans en novellen zijn doorgaans eenvoudige volkslektuur en
maken geen aanspraak op hooge intellectualiteit, diepe psychologie noch verfijnde
kunst. Daarvan was hij zichzelf ook ten volle bewust. Hij kende de grenzen van zijn
talent en was ootmoedig genoeg om zich in de Vlaamsche letteren geen rol aan te
matigen die hem niet toekwam.
Hij schreef over zijn Kempische volk en voor het volk alleen. Wie zal het hem
euvel duiden? Non omnia possumus omnes.
Den nederigen man was een onschatbare troost weggelegd.
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Zijn laatste dagen hebben de voltrekking gezien van het grootsche gebouw van het
Vlaamsch onderwijs in het Vlaamsche land. Zijn Vlaamsche en vaderlandsche droom
is eindelijk eene werkelijkheid geworden, de Nederlandsche taal heeft hare
rechtmatige plaats ingenomen in het onderwijs van alle graden, en daartoe heeft
Segers, door zijn onverpoosde bemoeiing, het zijne bijgedragen.
Wij mogen in waarheid verklaren dat Gustaaf Segers zich hoogst verdienstelijk
heeft gemaakt jegens zijn volk. De Vlamingen zullen zijn naam in eere houden en
de Koninklijke Vlaamsche Academie zal trouw het aandenken bewaren van zijn
beminnelijke hartelijkheid en van zijn voorbeeldige toewijding.
Hij ruste in vrede!
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Bijdrage tot de Bio-bibliographie van Jan Swammerdam (1637†1680)
Door Prof. Dr. Alb. J.J. van de Velde
Werkend lid der Kon. Vlaamsche Academie.
Johannes Swammerdam gaat door voor een der grootste zoölogen die ooit hebben
geleefd; onder de meest beroemde geleerden van zijn tijd wordt hij op denzelfden
rang gesteld als Malpighi en Leeuwenhoek.
De wetenschap heeft hem gelukkig gemaakt, omdat door zijn geestdrift geleid,
hij, zonder andere bekommeringen, zich uitsluitend aan anatomische en
entomologische opzoekingen wijden kon.
De wetenschap heeft hem ook ongelukkig gemaakt omdat hij zich letterlijk dood
zwoegde en zenuwziek werd; arm stierf hij, zooals zoovele anderen die voor het
algemeen belang hebben gewerkt zonder aan eigen welzijn te denken. Johannes
Swammerdam stierf in de grootste ellende, evenals Palfijn, Bernard Palissy en Nicolas
Leblanc.
Vander Aa(1) schetst als volgt het leven van Johannes Swammerdam:
‘Zijn voornaamste bezigheid evenwel was en bleef het onderzoek van het maaksel
en de huishouding der bloedelooze diertjes, waaraan hij 16 jaren lang met
ongeloofelijke vlijt en geduld, met inspanning van alle krachten en opoffering van
zijn geldelijk vermogen, dag en nacht gearbeid heeft tot in het jaar 1673. Hij had

(1) Biographisch woordenboek, Haarlem, 1874, 17e deel, blz. 1095.
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ongeveer 3000 voorwerpen onderzocht, doorzocht, de meesten ontleed en tot in de
kleinste deelen nauwkeurig beschreven en afgeteekend, en daarvan in 1669 en 1672
de bewijzen gegeven door de uitgave van twee kleine verhandelingen in het
nederduitsch. Zijne gezondheid en krachten waren geknakt. Door aanhoudende
koortsen gekweld, verviel de vroeger eerzuchtige en werkzame man tot
zwaarmoedigheid, waartoe veel bijdroeg het lezen der schriften van Antoinette
Bourignon. Hij kreeg een walg van de wereld en van zijne vroegere onderzoekingen,
die hij als ijdelheid en voedsel van zijnen hoogmoed beschouwde. Hij wilde van dien
last bevrijd zijn. Daarom trachtte hij zijne keurige verzameling van handschriften te
verkoopen, doch vond geen koopers. Kort voor zijn dood maakte hij bij uiterste
wilsbeschikking zijne handschriften aan Thevenot. Alles scheen later verloren, doch
eene halve eeuw later ontdekte Boerhaave dezelve, kocht ze, schikte alles in orde en
heeft ze onder den titel van Bijbel der Natuur(2) uitgegeven’.
Onder den invloed van de mystische geschriften van Antoinette Bourignon, kwam
Swammerdam tot de overtuiging dat hij door zijne anatomische opzoekingen God
had beleedigd; hij zou deze opzoekingen niet meer voortzetten; door armoede
gedwongen zocht hij een deel van zijne handschriften te verkoopen, hij verbrandde
een ander gedeelte daarvan, andere nog vertrouwde hij aan geleerden toe, die ze zich
zelf welbehagen toeeigenden, met verscheidene van zijne opzoekingsmethoden; en
zoo gebeurde het dat o.m. het geheim van zijn stelsel om de lijken in te spuiten in
het bezit van Ruysch kwam. Toen ging hij Antoinette Bourignon bezoeken. Deze
was in dien tijd, te Noordstrandt, in Holstein, gevlucht, waar zij hare geschriften in
het Fransch, in het Duitsch en in het Nederlandsch liet drukken. Zooals men weet,
openbaarde zij daarin de echte kerk uitgestorven was, en dat naar de volmaaktheid,
zonder cultusdienst, alleen met een inwendige mystische godsvrucht moest gestreefd
worden.
Geboren te Ryssel op 13 Januari 1616 was Antoinette Bourignon leelijk van
uiterlijk, maar zeer ontwikkeld van geest. Door hare moeder verstooten, leefde het
meisje eenzaam; ze las, veel, vooral over mystiek, en werd overdreven godsdienstig.
In hare opgetogenheid kwam zij tot de gedachte dat zij geroepen was om den
evangelischen geest in de wereld te herstellen.

(2) Leyden, 1737.
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Op twintig jarigen ouderdom weigerde zij een huwelijk aan te gaan en, door de
tuschenkomst van den aartsbisschop van Kamerijk, werd zij in een klooster
opgenomen, waar zij weldra in opstand kwam, na eenige kloosternonnen tot hare
denkbeelden gewonnen te hebben. Te Rijssel terug gekeerd, wist zij zich tot
bestuurster van het hospitaal ‘Notre Dame des sept plaies’ te laten benoemen, maar
moest weldra, na verschillende buitensporigheden, die stad verlaten. Dan dwaalde
zij de wereld rond. Te Amsterdam kwam zij in betrekking met verscheidene
gereformeerden, profeten en zelfs toovenaars; uit Amsterdam moest zij wegvluchten
en aldus landde zij te Noordstrandt, en na allerhande lotgevallen eindelijk te Franeker,
waar zij op 30 october 1680, 64 jaar oud, overleed. Rond zijn 37e jaar, zenuwziek
en ontmoedigd, was Johannes Swammerdam, onder den invloed van die dweepster
in, het strengste calvinisme opgegaan: van dien tijd af was hij, en als geleerde, en
als onderzoeker, ja ook als man, verloren.
Indien men aannemen wil dat de menschelijke maatschappij slachtoffers maakt
en bij gevolg plichtig wordt, dan blijkt uit het leven van Swammerdam dat hij ook
een slachtoffer was, dat zijne medemenschen, zijn vader inbegrepen, niet hadden
kunnen begrijpen welke diensten Swammerdam dan aan de wetenschap had bewezen
en nog kon bewijzen, en dat zij hem in de diepste ellende hebben gelaten. Wel hadden
enkelen de waarde van zijn geest en van zijn werk kunnen schatten, maar het was
hun alleen te doen om van zijn werk voor zelfzuchtige doeleinden te gebruiken. Aan
Boerhaave komt de eer toe, niet alleen het grootste deel van de nagelaten handschriften
van Swammerdam tot een prachtig boek verzameld te hebben, waaraan hij den titel
schonk van Bijbel der Natuur, doch ook aan het begin van dat boek eene uitvoerige
levenschets van den schrijver plaatste: ‘Bijbel der Natuure door Jan Swammerdam,
Amsteldammer, of Historie der insecten... Alles in de Hollandsche, des Auteurs
Moedertaale, beschreven. Hier bij komt een voorreeden, waar in het leven van den
Auteur beschreven is door Herman Boerhaave’. Het gansche werk, met de Latijnsche
overzetting door H.D. Gaubius bezorgd, verscheen in 1737, aldus 57 jaar na den
schrijvers dood, en bedraagt 910 blzz. in folio tekst, 52 prachtige platen met 124
blzz. verklaringen op de platen.
In de levenschets deelt Boerhaave onder meer het volgende mede:
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Jacob Dirkz werd te Swammerdamme geboren; te Amsterdam waar hij zijn woonst
had verplaatst werd hem een zoon geboren in 1606, die apotheker werd en den naam
droeg Jan Jacobz Swammerdam. Uit het huwelijk van Jan Jacobz en Barentje Corver
sproot op 12 februari 1637 Jan ‘dewelke naderhand is geworden de zeer beroemde
schrijver van dit voortreffelijk boek’, den Bijbel der Natuur.
In 1661 kwam Jan te Leyden onder Jan van Horne in de anatomie studeeren, en
onder de le Boe Sylvius in de geneeskunde, en verwierf daar in 1663 den titel van
candidaat in geneeskunde. Hetzelfde jaar toonde hij hoe de lucht bij de inademing
zich in de longpijpen beweegt, hetgeen hij in 1667 in zijn werk Tractatus de
respiratione usuque Pulmonum beschreef.
Zeer ingenomen met vrijheidsgedachten begon hij te reizen, en kwam aldus te
Parijs in betrekking mdt Melchizedec Thevenot, gewezen gezant van Frankrijk te
Genua, die hem de gelegenheid schonk persoonlijk kennis aan te knoopen met
verschillende geleerden en invloedrijke personen van dien tijd. Naar Amsterdam
terug gekeerd, waar hij zijne studieën in de anatomie voortzette, kon hij op 1 April
1666 aan Thevenot volgende vaststellingen melden, ‘1o dat het gantsche
ruggegraatmerg bestond uit enkele veselkens; 2o dat die vesels, onderscheiden van
den ander, te samen gramen, en eyndigden, in seker deel der hersenen; 3o dat ook de
senuwen veselagtig sprooten uyt de veselen van 't ruggemerg; 4o dat de dunne vliesen
der hersenen sig heel uyt spreyden in holle scheden; 5o dat het ruggemerg, nog warm,
med de wervelbeenen, waar in het bevat is, ten spoedigsten moet gelegd in koud
water, en 24 uuren daar in gelaten; waar na de wervels omsigtig gebroken moeten
werden’.
Op 22 februari 1667 werd hij doctor in de Geneeskonst na de verdediging van zijn
proefschrift over de ademhaling, en over dat werk zegt Boerhaave: ‘Het lesen daar
van toond, dat hy enkel syn eygen gedagten, door ondervindinge geboren, en dan
door bevindinge van alle kanten gesterkt, volgde, sonder yet te mengen daar by dat
gehaald was uyt andere uytvinders’.
Vader Swammerdam apotheker bezat een aantal voorwerpen, behoorende tot de
natuurlijke wetenschappen, en zijn zoon de geneeskundige had het bestaande materiaal
op aanzienlijke wijze verrijkt. De hertog van Toscanen, op reis in de Nederlanden,
bracht in 1668 een bezoek aan Swammerdam, bewonderde niet
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alleen de merkwaardigheden van de verzamelingen, maar nog meer de groote
behendigheid van den geleerde: en daarover schrijft Boerhaave:
‘Maar wanneer onse Schrijver, in 't bysyn van de Heer Magallatti, en Thevenot,
aan dien grooten Vorst opentlyk aantoonde, hoe een kapel med alle syne opgerolde,
en te samen gevouwene, delen, verborgen legt binnen in een rupse, en als hy med
ongelovelyke konstigheid, en med werktuygen fynder, dan men begrypen kost, het
buyten bekleedsel afschydende, de ingeslote kapel selv uythaalde uyt die schuylplaats,
en desselos ingewikkelde deeltjens, op het onderschydelykst, en op het baarblykelykst,
ontvoude, sodat het verborgen openbaar wierd; toen was de verwonderinge van syne
koninglyke Hoogheid op het hoogste. Die bood hem twaalf duysend gulden voor
syn bysonder kabinet alleen...’
In zijn Algemeene verhandeling van de bloedeloose Dierkens (1669) spreekt
Swammerdam van dat bezoek: ‘Hierom is 't ook dat we nog veel Gulde-popkens,
half verandert sijnde soude kunnen vertoonen: gelijk we ook in de tegenswoordigheid
van sijn Deurlugtigheid den grooten Prince van Toscanen Cosmus de Derde, wanneer
sijn Hoogheid seer goed-daadig, ende geheel onverdient, ons heeft gelieven te
besoeken ende onze beesigheeden goetgunstig toe te stemmen; onder andere
natuurlijke verborgentheeden, getoond hebben’ (blz. 55).
De liefde voor de vrijheid boven alles stellende, bizonder boven het leven van een
hoveling, wees Jan Swammerdam het voorstel van de hand.En daarop kwam hij in
oneenigheid met zijn vader, omdat hij zijn kost niet verdiende en geen ander gebruik
maakte van zijne wetenschappelijke titels dan voor wetenschappelijke navorschingen.
In 1667 ontdekt hij de methode om de vaten van de baarmoeder op te vullen, in
1673 de oorsprong der breuken in een afwijking der zaadvatenschede, in 1674 de
kleine zaadvliezen der varens. Zijne verhandeling van 1675 over het haft, op
wetenschappelijk gebied zoo merkwaardig, staat reeds onder den invloed van
Antoinette Bourignon; dan begint de ondergang van den geest, ook de ondergang
van het stoffelijk vermogen, de ondergang van de gezondheid. In mei 1680, zegt
Boerhaave, verkoopt Jan Swammerdam zijne verzamelingen aan de meestbiedenden,
en hij sterft op 17 februari 1680. Deze opvolging van dagteekeningen is stellig
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verkeerd. Men leest in de levenschets letterlijk het volgende(3): ‘So dat hy op het laast
vast stelde, op een sekere dag in May 1680 in het openbaar alles te verkopen aan de
meestbiedende.’... ‘En stierv op de 17 februarius 1680’.
En in de Latijnsche vertaling, schrijft Gaubius juist hetzelfde als Boerhaave,
rechtover den Nederlandschen tekst: ‘Igitur statuit denique diem fixum vendendis
suis mense Majo anni MDC LXXX, ea lege, ut in auctione publica cederent pluris
licitanti’... ‘XVII Februarii eodem (MDCLXXX) anno moriebatur’.
Dit laat zich alleen als een dubbele vergissing verklaren; er kan hier geen sprak
zijn van ouden of van neuwen stijl, vermits de oude stijl in de Nederlanden in 1564
eindigt.
De Collection académique(4) laat Swammerdam op 27 februari 1680 ‘pauvre et
abandonné’ sterven, Hoefer in zijne Nouvelle biographie générale(5), op 15 februari
1680.
Tot op het einde van de levenschets blijft Boerhaave vol bewondering en eerbied
voor het werk van Jan Swammerdam. Over zijne studie aangaande de bijen, zegt
Boerhaave: ‘Dit is so een werk, dat niemand ligt sal tonen, dat van het begin der
natuurkunde, tot nu toe, diergelyk, of dat daar by komt, geweest is’.
De handschriften die, tot het uitgeven van den Bijbel der natuur werden benuttigd
en die door Swammerdam aan Thevenot waren gelegateerd, en ten slotte in de handen
van Boerhaave kwamen, werden door dezen laatste pieteitsvol in de
Universiteitsbibliotheek neergelegd; op het einde van de Levenschets zegt Boerhaave
dat hij voornemens is ‘aan de Academy Bibliotheek te vereeren alle de schrivten van
des Schrijvers eige hand dien ik heb gebruykt in het uytgeven van dit werk, of in het
opstel van syn leven, tegelyk med alle de oorspronkelyke tekeningen, dien hy door
syn eyge hand, med gadelose konst, op het schoonst heeft met indische inkt
afgeschilderd’.
Deze stukken bevinden zich in de afdeeling der handschriften ten Leidsche
Bibliotheek, met het handschrift van de Verhandeling van de Bloedelooze Dierkens(6).

(3)
(4)
(5)
(6)

Het Leven van den schrijver, blzz. G en G2.
Partie étrangère, tome V, Paris 1758.
Paris, 1865, 44, blz. 706.
Volgens een vriendelijke mededeeling van de Bibliotheek der Rijks-Universiteit te Leiden:
J. Swammerdam, Iconis operis cui titulus Biblia ipsius manu delineatae coll. H. Boerhave
(fol. Ms. B.P.L. 126 B); - Verhandeling van de Bloedelooze Dierkens van den autheur met
geschreven Bijvoegsels tot den tweeden druk gereed gemaakt. (3. voll. quarto Ms. B.P.L.
126 C).
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Johannes Swammerdam heeft zich meer beroemd gemaakt door zijne methoden en
door zijne teekeningen, dan door zijne boeken. Niemand beter dan hij kon anatomische
stukken voor de bewaring bereiden; hij bestudeerde de ruggegraatmerg, hij vulde de
luchtvaten, de bloedvaten met was of met lucht; hij ontleedde de menschen en de
dieren, maar vooral de insecten en de visschen. Het miscroscoop gebruikte hij
regelmatig. Voor de eerste maal stelde hij vast dat het alvleeschsap bij den steur geen
zure reactie vertoont, eene physiologische waarneming die de waarde heeft als deze
van van Helmont.
Door zijne opzoekingen over den inwendigen bouw der dieren verwaarloosde hij
gansch de menschelijke bekommeringen; men mag van hem zeggen dat hij de insecten
beter dan den mensch heeft gekend.

Buiten de voortreffelijke levensschets van Boerhaave vond ik aanteekeningen over
de biographie en de bibliographie van Swammerdam in Vander Aa's Biographisch
woordenboek(7), in Michaud's(8) Biographie Universelle, in Oosthoek's Geillustreerde
Encyclopedie(9), in Jöcher's(10) Allgemeines Gelehrten Lexicon, in den Catalogue of
the Surgeon-General's office(11), in den Catalogus van het British Museum, in
Hoefer's(12) Nouvelle biographie générale.
Ik bezit ook de lijst der aanwezige boeken in de Universiteitsbibliotheken van
Gent en van Leiden(13) en in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel(14). Het Nieuw
Nederlandsch Biogra-Naturae

(7) Haarlem 1874, 17e deel, blz. 1095.
(8) Paris, tome 40, blz. 477.
(9) Utrecht, 1923, deel 10, blz. 123.
(10) Leipzig 1751, 4e Theil, blz. 950.
(11)
(12)
(13)
(14)

Washington 1893, Vol. XIV, blz. 7.
Paris, 1865, tome 44, blz. 706.
In dank ontvangen van de Leidsche Bibliotheek.
In dank ontvangen van Dr. A. Tiberghien, conservator.
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phisch woordenboek heeft tot nu toe nog niets over Jan Swammerdam laten
verschijnen.
Het bibliographisch overzicht van de werken van Jan Sammerdam laat zich in drie
hoofdstukken verdeelen:
1o De studie van de ademhaling door de longen.
2o De vrouwelijke geslachtsorganen.
3o De anatomische en biologische opzoekingen over de insecten.

I. De ademhaling door de longen.
De Tractatus physico-anatomico-medicus de respiratione usuque pulmonum verscheen
voor de eerste maal in 1667 te Leiden(15) (B, J, V, H, M, S, Br, L). Worden dan
vermeld: Leiden 1679 (B, V, H, M, S, L), Leiden 1738 (B, H, M, S, Br, G, L), De
Universiteitsbibliotheek van Leiden bezit ook van hetzelfde jaar als de 1o uitgave:
Disputatio medica inauguralis, continens selectas de respiratione positiones.
Lugd. Bat. 1667, Joan. Elsevir, in 4.
Ik heb de twee volgende boeken kunnen onderzoeken:
[1667 Swammerdam]. Johannis Swammerdami Amstelaedamensis,
Medicinae Doctoris Tractatus Physico-Anatomico-Medicus De
Respiratione usuque Pulmonum. In quo, praeter primum Respirationis in
Foetu inchoationem, Aëris per Circulum Propulsio statuminatur, Attractio
exploditur; Experimentaque ad explicandum Sanguinis in Corde tam
auctum quam diminutum Motum in medium producuntur. Lugduni
Batavorum. Apud Danielem, Abraham, & Adrian. à Gaasbeeck. C| | C
LVII. (15.0 × 9,2 cm., titelprent, 14 lim + 121 + 22 blzz., Kon. Bibl. Brussel
M. 91.).

(15) In mijn bibliographisch overzicht, hebben de letters de volgende beteekenis:
J = Jöcher, Allgemeines Gelehrten Lexicon.
M = Michaud, Biographie universelle.
V = Vander Aa, Biographisch woordenboek.
B = Catalogus British Museum London.
H = Hoefer, Nouvelle biographie générale.
S = Catalogue Surgeon-General's office.
G = Universiteitsbibliotheek Gent.
Br = Kon. Bibliotheek Brussel.
L = Universiteitsbibliotheek Leiden.
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De titelprent verbeeldt een physiologische proef over de ademhaling, zooals in de
uitgave van 1738. Daarna komen achtereenvolgens een opdracht aan Thevenot,
gewezen gezant van den Franschen Koning bij de republiek van Genua, en twee
gedichten tot den schrijver van twee zijner vrienden, het eerste naamloos, het tweede
geteekend Joh. Nic. Pechlin.
Het werk dat als proefschrift tot het verkrijgen van den doctortitel te Amsterdam
op 22 februari 1667 heeft gediend, eindigt met 15 stellingen en 23 corollaria.
[1738 Swammerdam] Johan. Swammerdammii Amstelaedamensis,
Medicinae Doctoris, Tractatus physico-anatomico-medicus, de Respiratione
usuque pulmonum. In quo, praeter primam Respirationis in Foetu
inchoationem, Aëris per ciculum Propulso statuminatur, Attractio
exploditur; Experimentaque ad explicandum Sanguinis in Corde tam
auctum quam diminutum Motum, in medium producuntur. Editio altera.
Cui subjuncta est D. Alberti Haller, Med. Anat. Bot. et Chir. in Acad.
Georg. Aug. P.P.O. Soc. Scient. Suec. Sod. de Diaphragmatis musculis
dissertatio anatomice. Editio Tertia. Lugduni Batavorum, Apud Conradum
Wishoff, 1738. (22.7 × 17,8, 16 + 96 blzz., fig., Bibl. Univ. Gent Med.
689).
Alhoewel in 1679 eene uitgave, na deze van 1667 verscheen, draagt het werk van
1738 de inlichting: editio altera. Op de titelplaat, met de inlichtingen Joh.
Swammerdam Med. Doct. de Respiratione, Lugduni Batavorum Apud C. Wishof
1738, treft men een physiologische proef over de ademhaling, waarin de longen van
een dier in betrekking zijn met glazen pomptoestellen. Het boekje bevat eene opdracht
aan Thevenot, gedagteekend Joh. Swammerdam Maart 1667, een niet geteekend
verzenstuk over Swammerdam, een ander verzenstuk aan Swammerdam door Joh.
Nic. Pechlin opgedragen, een voorbericht waarin het belang van de ademhaling wordt
uiteengezet; daarna komt de eigelijke verhandeling van de ademhaling in 3 deelen,
het 1o met 7 hoofdstukken, het 2o met 4 hoofdstukken, het 3o en laatste met 6
hoofdstukken, en een zeer volledig overzicht der hoofdstukken.
De 15 stellingen op 22 februari 1667 te Amsterdam door Swammerdam verdedigd
met het doel den titel van doctor in de medicijnen te veroveren worden op blzz. 60-62
volledig met de corollaria terug gegeven, eindigende met de typische woorden:
‘Respirando consumor’.
Zooals de titel het aanduidt, eindigt het boek (blzz. 65-96)
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met de 3e uitgave van de verhandeling over het middelrif van Haller van Göttingen,
opgedragen aan de Societas Naturae Curiosorum.
De studie van Swammerdam is vooral van werktuigkundigen aard; de ademhaling
wordt verdeeld in inspiratio en expiratio; de bewegingen van de lucht onder den
invloed der spieren worden door eenvoudige natuurkundige proeven met glazen
werktuigen uitgelegd, waarin de bewegingen van de lucht onder den invloed van een
zuiger met water verplaatsingen duidelijk worden gemaakt. Het bloed wordt in de
longen door de aanraking met de lucht afgekoeld. Van chemische omzettingen, van
eene zuivering van het bloed door de lucht in de longen, van afscheiding van
koolzuurgas, van koolzuurhoudende lucht uit de longen, en van de samenstelling
van de lucht wordt niet gerept. Zooals hooger vermeld is de studie werktuigkundig;
de chemie der gassen is nog van dezen tijd niet, waarin Swammerdam studeerde.
Het boek bevat ook de beschrijving van een thermoscoop om de temperatuur bij de
koortsziekten na te gaan.
In verband met Tractatus de Respiratione van Jan Swammerdam komt een werk van
Joh. Bapt. a Lamzweerde:
[1674 Lamzweerde] Respirationis Swammerdammianae exspiratio. Una
cum Anatomia Neologices Joannis de Raei, Philosophiae Professoris
Primarii. Quibus adjecta est utriusque Philosophiae Clavis, Et Mirabilis
de Carbonum, Arenarum, & Lapillorum excretione per alvum & vesicam,
Urinaeque vomitu Historia. Auctore Joh. Baptista à Lamzweerde, Phil. &
Med. Doct. Amstelodami, Ex officina Joannis à Somcren, Bibliopolae,
sub insigni Perkinsii in Plateâ Vitulinâ. 1647 (15.0 × 9,6 cm., titelplaat,
30 lim. + 352 blzz., Kon. Bibl. Brussel III 16205).
De denkbeelden van Swammerdam werden bestreden door Frans de le Boë Sylvius(16),
door Diemerbroeck(17), door Lamzweerde; deze laatste schreef eene uitgebreide
scholastieke wederlegging die den hierboven vermelden titel draagt; voor Lamzweerde
komt de lucht in de longen alleen om het luchtledig te vullen.
Van Lamzweerde(18) is een Vlaamsche geneesheer van de 17e

(16) Frans de le Boë Sylvius, hoogleeraar te Leiden. † 10 november 1672 te Leiden.
(17) IJsbrand van Diemerbroeck, hoogleeraar te Utrecht, 1609 † 1674.
(18) Volgens Vander Aa hebben wij van Lamzweerde: Verklaeringe van de oorsaeck van het
bewegen der spieren 1667; Appendice variorum instrumentorum 1693, 1741; Respirationis
Swammerdamianae expiratio 1674; Monita salutaria de magno thermarum abusu 1684;
Oratio de podagra 1685; Historia naturalis molarum uteri 1686.
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eeuw, die rond 1666 als doctor in de geneeskunde zich te Amsterdam vestigde.
Omstreeks 1683 werd hij leeraar in de anatomie te Keulen. Doodvijand van de nieuwe
wijsbegeerte van Descartes, bestreed hij Swammerdam en beweerde dat al het goede
dat in de werken van zijn tijd voorkwamen, aan Plato, Aristoteles en Galenus ontleend
was.

II. De vrouwelijke geslachtsorganen
De Uteri muliebris fabrica verscheen voor de 1e maal te Leiden 1672 (B, J, H, M,
S, Br, G, L); Vander Aa zegt 1670. Daarna Leiden 1679 (B, M, S), London 1680 (B,
S), Leiden 1729 (M, S, H); Michaud noemt ook 1717. Volgens de lijst die ik van de
Universiteitsbibliotheek van Leiden ontvangen heb, bezit die Bibliotheek, buiten de
eerste uitgave van 1672, de twee uitgaven van 1717 en van 1729:
Miraculum naturae, sive Uteri muliebris fabrica, notis in D. Joh. van Horne
prodromum illustrata, et tabulis ..... Adj. est nova methodus cavitates
corporis ita praeparandi, ut suam semper genuinam faciem servent. Ed.
IVa prioribus correction Lugd. Batav. 1717. 4o.
Miraculum naturae sive uteri muliebris fabrica, notis in Joh. van Horne
prodromum illustrata et tabulis. Adj. est Nova methodus cavitates corporis
ita praeparandi ur suam semper genuinam faciem servent. Edit. V corr.
Bat. 1729. 4o.
Ik heb alleen de uitgave van Leiden 1672 gezien.
[1672 Swammerdam] Johannis Swammerdami, Amstelaedamensis, Med.
D. Miraculum naturae sive uteri muliebris fabrica, notis in D. Joh. Van
Horne prodromum illustrata, & tabulis, A Clariss. Expertissimisque Viris
cum ipso archetypo collatis, adumbrata. Adjecta est nova methodus,
cavitates corporis ita praeparandi, ut suam semper genuinam faciem
servent. Ad illustriss. Regiam Societatem Londinensem. Lugduni
Batavorum apud Severinum Matthaei, MDCLXXII. (Bibl. Univ. Gent.
Med. 649, 18,5 × 14,4 cm., 6 + 58 blzz.)
Het werk begint met eene opdracht aan de leden van de Royal Society of London,
gedagteekend Amsterdam Mei 1672, bedraagt
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3 hoofdstukken met 3 platen over de beschrijving van de mannelijke en vrouwelijke
gcslachtsorganen, en eindigt met een treurdicht berijmd door R.Z.
Swammerdam bewijst dat het ei zich in den eierstok bevindt, en spreekt ten gunste
van Van Horne en ten nadeele van de Graaf dien hij als naschrijver beschouwt.

III. Anatomische en biologische opzoekingen over de insecten.
Dit is verreweg het belangrijkste deel van de bibliographie, die hoofdzakelijk twee
werken behelst: 1o de algemeene verhandeling van de bloedlooze dierkens in 1669
verschenen en als de 1e uitgave van den Bijbel der Natuur van 1737 dient beschouwd
te worden, en 2o de Afbeeldingh van 's menschen leven die in 1675 het licht zag, en
waarvan de wetenschappelijke beteekenis door allerlei philosophische beredeneeringen
gewijzigd wordt. Belangrijk voor de verspreiding van de ‘Belgische’ taal vroeger
dient opgemerkt te worden dat deze werken oorspronkelijk in het Nederlandsch
werden geschreven; dit belet niet dat de titels van deze twee werken met Latijnsche
woorden beginnen: Historia insectorum generalis, ofte algemeene en Ephemeri vita
of afbeeldingh... enz.
De Historia insectorum generalis, ofte algemeene verhandeling van de bloedeloose
dierkens verscheen te Utrecht in 1669 (B, J, V, H, M, S, Br, G, L,); een uitgave wordt
vermeld in 1685, Lugd. Bat. (B), Utrecht (J, V, H, M), in 1693 Utrecht (M, L), in
1773 Leiden (V, H, M), in 1755 Leiden (L), in 1682 als Histoire générale des insectes,
Utrecht (Br, V, H, M), in 1792 te Perth als Natural history of insects (B). Ik heb meer
dan eens bewezen dat ik het recht heb weinig vertrouwen te hebben in de groote
bibliographische werken; daarom voel ik twijfel ontstaan aangaande het bestaan van
zekere der vermelde uitgaven. Een waardevolle oorkonde is de lijst die ik van de
Leidsche Universiteitsbibliotheek in dank mocht ontvangen, en die buiten de 1e
uitgave van 1669 door mij bestudeerd, de volgende inlichtingen draagt:
Historia Insectorum Generalis, cet. Adjicitur dilucidatio, qua speciala
cujusvis ordinis exempla figuris illustrantur. Es Belgia Latinam fecit Hen.
Chr. Henninius. Ed. II. Ultrajecti 1693, 4o.
Historia Insectorum Generalis, cet. Adjicitur dilucidatio, qua speciala
cujusvis ordinis exempla figuris illustrantur. Ex Belg. Latinam fecit Hen.
Chr. Henninius. Ed. nova. Lugd. Bat. 1755, 4o.
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De Bijbel der natuur, door Boerhaave uitgegeven verscheen in 1737 te Leiden (B,
J, V, H, M, Br, G, L); het 2e boekdeel waarin de blzz. met 603 beginnen, draagt de
jaarteekening 1738.
Van dit werk vermeldt de bibliographie een Duitsche vertaling in 1752 Leipzig
(B, V, H, M), een Fransche vertaling in de Collection académique, Dijon en Parijs
1758 (V, H, M, Br, G.), 1755 volgens British Museum, en een Engelsche vertaling
te Londen in 1758 (B, V, H, M).
In den Catalogus van het British Museum bestaan over de Duitsche en de Engelsche
uitgaven de volgende inlichtingen:
- J.S. Bibel der Natur, worinnen die Insecten in gewisse Classen vertheilt,
sorgfältig beschreiben.... werden. Nebst H. Boerhaave vorrede von dem
Leben des Verfassers. Aus dem Holländischen übersetzt. Leipzig, 1752
fol.
- The Book of Nature; or the History of Insects... illustrated with
copper-plates... With the life of the author by H. Boerhaave. Translated
from the Dutch and Latin original edition by T. Flloyd. Revised and
improved by notes from Reaumur and others, by J. Hill. 2 pt. London
1758. fol.
Ephemeri vita of afbeeldingh van 's menschen leven, waarin in het midden van een
aantal philosophische beredeneringen, een prachtige biologische studie over het haft
voorkomt, werd door den schrijver in het licht gezonden te Amsterdam in 1675 (B,
J, V, H, M, S, Br, G, L); van dat werk zou een Engelsche vertaling te London 1681
verschenen zijn (B, V, H, M).
[1669 Swammerdam] Johannis Swammerdam Amsterdammer Doctor in
de Medicynen, Historia Insectorum Generalis, ofte Algemeene
Verhandeling van de Bloedeloose Dierkens. Waar in, de waaragtige
Gronden van haare langsaame Aangroeingen in Leedematen, klaarelijk
werden voorgestelt; kragtiglijk, van de gemeene dwaaling der Vervorming,
anders Metamorphosis genoemt, gesuyvert: ende beknoptelijk, in vier
onderscheide Orderen van Veranderingen, ofte natuurelijke uytbottingen
in leeden, begreepen. Het Eerste Deel - met uytgesogte afbeeldingen
verrijkt. t' Utrecht, By Meinardus van Dreunen, Ordinaris Drucker van
d'Academie. Anno 1669. (26 lim.+168 blzz. + 48 blzz., 19.5 × 15 cm.,
Bibl. Univ. Gent H N 430).
Het boek is aan de Burgemeesterende (sic) beheerders van Amsterdam Coenraed
van Beuningen, Cornelis Vlooswyk, Nicolaes Pancras en Frans Reaal opgedragen.
Na een bericht aan den lezer, waarin Swammerdam waarschuwt dat hij zich alleen
op ‘eygene
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ervarentheeden, als op een onvervrikbaare gront’ zal steunen, en een Latijnsch gedicht
Matthaeus Sladus geteekend, wordt de inhoud van het gansche werk gegeven.
Het werk omhelst vier hoofdstukken, de drie eerste zeer kort, te samen 55 blzz.
vooral de gedaanteverwisselingen in het algemeen besprekende. Het vierde hoofdstuk
bestudeert de vier orders van veranderingen en geeft een aantal voorbeelden.
In de eerste order komt het dierken volmaakt of onvolmaakt uit het ei, en veryelt
dan om eindelijk tot een popken te vergroeien: spinnekop, vlooi, luis, slak. In de
tweede order wordt het dier vóór tot popken te worden eerst een wormken: romboudt,
kakkerlak, waterspin, watervlieg, haft. In de derde order wordt het dier tweemaal
een popken: bie, wesp, mug, kever, torreken, mot. In de vierde order blijft het popken
in het laatste vlies van de worm ingesloten: verscheidene vliegsoorten. Er worden
eindelijk eenige dierkens genoemd zooals duizendbeen, kalander, scorpioen, die
onder geen der genoemde orders kunnen gebracht worden.
De laatste 48 blzz. bedragen een narede aan den lezer, en de verklaringen der
afbeeldingen, op 13 platen gebracht.
Alhoewel het zeer vreemd voorkomt dat Swammerdam van bloedlooze dieren,
aldus van dieren zonder bloed, spreekt, steunt de gansche studie op het feit dat al de
dieren, zelfs de kleinsten uit een ei ontstaan:
‘Waerby komt dat gelijk de alderminste dieren als de Sierkens, ofte Mijtkens uyt
een ey dat bykans onsigtbaar is, geboren werden’ (blz. 3). ‘Gelijk wy seekerlijk
bevinden, dat alle de Bloedeloose Dierkens, uyt een Ey van diergelijk een Bloedeloos
dier voortgebragt, te voorschijn koomen; hoe seer ook het tegendeel, van meest alle
de Wijsgeeren, staande gehouden wert’ (blz. 57). Enz.
Ook steunt de schrijver zijn overzicht en zijne meening op het onderzoek zelf en
niet op beredeneeringen:
‘Gelijk wy nu hebben uyt den grond, ofte den aard der dingen selve, het waare
weesen der eygentlijke vertooningen, ofte der genoemde natuurelijke uytbottingen
ende schielijke uytpuylingen in leedemaaten, ontrent de bloedeloose dierkens
aenmerkelijk, op gehaelt; ende als in een nette schilderey verbeelt, aangewesen
hebbende met eenen op wat manier deselve, soo door onse inbeeldingen, als der
selver quade overleveringen, is als bevuylt ende verontreinigt gewerden: waar van
wy de selve ook
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wederom gesuyvert hebben, stellende namentlijk een vasten ende onverwrikbaaren
grond, geheel onveranderlijk; ende daar het geval, naa ons oordeel alsoo weynig op
vermag, als het een Wolf een Schaap ofte een Arend een Duyf sou baaren’ (blz. 56).
Een nogal scherpe taal om te verklaren dat de Cartesiaansche methode, niet de
Aristoteliaansche, in de wetenschappelijke opzoekingen dient gevolgd te worden!
Het boek is als de 1e uitgave te beschouwen van het grootwerk dat later in 1737
door de zorgen van Boerhaave onder den titel van Bybel der Natuure in het licht
werd gezonden. Dat laat zich gemakkelijk afleiden uit de vergelijking der teksten,
vooral in het begin, ook uit de handschriften van de Universiteitsbibliotheek van
Leiden, waar het handschrift van de Algemeene verhandeling van de Bloedeloose
Dierkens berust, met de geschreven bijvoegsels voor een tweeden druk gereed gemaakt
(6)
[1737 Swammerdam] Bybel der natuure, door Jan Swammerdam,
Amsteldammer. Of Historie der insecten, tot zeekere zoorten gebracht:
Door voorbeelden, ontleedkundige onderzoekingen van veelerhande kleine
gediertens, als ook door kunstige kopere plaaten opgeheldert. Verrykt met
ontelbare waarnemingen van nooit ontdekte zeldzaamheden in de natuur.
Alles in de Hollandsche, des Auteurs Moedertaale, beschreven. Hier by
komt een voorreeden, waar in het leven van den auteur beschreven is door
Herman Boerhaave, professor in de medicyne & &. De Latynsche
overzetting heeft bezorgt Hieronimus David Gaubius, professor in de
medicyne en chemie. II deelen. Te Leyden, By Isaak Severinus, Boudewyn
Vander Aa, Pieter Vander Aa. MDCCXXXVII.
Joannis Swammerdammii, Amstelaedamensis, Biblia Naturae; sive Historia
insectorum, in classes certas redacta, nec non exemplis, et anatomico
variorum animalculorum examine, aeneisque tabulis illustrata. Insertis
numerosis rariorum naturae observationibus. Omnia Lingua Batava, Auctori
vernacula, conscripta. Accedit praefatio, in qua vitam auctoris descripsit
Hermannus Boerhaave, medicinae professor & &. Latinam versionem
adscripsit Hieronimus David Gaubius, medicinae & chemiae professor. II
Tomi. Leydae, apud Isaacum Severinum, Balduinum Vander Aa, Petrum
Vander Aa. MDCCXXXVII.
Het 2e Boekdeel draagt de zelfde teksten; alleen deze verschillen: II deel
MDCCXXXVIII, Tomus II MDCCXXXVIII.
(1e deel: 64 lim+602 blzz.; 2e deel: 603 tot 910 blzz., index, register,
explicatio tabularum of verklaaringen der tafereelen op 124 blzz., 52 platen,
36 × 23 cm., Bibl. Univ. Gent H N 177).
Dit prachtig boek in het Hollandsch, schrijvers moedertaal,
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is, met de Latijnsche vertaling nevens den Hollandschen tekst, in 1737 en 1738 te
Leiden verschenen. Het is aan de Burgemeesteren van Amsterdam Jan Vande Poll,
Jan Six, Lieve Geelvink en Willem Munter door Herman Boerhaave, onder
dagteekening 15 Dec. 1736 opgedragen. Het leven van den schrijver, wiens grootvader
Jacob Dirkz, toen hij zich te Amsterdam kwam vestigen, naar zijne geboorteplaats
Swammerdamme, gelegen tusschen Leyden en Wourden, werd genoemd, is van de
hand van Herman Boerhaave te Leyden 11 September 1735 gedagteekend.
Daarna komen achtereenvolgens een bericht tot den lezer, een gedicht van Sladus
in Latijnsche en Grieksche verzen ter eere van Swammerdam, de Elenchus Capitum,
het algemeen register der hoofdstukken, eindelijk de lijst der inschrijvers op het werk,
ongeveer 350, bijna uitsluitend Nederlandsche namen dragende.
Het boek dat pieteitsvol door Boerhaave van de vernieling werd gered en tot een der
schoonste uitgaven behoort, bevat na een algemeen overzicht (hoofdstuk I), eene
beschrijving van de gedaanteverwisselingen in poppen, wormen en rupsen
(hoofdstukken II en III), in hoofdstuk IV dat op blz. 37 reeds begint en al het overige
van het werk omhelst, de volgende verhandelingen:

Eerste order.
De menschenluis

De Pediculo humano

de getakte watervlooy

de pulice aquatico, arboreo vel
arborescente

de scorpioenen

de scorpione

de wyngaertslak

cochlea opercularis

de kreeftslak

de cancello

Tweede order.
De puystebyter

Nymphae vermiculus

de vliegende waterscorpioenen

de scorpiis aquaticis volantibus

de haft of oeveraas

ephemerum

Derde order.
De mier

Formica

de neushoornige schalbyter

scarabaeus nasicornus

de byen

de apibus

de nagtkapelleke

de papilione nocturno

de dag kapel

de papilione diurno
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Vierde order.
De vlieg

Musca

de vlieg tabanus of asylus

musca tabanus, asilus

de myt uit de kaas

acarus

de wormen en vliegen uit de wilg
de wormen en vliegen uit de els
de wormen en vliegen uit allerlei planten
de kikvorsch

de rana

Vergelijking met den mensch

Toegift.
De spaansche zeekat

Sepia maris

de fluweele zee-slak

de physalo

de varenkruid.

de filice mare.

De insecten en de kikvorsch met den mensch ten opzichte van de bevruchting van
het oorspronkelijk ei en van de ontwikkeling tot den volmaakten toestand
vergelijkende, vindt Swam merdam bij al de dieren een algemeene regel van
gedaanteverwisselingen en een voortdurende ontwikkeling. Maar op den tijd der
geboorte bestaat er een diep verschil, zooals hij als volgt uitdrukt (blz. 793):
‘Ten sesten, dit teer en nieuwgebooren Schepsel, even als een vervelt haft ende
Rombout, de Lyfmoeder komt te verlaaten, en een nieuw leeven, en een ander voetsel
aante neemen. Soo dat, daar het een ogenblik te vooren binnen in het water in het
vogt Amnion leefde, het nu in de lugt syn leeven schept, dewelke met gewelt in syne
Longen vallende, die dilateert en uytstrekt. Maar dit ellendig Schepsel bereykt op
verre naa het geluk van het Haft, nog van de Rombout niet, alsoo die in een ogenblik
volmaakt gebooren worden: daar in tegendeel de ellendige Mensch, die in tranen
gebooren word, deese staart van Syne ellenden en swaarigheden, nog lange dagen
met de kikvorsch behout, eer hy tot verstant en volkomen ouderdom komt’.
Onder andere onderzoekers noemt Swammerdam Aristoteles, Goedaart, Harveius,
Leeuwenhoek, Malpighius, Redi, maar hij hecht weinig belang aan hun oordeel; voor
hem is de proefneming, waarin hij zeer ervaren is, de hoofdzaak. Dat brengt hem
onvermijdelijk in botsing met de wijsgeeren en in volledige in-
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stemming met de Cartesiaansche methode (blz. 868): ‘Ende soo ik, wat verder gaande,
wilde bybrengen, hoe een oneindig getal van Wysgeeren, de ondervindingen laatende,
ende haare redenen of eigen herssenbeelden volgende, gelyk als een blinde van de
veruwen, van de waare veranderingen der Bloedeloose Dierkens geoordeelt hebben;
het sou sig selven schaamen.’
De platen zijn naar de natuur, met of zonder vergrootglazen, meesterlijk geteekend,
en kunnen, bijna zonder uitzondering, nog heden gebruikt worden.
[1758 Swammerdam] Collection Académique, composée des Memoires,
Actes ou Journeaux des plus célèbres Académies et Sociétés Littéraires
Etrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Periodiques, des Traités
particuliers, & des Pieces Fugitives les plus rares, Concernant l'histoire
naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la
médecine et l'anatomie, Traduits en Français & mis en ordre par une Société
de Gens de Lettres; Dediée à S.A.S. Monseigneur le Prince de Condé.
Tome V de la Partie Etrangère, Et le Second volume de l'Histoire Naturelle
séparée, Contenant les Observations de J. Swammerdam, sur les Insectes,
avec des notes, et trente-six Planches en Taille-douce. A Dijon, chez
Desventes, Libraire de S.A.S. Monseigneur le Prince de Condé. Et à Paris
chez Jean Desaint & Ch. Saillant, rue S. Jean de Beauvais, Louis-Etienne
Ganeau, rue S. Severin, aux Armes de Dombes, Pierre Guillyn, sur le quai
des Grands Augustins, au Lys d'or, Michel Lambert, rue & près la Comédie
Française, au Parnasse. MDCCLVIII. Avec approbation et privilège du
roi. (25.1 × 19.4 cm., XL+673 blzz., 36 platen, Bibl. Univ. Gent hist.
2014.)
De Fransche vertaling van den Bijbel der Natuur die dit werk ‘un ouvrage vraiment
fondamental’ noemt en van den schrijver dat ‘peut-être il faudra plusieurs siècles
pour former un pareil observateur’ zegt, werd bezorgd door drie personen onder
welke een zich niet noemt; de twee andere zijn Savary, médecin du Roi à Brest et
Gueneau, éditeur. In de voorrede krijgen wij te lezen dat de vertaling zekere brokken
van den tekst betreffende beredeneeringen onder den invloed van de vrouw Bourignon
geschreven, en eenige platen achterwege heeft gelaten.
Na een tafel der hoofdstukken, begint het overzicht op dezelfde wijze als bij den
oorspronkelijken tekst. De nagemaakte figuren zijn goed verzorgd en op 36 platen
verspreid. Een alphabetische lijst laat toe de noodige opzoekingen te doen.
[1675 Swammerdam] Ephemeri vita of afbeeldingh van 's Menschen
leven, Vertoont in de Wonderbaarelijcke en nooyt gehoorde Historie van
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het vliegent ende een-dagh-levent Haft of Oever-aas. Een dierken, ten
aansien van sijn naam, overal in Neerlandt bekent: maar het welck binnen
de tijt van vijf uuren groeyt, geboren wordt, jongh is, twee-maal vervelt,
teelt, eyeren leght, zaat schiet, out wordt, ende sterft, Waar in, als oock
ontrent, verscheyde andere Dierkens, veele ongehoorde, ende tot noch toe
verborgene wonderen, tot kennisse Godts, ende onses selfs, uyt de natuur
ondeckt worden. Alles deur den Autheur met Figuren na het leeven
afgebeelt. Hier is achter bygevoeght, Een grondige en noyt gehoorde
verhandeling van den waaren stant des menschen, soo voor als na sijn val.
Door Johannes Swammerdam, Amst. Med. Dr. t' Amsterdam, By Abraham
Wolfgang, Boeckverkooper, Op het Rockin, by de Beurs, 1675. (30 + 422
+ 8 blzz., 15.8 × 9.7 cm., Bibl. A.J.J.V., Bibl. Univ. Gent H N 570, Brit.
Mus.)
Van dat boek vermeldt de Catalogus van het British Museum een Engelsche vertaling
door E. Tyson:
Ephemeri vita, or the natural history and anatomy of the Ephemeron.
Written originally in Low Dutch by J.S. London 1681 in 4.
Het boek begint met een ‘Ernstige aanspraak aan den Waarheydt soekenden Leeser’
geteekend Johannes Swammerdam, Amsterdam 12 juli 1675, waarin hij zinspeelt
op het leven van vijf uren van het haft, die ‘door de visschen verslonden wordt in
het water, ende door de vogelen in de lucht, ende op het landt.’ Het leven van den
mensch is haast zoo kort en de ellende van dat leven is oneindig, vol ongelukken en
vijanden; schrijver is meermaals verstoord geweest te hooren beweren dat zekere
dieren uit verrotting geboren zijn, omdat men zich geen rekenschap gaf van het
ingewikkeld inwendig maaksel dezer dieren. Nadat Swammerdam verkondigt heeft
dat hij aan den lezer ‘het laatste stuck mijnerc urieuse oefeningen opoffere’ besluit
hij tot de volmaaktheid van het werk Gods; en hij schrijft dat nagenoeg op de zelfde
wijze als Pascal: ‘Ten sy dat men wil aanmercken, dat yder geringh deelken van de
groote dieren, soo veel onbevattelijcke schoonheden en wonderen begrijpt, als de
geheele lichaamen van de kleenste beeskens. Wie sou gelooven, dat men in een
walchelijcke Luys, de longh-aderen ende haare ringen, de maagh, de darmen, de
lijfmoeder met haar verdeelingen, de eyeren, ende soo voorts, kan vertoonen; terwijl
dat sijn hooft, sijn oogen, sijn hoornen, sijn angel, sijn borst, sijn buyck, sijn beenen,
sijn naagelen, sijn hayr, de rimpelen van sijn vel, de geleedingen van sijn lidtmaaten,
de acht openingen van sijne longen, ende de uytgangen van sijne ingewanden; niet
als een kleen sandeken uyt en maacken? Wie en
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moet niet verstelt staan, als hy dit hoort? en wie is soo reedenloos, dat hy Godt den
Maacker van deese wonderen, oock niet in dit kleene dierken en sou aanbidden? Wat
my belanght ick ben verbaast, wanneer als ick herdenck dit gesien te hebben. Ende
dat ick dan noch moet bekennen, dat het niet als de schaduwen van de schaduwen
der wonderen waaren, die in dit dierken van den Almachtigen opgeslooten ende
verborgen sijn. Want wat mensch is machtigh, om de beschijvingh van sijn bloedt,
van sijn aderen, van sijn slagh-aderen, van sijn spieren, van sijn leevendige geesten,
ende van hetgeen dat meer in een Luys, van den Almachtigen en vreeschelijcken
Godt geschapen is, te maacken.’
Men vergelijke dit nu met de taal van Pascal zelve(19): ‘Mais pour lui présenter un
autre prodige aussi étonnant, qu'il recherche dans ce qu'il connaît les choses les plus
délicates. Qu'un ciron lui offre dans la petitesse de son corps des parties
incomparablement plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ces
jambes, du sang dans ces veines, des humeurs dans ce sang....; il pensera peut-être
que c'est là l'extrême petitesse de la nature’.
Pascal noemt den mensch ‘un néant à l'égard de l'infini’, Swammerdam spreekt
van ‘onse onbedenckelijcke nietigheydt’. Dat alles staat in het teeken van de zelfde
opvatting.
In de voorrede noemt Swammerdam ‘de hoogh-verlichte’. Antoinette Bourignon;
na de voorrede komt een ‘Afschrift van een brief, geschreeven door de
Hoogh-verlichte ende van God begenaadighde Jonghvrouw Anthoinette Bourignon,
tot een antwoort, aangaande het uytgeeven, van dit teegenswoordige Boeck’ geteekend
‘Die lieu de mon exil, le 5/15 janvier 1675’ waarin zij den raad geeft het boek te
laten verschijnen, indien dat verschijnen geen gevoel van hoogmoed in den geest
van den schrijver doet ontstaan, maar vooral zal moeten dienen om van alles op aarde,
ook van zich zelf afstand te doen, omdat alles wat de natuur wil, slecht is. Het
uittreksel van den brief wordt daarna in het Nederlandsch vertaald.
In zijn overzicht over 10 hoofdstukken verdeeld, legt Swammerdam uit dat het
haft uit een ei komt, daarna een zesvoetig wormken wordt, oeveraas genoemd, hoe
het dier zijn spijsbuis

(19) Pascal, Pensées, 72.
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met klei vult, hoe het dier anatomisch gebouwd is, op welke wijze de
gedaanteverwisselingen zich voordoen, en hoe het als volmaakt insect drie tot vier
dagen vliegen kan. Na ieder hoofdstuk, dat als wetenschappelijk materiaal slechts
enkele bladzijden bedraagt, komen zedelijke bedenkingen, veel uitgebreider voor,
dikwijls van lange versstukken voorzien; zoo komt het dat het boek veeleer het
godsdienstig merk draagt dan het wetenschappelijk. 't Staat overigens heel en al onder
den invloed van Antoinette Bourignon.
Het overzicht bedraagt de 215 eerste blzz.; van blzz. 216 tot 404 treft men niets
anders dan godsdienstige en philosophische bespiegelingen, gedeeltelijk in verzen.
Eindelijk komt de verklaring der 8 platen waarin men de wetenschappelijke waarde
van den schrijver terugvindt.
Het exemplaar van mijne verzameling werd mij door Kan. J. Muyldermans
geschonken; het draagt onder zijn naam de melding Cappellen-op-den-Bosch 1874.
Het exemplaar van de Bibliotheek der Universiteit van Gent is van de bibliotheek
P.P.C. Lammens afkomstig; het draagt als aanhangsel eene reeks van 18 kopersneden
(onder nr H N 5701) met den volgenden geschreven titel: Opofferingh van het herte
aan den bruijdegom Jesus Christus. Onder iedere plaat staat een gedrukte Latijnsche
tekst en met de hand geschreven verzen. Een geschreven aanteekening van Dr. W.
De Vreese vermeldt dat de kopersneden van Mallery waarbij J. Swammerdam de
bijschriften heeft berijmd, dezelfde zijn waarop pater Poirters zijn Heilich Herte
(Antw. 1659) heeft gedicht, en dat bij dezen echter vijf der vier aanwezige platen
ontbreken. De 18 kopersneden worden als volgt uitgelegd:
1o Het brandend hert, Cor Jesu amanti sacrum.
2o De werelt en de duijvel bekooren het herte.
3o Jesus die klopt aan het Herte.
4o Jesus ontdekt de monsters en sonden van het herte.
5o Jesus die suijvert het herte van sijn monstreuse sonden.
6o Jesus die reijnight alle de overblijfselen der sonden uyt het herte.
7o Jesus die beschildert het herte met de vier uijtersten des menschen.
8o Jesus ontsteekt het hert in minnevlammen.
9o Jesus brengt het Kruys binnen in het herte.
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10o
11o
12o
13o
14o
15o
16o
17o
18o

Jesus wort een fontijn der genade water in ons herte.
Christus is leermeester van het herte.
Jesus singht de lofsangh in het herte.
Jesus speelt op de harp in het herte.
Jesus die wondt het hert, door de pijlen zijner liefde.
Jesus die slaapt gerust in 't hert der godtminnende ziele.
Jesus bekroont het hert met rozen van vergenoegingen.
Jesus die kroont het overwinnent hert met palmtakken.
Jesus is alleen de Koning van het suijver hert.

Het boek, waarvan de vorm door de gedachten van den schrijver gedurende zijne
laatste levensjaren uit te leggen is, eindigt met een gerijmd stuk getiteld De
formeeringh van den mensch, en een bladwijzer.
Dit gedicht geef ik hier terug:

De formeeringh
van den
Mensch,
Of uytbreydingh van den 139 Psalm.
Hoe kostelijck ô Godt, hoe veel sijn u gedachten!
De som is sonder eyndt van u ontelb're krachten
En wijsheydt, die gy in den mensch sijn maacksel toont!
Alwaar u Majesteyt in yder deelken woont!
U oogh deurdringht den buyck, de spieren, banden, vliesen,
Die 't Ey dat gy bevrucht, quam wegh en plaats verkiesen:
En dreef uyt d'Eyer-stock, en roldent ter Trompet,
Wiens enghten uwe macht onnoemelijck uytset:
Soo dat wy reeckenen tot alles dartigh daagen,
Eer 't Ey ter voedsel plaats vol wond'ren wierdt gedraagen.
U handt sluyt en verwijt, de Baarmoer die verkromp,
En gy gaf d'eerste treck, aan dien verborgen klomp.
Wanneer de beenderen als vochtigheeden waaren,
Het hart en d'aderen maar veeselen en hayren;
Wanneer als vel, vlies, vet, de pees, het net, en darm,
Onsichtbaar was voor ons, sagh haar u oogh en arm,
U moogentheydt en kracht, quam alles daar boorduuren,
En stremde deel op deel, naa tijdt, maandt, dagh, en uuren.
Gy gaf ô groote Godt, de hersens, 't hart, en nier,
Haar sijn, plaats, en gebruyck, haar geest, haar vocht, en vyer.
Gy gaf de spier sijn kracht, de beenen te verroeren,
En schiep de senuw om den geest hem toe te voeren.
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Het bloedt en waater dat ontfingh van u sijn loop,
En u voorsienigh oogh noch striem noch hayr ontsloop.
Het welck de longen en sijn pijpen quam te geeven
Haar kracht en om de lucht en aadem van het leeven
Te voeren in de borst, waar door geluyt en stem
Ontfingh van u ô Godt, haar weesen kracht en klem.
Soo gaf gy van gelijck, aan 't oogh, de neus en d'ooren
Haar maacksel om te sien, te riecken en te hooren.
Gy schonck den tongh haar smaack; en schiep voorts geest en ziel,
Met reeden en verstandt, naa dat het u geviel.
Hoe kostelijck dan ô Godt, hoe veel sijn u gedachten!
De som is sonder eyndt van u ontelb're krachten
En wijsheydt die gy in ons maacksel, Heer vertoont!
Alwaar u Godtlijckheydt in yder deelken woont!
JOHANNES SWAMMERDAM.

Jöcher noemt nog van Jan Swammerdam een Historia apum verschenen in 1673, en
Vander Aa verscheidene stukken in Collegium Amstelodamae tusschen 1663 en
1673.
In verband met het werk van Swammerdam dient rekening gehouden te worden
met de volgende verhandelingen in den Catalogus van het British Museum vermeld:
Les histoires naturelles de l'éphemère et du Cancellus ou Bernard l'hermite;
le cabinet de Mr. Swammerdam. In Thevenot, Recueil Voyages 1681.
The system of natural history written by M. de Buffon and the natural
history of insects, compiled chiefly from Swammerdam. In Leclerc, comte
de Buffon 1814.
Illustrissimae Regiae Societati Londini hoc anatomici sui studii specimen
et futuri operis quendam quasi prodromum dedicat J. Swammerdam,
Leyden? 1672?
Nobilissimo N. Tulpio tabulam hanc J. Swammerdam, Exquisita
demonstratio vasorum spermaticorum, testium sive ovarii, tubarum seu
cornuum etc uteri humani, Leyden? 1671.
Le cabinet de M. Swammerdam, ou catalogue de toutes sortes d'insectes
et de diverses preparations anatomiques, Amsterdam, 1670?, 16 blzz.
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Jan Swammerdam stierf arm en ongelukkig, te arm en te ongelukkig voor een mensch
die op 43-jarigen leeftijd overleden, zulke prachtige intellectueele prestatie had
geleverd. Zijne waarde is oneindig grooter dan de stoffelijke waarde van een
menschenlichaam, waarvan, volgens den Engelschen chemicus Mays, het vleesch
alleen door vliegwormen en microben wordt verslonden, het vet tot het bereiden van
slechts 7 zeepstukken dienen kan, het ijzer slechts een klein nageltje vormen kan, de
suiker juist voldoende is om eenen kop koffie zoet te maken, lichaam waarvan, altijd
volgens denzelfden chemicus die het gehalte aan calciumphosphaat van het
beenderengeraamte niet verwaarloost, de geldelijke waarde ten hoogste 24 Belgische
franken bereikt.
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Poirters, als hekeldichter Door J. Salsmans S.I.
werkend lid.
Hoe grondiger men Poirters' werken bestudeert, inzonderheid zijn ‘Masker van de
Wereldt afgetrocken’, hoe meer men getroffen is door zijn oprecht merkwaardige
virtuositeit in het hekelen der ondeugden van zijn tijd. Die scherpe en doeltreffende
schimpscheuten zijn hem evenwel niet ingegeven door een bitsige, gemelijke en
zwartgallige stemming: daar leed hij geenszins aan; hij muntte daarentegen uit,
volgens het getuigenis zijner tijdgenooten, door goedjonstigheid en blijdschap van
aard. Maar hij had gezond verstand in overvloed, een vinnigen geest en een fijne
opmerkingsgave, die licht het verkeerde en potsierlijke in toestanden, daden en
gebreken snapte; zijn schalkschheid verkneukelde zich om het aan de kaak te stellen.
Dan kwamen als van zelf uit zijn pen gevloeid raak treffende woorden, toespelingen
en vergelijkingen, die van den vroolijken Pater een meester in de spotspraak hebben
gemaakt. Wat trouwens best overeen te brengen is met zijn priesterlijke bedoeling
van apostolaat en moralisatie.
Hij wacht zich immers wel op bepaalde personen te mikken, hoewel er hem wel
zekere gekende uit zijn langen omgang met menschen voor het geheugen moesten
staan. Nooit heeft hij iemand persoonlijk afgetakeld; wij hebben daarvan nooit spoor
of teeken in zijn boeken opgemerkt. Het is op typen dat hij afgeeft; hij spreekt met
verdichte namen. Zoo zegt hij tot zijn ‘Boeksken’:
Maer dat ghy u wel wacht van niemand niet te laken.
Ghy mooght de fouten wel, maer niet de menschen raken...
En of ghy somtijdts noemt ons Claesje, Griet of An,
Dat is van niemand niet, dat is van Alle-Man...
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Doch met dit voorbehoud:
Daerom siet wat ghy doet, eer dat ghy u verbrant,
Want daer is over-al soo menigh vies verstandt:
Maer wat een Lichte-veegh en Venusjancker smallen,
Of wat een Kiecken-hooft wil van u ligghen rallen,
Of ievers een Doctoor met herssens van papier,
En past op hunnen klap en snaeter niet een zier.
Spreeckt kloek dan uyt de borst, gheen woorden gheven tollen;
Maer wat je doet of niet, en spaert gheen Sotte-bollen;
Dat Volckje wordt te mal, gaet die eens aan hun vel,
Streelt die op 't hekel-bert, en pluckt de voghels wel.

Dat is een programma, een beginselverklaring. En daar blijft Poirters voortdurend,
in al zijn satirische stukken, in dicht of in proza, trouw aan, hetzij hij de pijlen uit
zijn koker neemt, of zich laat ingeven door andere hekeldichters. Volgens de grondige
klassieke vorming die toen naar den geest der Renaissance in de humaniora vooral
bij de Jezuïeten heerschte, moet men a priori verwachten herinneringen uit en
nabootsingn van klassieke satirici, als Iuvenalis, bij Poirters te ontmoeten. Hij zegt
zelf dat hij Plautus navolgt, als hij Haksken-Paksken, het type der pronkzuchtige
vrouw, beschrijft:
Is zij kort, soo draegt ze hooge chappijnen,
Om soo wat langer te schijnen.
Is zij lang, soo is het hooft naer de schouders ghebogen,
En soo is eenieghelijck in hare lengte bedrogen.
Heeft ze roode winckbrauwen: om dat te mijden
Soo maekt ze die zwart,
Of gaet er een paer uit een muizensteertje snijden.
Heeft ze schoon witte tanden, soo lacht zij den heelen dag
Opdat eenieghelijck die zien en prijzen magh.
En al is ze niet blij, nog zou ze liever lachen dan eten,
Opdat eenieghelijck van hare witte tanden zoude weten.

We hebben hier ook een staaltje van rhythmisch en berijmd proza, eerder dan van
verzen: ook als dusdanig mochten wij dat wel aanhalen.
Poirters' schalkachtigheid wordt door de minste omstan-
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digheid opgewekt: ze staat, als 't ware, altijd op de loer. Niet zelden, heelemaal in 't
voorbijgaan, ook waar de lezer het niet verwacht, komt er een steek uit tegen de eene
of andere ondeugd.
Op overdreven praal en pracht, en het aanwenden van pruiken om de haararmoede
te dekken, heeft hij het onbarmhartig gemunt. Tegenover een ijdele oude jufvrouw
is hij heelemaal niet hoffelijk:
Op 't hooft gheheel verrimpelt oudt
Draeght se een paruyck soo gheel als goudt;
En seght: het is haer eyghen hayr:
Het is ghekocht, is 't dan niet waer?

Hier, zooals dikwijls, komt de geestige steek in het laatste vers: in cauda venenum!
Fier Margrietje, zegt hij verder, gaat met een anders haar,
Misschien van een die is verdoemd... weet hij er bij te slingeren. ‘Zie eens waartoe
de pronckzucht is ghekomen: ik vrees, indien de duyvel zijnen staert ter marckt
bracht, dat er geldt zou voor gheboden worden.’
Ook de gierigheid krijgt haar part: ‘Sien wij dat niet dagelijcks in soo veel
huys-ghesinnen, dat altijt naer een Spaerderken komt een Verquisterken?
Soo langh als 't vercken is op stal,
Soo baetet vercken niet met al.
Maer als 't ghekeelt is, heeft men speck:
En soo sal 't gaen met onsen Vreck.

Voorwaer ghelijck men het spel maeckt van de pensen van de doode beesten, soo
wordt de meeste vreught ende slemperije gehouden op de goederen van de overleden;
als die het hooft neergheleyt hebben, dan komen hun Neefkens, en doen 't lustigh
gaen op alle snaeren. En al den lof ende 't ghebruyck dat den Vreckaert krijght voor
al sijn moeyten, is een oudt slaep-laken, ende somtijts een schimp-dicht in de plaetse
van een graf-dicht, ghelijck als desen:
Hier onder light begraven Jan van der Schaeren
Die stierf voor den noen om den kost te spaeren.’
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En zoo gaat het gedurig, in het ‘Masker’ en in andere dergelijke werkjes van onzen
schrijver, op de dronkaards, op de valsche vrienden, op lichtzinnige huwelijken:
Maar, zegt Poirters,
Maar van trouwen komt berouwen...
Want het trouwen dat is houwen:
Eens is voor uw leven lang.

Verwaande laatdunkende wijzen krijgen ook hun beurt:
En schoon zijn herssens al te mael
Geen once weghen naer mijn schael,
Soo is dat Lumen nog soo prat
Of Salomon daer binnen sat...

In 't bizonder aan hen die uit ijdelheid en pronkzucht springen boven hun staat, geeft
onze Pater herhaaldelijk een veeg uit de pan:
Wat siet men Quidams op de straet
Met wie het noch al slechter gaet!
S'en zijn het niet, en willen 't zijn;
Sy gaen ghekleedt in armosijn,
Met een koudt yser op de zij,
Daer toe een bonte leverij.
Het huys dat hanght vol goude leer,
Den vader is Monsieur mon Peer,
En voor Monsieurens moeders deur'
Daer light den vuylen mest-hoop veur...

En elders:
Veel draghen sijd', fluweel, sattijn,
Trots al de gheen die edel zijn,
En komen daer soo aen-ghestapt,
Schoon dat den Vader schoenen lapt.

Het zelfde thema levert den grondtoon van den beroemden Tour à la mode, met
daarbij striemende zweepslagen op zedenbederf en ergernis. Het zal nu
belangwekkender zijn dit eene langere uittreksel van naderbij te bestudeeren, om de
diepte der
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spotspraak te peilen en te genieten. Die beschrijving van ‘Venusprocessie’ te Brussel,
waar laffe ‘serviteurs’ en ijdeltuiten pronken, beslaat 156 verzen(1) en mag zeker met
de beste satiren van Juvenalis vergeleken worden. Momus, de grieksche half-god
die de spotzucht verpersoonlijkt, zou veel genot beleven, als hij die processie van
uit de Munt bespiedde!
‘Ik bidd u,' blijft wat staen’ zegt Poirters, en dan monstert hij de voorbijtrekkende
‘Plugghen’ en ‘Vuylvodden’:
Sij moeten hier voor-by; s'en konnen 't niet ontgaen;
De koetsen zijn daer al; ey, siet het speeltjen aen.
Terwijl den Tour passeert, soo moetje op eenen letten,
Die schijnt wel wat te zijn, en heeft niet by te setten,
Hy sit daer in 't porteel, siet daer, daer is den Gast
Die, als hy eens bonceurt(2), wel seven daghen vast.
En seker dat moet zijn, waer sou hy 't anders haelen?
Want dees ghehuerde koets moet hy daer med' betaelen.
Den knecht die achter loopt, en draegt Monsieurens sweert,
Die heeft hy noch voor niet gheleent van sijnen Weert.
Maer wat doch hier al komt, en wilt den Joncker maken,
Die qualijck van 't een broodt, aen 't ander kan gheraken!
Dat rijden is soo fraey, dat staet hem soo wel aen,
Al soud' hy naderhandt noch moeten barvoets gaen.
Dat koetsken dat moet voort, Monsieurken dat moet Toeren,
Al sou 't hem op het eyndt noch naer het gast-huys voeren:
Men weet wel wie hy is, en wat hy hebben kan,
Den vader heet, en is, den Stroyen-Edelman.
Hy raekten op 't Comtoir, daer kreegh hy wat te schrijven,
De winst die was soo groot, hy kost niet langher blijven;
Hy flux den deghen aen, en leersen aen den voet,
't Kapotjen op een sijd', en 't pluymken op den hoet;
En datter over-schiet, dat wordt hier juyst ver-varen:
Ick meen, als 't op sal zijn, dan sal hy eerst gaen sparen.

Dit laatste vers is bijtend scherp, en de drie voorgaande

(1) In de 7e uitgave (1649) die wij mogen aanschouwen als het best de definitieve gedachte van
Poirters uitdrukkende. Wij citeeren altijd volgens dien druk.
(2) Bonsiert, goede sier maken.
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zijn, om het met een modern woord uit te drukken, een levendige en meesterlijke
filmopname.
Dan komen er een paar lichtzinnige ‘Slooren’ voorbij, aan zich zelf overgelaten
door onvoorzichtige ouders:
U hayr is ghestrickt met vijf-en-twintigh krollen;
En langs u bloote borst daer hanght het peerle snoer;
Mirakel is 't voor-waar wordt ghy hier niet een Hoer.
Gy speelt den Muggen-Tour in 't midden van de Hansen(1).
Wat doen die in de Son als swieren ende dansen?
En 's avondts in 't Salet, als 't nu is al ghedraeyt,
Dan vlieght-men in de keers, ende daer is 't al bekaeyt(2)...

D.i. en daar is het al verkeerd, al bedorven en verloren, in het plegen van grove
onzedelijkheid. Poirters is niet benauwd om het gevaar en het kwaad met den vinger
aan te wijzen, en de falenden te ‘douwen met den neus, ghelijck het spreeck-woordt
seyt, in hun slim bedrijf en in de vuyligheydt’.
Dan komt een ‘parmantigh Dier’ aan de beurt - nog in de XVIIe eeuw beteekent
dier niet zelden: vrouwmensch - dus hier een trotsche, pronkerige vrouw:
Maer kijckt eens wat dat daer soo staetigh komt gereden,
Dat's een parmantigh Dier; hoe persset al zijn leden!
Siet eens hoe kakel-bondt dat dese Joffer gaet,
En 't was een Kamenier noch 't jaeren(3) in ons straet.
Me-Joffer, 't is een spreuck dat ieder een sijn teeringh
Moet stellen naer sijn winst, en voeghen naer sijn neeringh;
Maer gy Tourt alle daegh, en rijdt heel Brussel rondt,
Al hadje alle jaer een rent van duysent pondt.

En dan een twaalftal verzen om het scherp over den hekel te halen, dat zij voortdurend
kostbare kleederstoffen koopt... zonder te betalen... Dan:

(1) Gij vliegt hier rond als muggen, in 't midden van bedorven mannen... Deze vier verzen staan
nog niet in den 3n druk, de zoogenaamde Luxe-uitgave.
(2) Zie STOETT, Nederlandsche Spreekwoorden... n. 122.
(3) Verleden jaar.
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En derfde ghy dan noch voor-by de Winckels vaeren
Daer ghy soo onbeschaemt gaet placken(1) uwe waeren?
Ick bidd'u, hebt ghy dan u Masker aen u sij,
Dat gy 't daer aen wilt doen, en rijden stracks(2) voor-by,
Ghy meent, ghy zijt heel schoon, en 't is doch niet met allen;
De Maert die liet u eens in kriecken-steenen vallen(3):

(Hoe moet een ‘Joffer’ voor zulke schimpscheuten gevoelig zijn!)
Nu draeght ghy duyveltjens, en mouchen op u vel,
Maer watje stopt of niet, men siet de putten wel.
Dat ghy u locken hebt vol Cypers poeyer-hanghen,
En dat ghy altijdt strijckt blancketsels op u wanghen,
En dat naer Muskiljaet soo rieckt gheheel u kleedt,
Men weet wel somtijdts op wat moeder dat dat leedt...

Dit laatste vers staat uitgelegd in het Woordenboek der Nederlandsche Taal, i.v.
moer(4): op welken grondslag dat berust, met welke bedoeling dat geschiedt: men kan
er dus een vinnigen steek in vinden tegen de heimelijke bedoelingen van verleiding
en bederf, die wel eens in zoo'n prikkelenden opschik kunnen schuilen. Maar, alsof
de gulhartige Pater vreesde een al wreede wonde te hebben geslagen, voegt hij er
dadelijk aan toe:
Dit moest ick u in 't kort uyt louter liefde spreken;
Niet dat ik grauwen wil op u of u ghebreken,
Och, dat zy verr' van my! 'k en heb dat noyt gedaen:
Dies wou ick u alleen met vriendtschap spreken aen:
Het waer my seker leedt dat ick u sou gheraken,
Dat ick u setten sou een paer beschaemde kaken.
't Is onder ons gheseydt, verswijght ghy maer u leet,
Ick maeck van mijnen kant, dat niemant niet en weet.

(1) Op krediet koopen.
(2) Haastig (om door de schuldeischers niet lastig gevallen te worden).
(3) Het kindermeisje... De zelfde uitdrukking hoort men nu nog in Zuid-Nederland, om zoogezegd
uit te leggen hoe iemand door de pokken geschonden is.
(4) ‘Moeder’ zou staan voor ‘moer’, bezinksel van wijn. Van de zelfde globale beteekenis der
uitdrukking worden nog andere voorbeelden in het Groot Woordenboek aangehaald.
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Het meesterstukje van Poirters' hekeldichten meen ik te vinden in het laatste tafereel
van den Tour à la mode. Hij gispt zoo hard en scherp hij kan, de Venusjonkers, die,
in plaats van te gaan vechten op het slagveld voor God en Vaderland, de deugd der
vrouwen belagen:
Maer siet, wat koets komt daer met witte peerden aen?
Dees heeft haer volle vracht van een dozijn Monsieurkens,
Die vol van pluymkens zijn, vol strickskens, vol faveurkens.
Dit is de rechte school, op dat gy metter tijdt
En Caesars al-te-mael of Alexanders zijt.
Ick kenn'u schermschool wel, sy past op sulcken E'elen(1),
Ghy hebt daer met de Pop heel wacker leeren spelen;

Hier is een vinnige woordspeling: pop beteekent ook, in de schermkunst, den lederen
knop aan de punt van een rapier(2); maar in hun schermschool, waar ze zich,
spotsgewijs gezegd, voorbereiden om krijgsberoemdheden, als Caesar en Alexander,
te worden, hebben ze slechts met lichtzinnige deernen leeren spelen, zooals kinderen
met poppen. - Onder heel dien hoop, gaat de hekeldichter schamper voort, is er maar
een eenig iets maagd en ongeschonden: hun degen namelijk, nooit met bloed geverfd,
omdat ze nooit dierven te gaan strijden; als passende wapen zou men hun in stede
van een degen een karoot of wortel moeten aanhangen! Maar neen, verbetert Poirters,
dit is ook niet geraden, want ze gaan om met... verkens (versta: zedenlooze lieden),
en die zouden de karoot afrukken en opeten...
Ick kenn' u schermschool wel, sy past op sulcken E'elen,
Ghy hebt daer met de Pop heel wacker leeren spelen;
Nu lighje hier by daegh, en elders 's nachts en jaeght,
En onder heel den hoop is maer een deghe maeght.
Dat ick aen uws ghelijcks moest eyghen wapens langen,
Ick sou u aen de sijd' maer geel karoten hanghen:
Doch dit 's oock niet gheraen, gy waertse seker quijt,
Omdat ghy al te mets ontrent de Verckens zijt.

(1) Edelen.
(2) Kiliaen spreekt ook van fasciculus ex stupa, brandpoppe.
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Sa voort eens, hebje 't hert, gaet, vecht daer ander sterven
Men kust malckander daer met houwen en met kerven;

(Dat is wat anders dan hier met vrouwen te flikflooien!)
Als op des Vyandts helm den blancken Sabel klinckt,
Dat dan eens u Maitresse op u ghesontheydt drinckt!
En is 't niet lacchens weerdt, en weerdt ook om te klagen,
Dat sulcke blijven t'huys, die Koninghs deghen draghen?
Wie daer sijn vendel laet maer om een Ydel-tuyt,
Ick vaegh den Edeldom van sulcken Joncker uyt.
't Zijn voghels sonder beck, 't zijn Leeuwen sonder klouwen,
Sy hebben peys met Mars, en oorlog met de vrouwen.
't Is Basiliscus-Rot, sy vechten met 't ghesicht,
Foey, Venus-Jonckers, foey; ghy zijt veel aes te licht.

De basiliscus is een vergiftige adder, die, naar men meende, met haar blik den dood
kon toebrengen: de Venusjonkers vechten met hun blikken om een doodende liefde
aan hun slachtoffers in te prenten; ze zijn nog lichtzinniger en onbeduidender dan
allerhande nietigheid(1).
Onze Pater besluit zijn hekeldicht met een priesterlijke opwekking tot bekeering:
Hoe langh doorwəndelt gy den Tour van à la Mode,
En gaet niet eens voor goet den wegh van Godts gheboden?
Versaeckt den Sotten Tour soo vol van ydelheydt;
Peyst op den grooten Tour, den Ringh van d'Eeuwigheydt.

De ring, als noch begin noch einde hebbende, geldt dikwijls als zinnebeeld der
eeuwigheid.
Heeft Poirters, door zijn Tour à la mode, niet ruimschoots den titel van meester
in de spotspraak verdiend? Ik althans ken in onze nederlandsche letterkunde geen
stuk waar het hekelen dieper en geestiger doorgedreven is.

(1) Aes schijnt hier te beteekenen een onbeduidende hoeveelheid, een ziertje, een greintje, zooals
in de uitdrukking: hij heeft geen aasje verstand.
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Over de herkomst van het ‘Oudwestvlaamsch’ Herbarium uit
Königsberg
Door J. Jacobs
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
In de Staats- en Universiteitsbibliotheek van Königsberg in Oost-Pruisen bevindt
zich onder den titel Codex manuscriptus Regiom 1783 een zeer oude verzameling
van tien Lat. geneeskundige tractaatjes en recepten door verschillende handen
geschreven. Onder de 87 bladen van deze collectie berust ook één blad, waarop een
Latijnsch herbarium door een zelfde hand omstreeks 1225 blijkbaar uit een verloren
gegaan hs. is overgeschreven, - juist dezelfde omstandigheid, welke we in het
Glossaire flamand van ± 1330 uit Brugge opgemerkt hebben. Dit perkamenten blad
(blz. 63a, 63b) bevat 101 Lat. plantennamen en 84 interlineaire Vlaamsche glossen.
Het werd voor de eerste maal alphabetisch geordend en tamelijk slordig afgedrukt
door F. MILKAU uit Bonn in Jahrbuch des Vereins fur Niederdeutsche Sprachforschung
1891, XVII, blz. 81-84, en 't jaar nadien in hetzelfde tijdschrift 1892, XVIII, blz.
130-140 nader toegelicht door c. WALTHER uit Hamburg(1).
Wij zelf hebben de Vlaamsche namen, zooals zij bij MILKAU voorkomen,
alphabetisch gerangschikt en benuttigd in onze historische dialect-bloemlezing Het
Westvlaamsch (Groningen, 1927). Wij voegden er toen, wellicht al te beknopt, bij:
‘Dit kruidboek werd op het einde van de 9de of zeker in de 10de Eeuw door een
Westvlaming (waarschijnlijk uit het toen reeds bloeiende

(1) Dr. DIESCH, opperbibliothecaris van de Staats- en Universiteitsbibliotheek te Königsberg,
bezorgde ons op ons eerste verzoek een paar photographische afdrukken van het hs., en
bevestigde na een ernstig onderzoek door hem en zijn collega's gedaan hetgeen F. MILKAU
reeds in 1891 had verklaard, nl. dat het hs. wel niet vóór 1220 geschreven werd. We drukken
hem daarvoor onzen hartelijksten dank uit.
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Brugsche Vrije) opgesteld, vermits de 83 (thans nog 82(1)) termen uit de volkstaal
genomen op een half dozijn na in Westelijk Zeeuwsch- en in West-Vlaanderen kunnen
thuis gebracht worden’(2).
Tot een gansch ander besluit was echter F. MILKAU gekomen. De codex Regiom
bevat op blz. 1b boven aan den rand de nota f. Jacobus Coloniensis prior, en op blz.
2a van onder: liber Sancte Marie inpolplin, waaruit hij terecht besloot, dat de
verzameling afkomstig uit de Nederrijnsche gewesten naar het Cisterziënserklooster
te Polplin in West-Pruisen was geraakt (blz. 82). Maar hij voegde er bij: de
taaleigenschappen van het hs. wijzen de Nederrijnsche streken als de heimat aan.
Doch C.WALTHER, die nochtans het hs. nooit inzag, meende het oordeel van zijn
Duitschen stamgenoot als volgt te moeten wijzigen: de heimat van deze glossen is
nog meer naar het westen, namelijk aan de Maas en de Schelde te zoeken, zoodat
wij ze als elementen der Zuidnederlandsche taal mogen beschouwen dateerende uit
den tijd dat het Oudfrankisch zich in de Mnl. schrijftaal heeft opgelost (blz. 130).
Zelfs waagt hij het de herkomstplaats bepaald te zoeken in Zeeland, Vlaanderen en
Westelijk Brabant, omdat de klanken en woorden naar dat westelijk Nederduitsch
gebied wijzen (blz. 131).
Op diens gezag steunende schreef Dr. BUITENRUST-HETTEMA in Oude Glossen,
1914, blz. 131: ‘Het Herbarium ontstond vóór de Dietsche schrijftaal tusschen Maas
en Schelde’.
Onze geachte Collega Prof. Dr. R. VERDEYEN die onlangs in de Revue belge de
Philologie et d'Histoire, t. VIII, 1929 ons werk over de Westvlaamsche volkstaal
recenseerde, en nog slechts naar onze al te beknopte opgave oordeelen kon, heeft
bevonden dat ‘in heel onze lijst maar weinig woorden zijn, die een meer Vlaamsch
klinkenden naam schijnen te hebben, en dat men ook met dien schijn voorzichtig
moet zijn’ (blz. 362). Hij betoogt dan, steunende op de opgaven van CORN. KILIAAN
(die de gewestspraken toch alleen kende uit gedrukte werken), dat ‘dezes uitgesproken
oostelijke localisaties hem verhinderen zoo maar

(1) Twee glossen uit onze lijst van 1927 moeten misschien wegvallen: brade en ters; zij
verschijnen gansch alleen op blz. 63b en zijn waarschijnlijk geen kruidnamen; - we ontdekten
verder de nieuwe glosse: dile, anetum in het hs., waarvan hiernaast een fotographische afdruk.
(2) Het Westvlaamsch, blz. 11.
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voetstoots een zuiver Wvla. oorsprong voor het Herbarium aan te nemen’ (blz. 361.)
‘Kiliaan's opgaven’, zegt hij, ‘zouden ons integendeel verplichten veeleer naar het
oosten uit te kijken, doch daartoe zou ik allerminst willen besluiten, al komen er drie
van de door Kiliaan als Sicambrisch opgegeven kruidnamen (alruyn, hennep, mandel)
en nog enkele andere overeenstemmende benamingen in den Teuthonist voor’. Verder
(blz. 364) vraagt hij zich af of onze lijst aan bekende ohd. herbaria geen termen
ontleend heeft.
Iedereen zal nu onmiddellijk begrijpen, waarom we onze al te beknopte verklaring
thans wenschen uit te breiden, want ‘mocht, zooals Dr. R. VERDEYEN schrijft (blz.
361), blijken, dat onze glossen niet noodzakelijk Vlaamsch, in casu Westvlaamsch
zijn, dan hoeft het wel geen nader betoog, dat ook onze klankleer (achter aan het
werk) een niet gering gedeelte van haar bewijskracht zou verliezen’.
We hebben ons dan voorgenomen ditmaal met behulp van betrouwbare taalbronnen
(het Mnl. en Ndl. Woordenboek. het Glossarium van STALLAERT, het Glossaire
flamand van E. GAILLIARD, het Woordenboek der Toponymie van Dr. K. DE FLOU,
de Idiotica uit Noord en Zuid(1)) eens nauwkeurig na te gaan, waar de 82 plantennamen
uit het herbarium in den loop der tijden gebruikt geweest zijn, welke kenmerkende
klanken of vormen zij vertoonen, om ze aldus met min of meer zekerheid te
localiseeren. Laten we vooraf nog aanmerken, dat we nog altijd de
Westzeeuwschvlaamsche streek, waarin Biervliet en Aardenburg gelegen zijn, ook
nog bij het Westvlaamsch gebied rekenen. Terzelfder tijd zullen wij ook eenige
onnauwkeurige opgaven van F. MILKAU herstellen. - Hier zij tevens vermeld, dat
we in deze studie door-

(1) Vooral de idiotica uit het Oosten en het Zuidwesten: J.H. GALLÉE, Woordenboek van het
Geldersch-Overijselsch dialect, 1895.
J. JONGENEEL, Een zuidlimburgsch Taaleigen, Heerle, 1884.
JURRIEN GUNNINK, Het Dialect van Kampen en omstreken, 1908.
MOLEMA, Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Winsum, 1887.
A. VAN DE WATER, De Volkstaal in het oosten van de Bommelerwaard, Utrecht, 1902.
VAN SCHOTHORST, Het dialect der Noord-West-Veluwe, Utrecht, 1904.
A. VERSCHUUR, Klankleer van het Noord-Bevelandsch, 1901.
- Verder de hier bekende Idiotica van CORNELISSEN, DE BO, JANSSENS (Noord en Zuid, 2de
jaargang), JOOS, RUTTEN, TEIRLINCK, en TUERLINCKX.
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gaans geen onderzoek instellen naar de juiste, geijkte vertaling van elke Lat. benaming.
Het is bekend dat ook in de middeleeuwen geen vaste algemeen erkende benaming
voor menige plant bestond. Het komt er hier in de eerste plaats op aan te weten of
elke term, woord- of klankvorm Westvlaamsch is.
1. Adic, ebulum. || Gedurende de middeleeuwen alleen in West-Vlaanderen
gebruikt: van adicke Jan Yp. 52; adic Rec. 23(1); - nooit in het oosten; - in het Nndl.
tijdvak alleen bij De Bo, Kr. 143: (h)adik; ndl. wilde vlier.
2. Alruna, mandragora. || Nergens aangetroffen in Mnl. bronnen; - in 't Nndl.
wordt de volksnaam opgeteekend door De Bo 51: alruun; in letterkundige bronnen
bij Vondel 3, 222: alruyn, bij Bilderdijk 5, 191: alruin; - algemeen. ndl. alruin.
3. Alsne, absintium. || Komt in de Mnl. periode enkel voor bij Maarlant, Jan Yp.,
DB., en Barthol. 543 b; dus nooit in het oosten; - in het Nndl. tijdvak wordt eerst
alsen: later alsem bij allerlei schrijvers aangetroffen; ook komt de volksnaam alsem
voor: De Bo 491; Gallee 55; Jurrien Gunnink 96; doch els bij Jongeneel 16; - ndl.:
alsem.
4. Aquileia, aquileia. || Verschijnt zoowat overal in het Mnl. onder de vormen:
aculeie, ackulei(e); - nadien eveneens overal zoowel in West-Vlaanderen als in het
oosten: De Bo, Kr. 126: akelei; - ndl. akelei, akolei.
5. Aselnote, auellana. || In de Mnl. periode alleen in West-Vlaanderen: aselnote.
Nat. Bl. 9, 452 var; Rec. 138; azelnoten Zvl. Bijdr. 5, 41 (1252); naast haselnote
ald.; elders ook hasenote; - In de Nndl. periode: azelnoot De Bo, Kr. 16; doch
hazelnotte Gallee 16; azeneute, Jurrien Gunnink 102; hassenooet, Jongeneel 24; ndl. hazelnoot.
6. Baia, bacca. || Komt voor alleen in West-Vlaanderen:

(1) Wij bezigen de gewone verkortingen ook in de woordenboeken en in onze uitgaven gebruikt.
- Rec.= Middelnederlandsche geneeskundige recepten en tractaten uitgegeven door Dr. W.
de Vreese, Gent, 1894. Deze tekst naar vrij gebrekkige hss. ook naar Hs. Serrure uit de 15de
E. uitgegeven is grootendeels Mwvla. met Movla. vermengd; aldus Mwvla. aexteroeghen
55, arweten 137; bromme (brem) 35, mente 89; tracter (trechter) 93 enz., naast Movla.:
savens 88, bruwers 54, duvels bete 109, 112; hauden (= ouden) 74; si selen 102 enz: - evenals
de twee laatste blz. zichtbaar Hollandsch zijn: after (achter) 144, sel (= zal) 143; twisschen
(= tusschen) 143 enz.
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bayen Jan Yp. 54; Rec. 53, en in Holland: bayen Barth. 584a; - nooit in het oosten.
- Nadien bij De Bo, Kr. 65: baai, bei; doch Joos 99 en Molema 23: bei; Van
Schothorst 104: bees; dus in het oosten nooit baai; - ndl. baai, bei (bes).
7. Banet, fungus (boomzwam). || Komt in de Mnl. periode alleen in
West-Vlaanderen voor onder de vormen banst, baenst (Os. banut, fomes, brandstof,
tondel) uit oorspr. bant + st (verg. kempst, kaampst uit kemp, De Bo 5901) of liever
door verwarring met Mwvla. banst (Got. banst, vlechtwerk), biezen korf: Gillise den
Banst, Rek. van Brugge 177 (1302); in de baensten (bosschen) Flandria 10, 111
(1621) Vlamertinge; - in de Nndl. periode is deze volksnaam door geheel
Zuid-Nederland bekend: De Bo 601, 691: ba(a)nst, benst (vonk, tondel); Joos 85:
baanst (tondel); Tuerlinckx 47: baind; Rutten 18: baent (tintel); Jongeneel 3: baan
(tondel).
8. Belne, iusquiamum. || Komt alleen in het Mwvla. voor: belne Nat. Bl. 10, 289
var.; sap van bellen. Rec. 63; belensaet Glossaire flam.(1) blz. 12; ndl. bilzenkruid.
9. Beze, cirpus. || Naast bise, biese komt ook de klankvorm bêse (Mnd. bêse) voor,
evenals volgens prof. Mansion, Oudgentsche Naamkunde 202: Dipanha ao 976 n.
Depena ao 1003 in Zeeuwsch-Vlaanderen. We vonden den plaatsnaam ten Beesen
n. ten Biesen DF. 2, 37 (1630) Aardenburg. - Thans vermeldt Gallee 56: bieeze n.
bieze; Jongeneel 4: bees (= bies); - ndl. bies.
10. Bise, biblus; 11. Bize, iuncus; 12. Bize, papirus. || Deze drie biezensoorten komen in de Mnl. en de Nndl. periode
schier overal voor; verg. nog De Bo 1281: bieze; Van Schothorst 107: biis; ndl. bies.
13. Biuot, artemesia. || In het Mnl. alleen gebruikt door Maarlant: bivoet Nat Bl.
3, 1599; en in Rec. 23: bivoete; - Nadien overal gebruikt: De Bo, Kr. 13, 107: bijvoet;
Joos 116: bijvoet; Gallee 5: bivôt; ndl. bijvoet.
14. Boge, pulegium album. || Onbekend te allen tijde in Nederland. Wellicht
overgenomen uit Lat. bughum Rec. 132.
15. Bomuarn, polipodium. || Dit op knotwilgen groeiend

(1) Afzonderlijke druk, Gent 1928.
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varen is in het Mnl. onbekend. - In lateren tijd duikt het woord overal op: De Bo,
Kr. 18: boomvarent; - Ndl. Wdb. 3, 435: boomvaren.
16. Bouerella, labrusca (wilde wingerd). || Komt nergens voor; wellicht een
Nederduitsche vorm van ohd. boberella, ndl. boberellen (Jodenkers), welke plant
evenals de wilde wingerd (labrusca) bessen draagt.
17. Bram, genista (brem). || Brâm (brem) komt in het Mnl. nergens duidelijk
voor: De Flou vermeldt vele braemwoorden, misschien altijd doornstruiken. Het
Mwvla. kende brôm (Ags. brôm): bro(e)m, DF. 2, 846 (1339); van bromme Rec. 35.
- In de Nndl. periode wordt braem (brem) gevonden bij Dodoens en Vondel, en
brame in Saksische oostelijke dialecten (Ndl. Wdb. 3, 964), doch De Bo 1901 heeft
brom; Loquela 1889, 9: broem; Van Schothorst 111: brem; Gallee 7: bremme.
18. Canep (MILKAU: anep; hs.: canep), canaps (kemp). || Komt alleen in het
Mwvla. voor: canep Hs. Yp. 94d; caneps Zvl. Bijdr. 5, 39 (1252); daarnaast ook
kenep in kenepsaeds, Versl. Kon. Vla. Ac. 1909, 854 (1328) Broekkerke (Fra. Vl);
- In latere tijden: kennep (in Zuid-Holland en in een deel van Noord-Braband), kemp
in Zuid-Limburg, in een deel van Noord-Brabant, in Zeeland, in Brabant en de
Vlaanderen, Ndl. Wdb. 7, 2119, doch ook kaampst De Bo 5091. Elders hennep Gallee
58; Jurriën Gunnink anep 98; - ndl. kennep, hennep.
19. Cattenstert, cauda caballina. || Wordt gedurende de middeleeuwen in de
eigenlijke beteekenis nergens aangetroffen, doch in West-Vlaanderen vindt men den
plaatsnaam: te Catstert RkB. 313 (1382) Kortrijk; het landstuk: Cattesteerten Ard.
O.E. 157 (1562) te Ardooie; Cattesteert Oml. Westkapelle 12 (1674); nadien in de
eigenlijke beteekenis komt voor: katteste(e)rt De Bo 5011, Joos 330, Teirlinck 2,
116; kattenstert Gallee 69; kattestart Gallee 20; katestaat Van Schothorst 145; ndl.
kattestaart, Ndl. Wdb. 7, 1878.
20. Clauere, citisus. || Werd in de Mnl. periode enkel in West-Vlaanderen en in
de Zuidelijke Nederlanden aangetroffen: clavere Hs. Yp. 130a; daarentegen in
Holland: clever Rek. d. Gr. 2, 266 (14e E.); - in de Nndl. periode evenzoo: dialectisch
De Bo 5271: klaver; doch ook in Twenthe: klaover Gallee 70; elders: klever Gallee
21; Van Schothorst 153; klieë Jongeneel 34; kle- Gallee 21; ndl. klaver.
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21. Clithe, lappa (klissekruid, klit). || Clithe met interdentale spirans kan aan Ags.
clidha beantwoorden; vandaar Mwvla. van der clite, Waetene fol. 34 (1494), doch
vinden we hier de spelling clithe juister met het oog op Owvla. Walterus Clidthe
CdB. 10 (1112) Ariën, naast Galte us lappa ald. 11 (1112) Ariën, en het uit kliththa
ontstane Mwvla. clessen Rec, 44; - D.B. Hosea 10, 8 heeft nog klit; elders werd het
woord niet aangetroffen; - in de Nndl. periode kent West-Vlaanderen alleen de
volksnaam klis/(se) en kles(se) De Bo 5341, Joos 348; doch staat klitte bij Gallee 21;
- algemeen ndl. klit.
22. Colscot, madiger (1. maguder uit klass. lat. magudaris). || Nergens opgeteekend.
Toch wel mogelijk; verg. ûtscot; colscot zou dan beteekenen: scheut eener kool,
spruit; ook Diefenbach vermeldt kolscot.
Prof. R. Verdeyen vermoedt dat colscot verkeerd geschreven werd voor colstoc,
dat elders de beteekenis van maguder heeft. In dit geval wordt ook het woord alleen
in Mwvla. bronnen gevonden: colstoc (caulis) Gloss. flam. 16; coelstoc Rec. 19; in de Nndl. periode werd koolstok overal gebruikt; ndl. koolstok.
23. Cummin (hs. cunmin; MILKAU: cimmin) ciminum (komijn). || De onmogelijke
vorm van het hs.: cunmin kan in cimmin en cummin opgelost worden. Beide vormen
behooren klankwettig tot den Wvla. taalschat. Cimmin (ags. cymen) is een specifiek
Owvla. vorm met i uit u en geminatie van m door iumlaut; verg. Owvla. pitte, brigghe
n. putte, brugghe, en met anlaut c (ts); verg. Bertolfi Ciobel CdB. 80 (1094) Brugge
naast Willekin Kibel, bij Obreen I (1203) Morlodenesse (Zuid-Beveland). Cimmin
werd echter nergens opgeteekend. - Cummin (n. cimmin) met ü alhoewel ook nergens
aangetroffen, kan onder invloed van Fra. cumin gestaan hebben, doch eng. cummin,
Mwvla. cumghe inv. 2, 68 (1360) Brugge; cummeljs inv. 2, 68 (1360) Brugge pleiten
voor den dialectischen Mwvla. vorm cummin naast den meer letterkundigen vorm:
comijn Rec. 29; comine Rec. 77 (Ofra. comin). - Gedurende de jongere periode
werden komijn en kummel gebruikt (Ndl. Wdb. 8, 538); gewestelijk is kumijn (Ndl.
Wdb. 8, 538 eilaas nog zonder bewijsplaats).
24. Dan, abies (denneboom). || Mnl.: alleen danne vr. znw. Rek. de Gr. 3, 457
(1345) Zuid-Holland. - Nndl.: danne vr. znw. Gallee 66 (Twenthe). Daarnaast het
moeilijk te verklaren
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Wvla. denne, Jurrien Gunnink 118: dene; Gallee 66: denne; Molema 71: den;
algemeen Ndl. den.
25. Daunetela, nepita (dauwnetel). || Wordt in het Mnl. nergens aangetroffen;
daarnaast verschijnt nipte (Lat. nepita) Rec. 106, en dannetele Hs. Yp. 15b (de
galeopsis tertrahit), een ander soort van hennepnetelen. - In de Nndl. periode is
dauwnetel nog de wetenschappelijke benaming van de galeopsis speciosa, (Heukels,
Volksn. 108) verschillend van de dannetel, danittel (galeopsis tetrahit) De Bo 2121,
en van de doove netel, Heukels, Volksn. 132-133.
26. Dile, anetum (niet opgemerkt door F. MILKAU). || In de Mnl. periode alleen
in West-Vlaanderen gebruikt: dillen Jan Yp. 198; dille Rec. 24. - In de Nndl. periode
is dille als volksnaam onbekend. De Bo 4381 vermeldt: hondsdille; de algemeene
ndl. wetenschappelijke term is dille (Ndl. Wdb. 3, 2626).
27. Distel (hs. ditel), cardus. || Komt te allen tijde overal voor: distelen Nat. Bl.
3, 1158; Doct. 2, 2706; - De Bo 2261 distel n. destel; Gallee 56: distel; Van Schothorst
118: disel; ndl. distel.
28. Dresna, edera (aardveil). || Alleen in West-Vlaanderen gebruikt: Mnl. dresene
Nat. Bl. 3, 1660; Hs. Yp. 97 c.; naast drasenen Rec. 136; - Nndl.: dreesem met
scherplange ee De Bo 2631.
29. Edere, fructus corimbus (klimop). || Uit Lat. hedera komt alleen gedurende
de Mnl. periode in West-Vlaaanderen: edre Hs. Yp. 94a; hedre Rec. 65, en in den
DB. Jona 4. 6 (1477) edere voor. - In onbruik geraakt nadien.
30. Els, alnus. || Komt te allen tijde overal voor: else Rec. 59; ten helsen IEB. 1,
222 (1333) Brugge; elzen Wfri. Stadr. 55, 157; - De Bo 3011: els(t); Gallee 11: elze;
Van Schothorst. 125: els; ndl. els.
31. Erdbeire, fragum (aardbezie). || Opvallend is de eenige duidelijk uitgebeelde
tweeklank ei in onze glossen, die tevens specifiek Mwvla. en Nwvla. is. Trouwens
naast ertbèren Geldersche Maaltijden 124 (15e E.) en het jongere eerdbèren Gallee
11 met zware è, bezat het Mwvla. den tweeklank ei in beire: moerbeiren inv. 4, 434
(1479) Brugge - Uit dit unicum beire met dialectischen klank ei in plaats van e vóór
r ontstond reeds vroeg met ingevoegden klinker: beièr (VERCOULLIE, Et. Wdb. 21):
beiers Hondius, Moufe-Schans 68; braembeyer DF. 2, 597 (1701);
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thans nog eerdbeiers De Bo 961, en beijer (kruisbes) Noord en Zuid 2, 312
Aardenburg; - bij Molema 98: eerbeien, bij Van Schothorst 126: erbees.
32. Erdbeirblat, fragifolium. || Nergens aangetroffen; werd echter gebruikt waar
erdbeire thuis hoort, nl. in Westen Zeeuwsch-Vlaanderen.
33. Ersmente (hs. ersmntte; F. MILKAU: ersminte), mentastrum (hs. en MILKAU
mentriastrum). || Nergens aangetroffen al heeft de vorm, die overeenkomt met Ags.
horsmint, een specifiek Wvla. kleur. Ags. horse wordt als in 't Ofri en het Mwvla.:
(h)erse, (h)arse; verg. hersmolen (rosmolen) Rek. van Brugge 1292 (Gloss. flam.
117), en arse Rek. v. Brugge 1339 (Gloss. flam. 105); - de vorm ment(t)e uit Lat.
mentha (munte) is eveneens West-Vlaamsch: wijschmente Rec. 135; mente De Bo
6851. Het eerste lid der samenstelling is tot heden bewaard in essekot, assekot (roskot)
De Bo 8041. - Molema 356 kent rossemunt.
34. Galegan, galange, galbanum. || Komen in het Mnl. en het Nndl. zoo wat
overal voor: ghaligane inv. 2, 67 (1360) Brugge, galangen Nat. Bl. 9, 303; galegaen
Geld. Maandw. 2, 192. - De idiotica vermelden de termen niet, welke algemeen
nederlandsch zijn: galigaan en galgant, verg. Ndl. Wdb. 4, 177.
35. Garwe, millefolium(1). || Mnl.: alleen in West-Vlaanderen gebruikt: ghaerwen
Rec. 22. - In de Nndl. periode is het woord overal gebruikt: De Bo 3611: gerve; Kr.
37: gerwe, gerve; Teirlinck 1, 481: gerwe, gerve; - ndl. gerwe, gerf; verg. Ndl. Wdb.
4, 1699.
36. Gingeberre (hs. gigeberre)(2), gingiber (gember). || Verschijnt als ginghebere
overal in het Zuidwesten, ook te Brugge: ghinghebeere Rec. 25; ghingeber(e) inv.
2, 205 (1339); 2, 203 (1357); doch als g(h)eng(h)ever in het noorden en noordoosten:
Utrecht, Arnhem, Zutfen; - Uit gengeber onstond in de 16e E. gengber en daaruit het
later algemeen gebruikte: gember, verg. Ndl. Wdb. 4, 1354. Thans is de oorspr.
dialectische vorm nog eenigszins bewaard in de oude heimat: De Bo 3761, Kr. 36:
ginebere, ginnebeer, gineberge, gengerbeer.

(1) Het Herbarium vermeldt elders millefolium als een Vla. glosse van de potentilla.
(2) Het letterteeken n werd hier ingeschoven, ofschoon het streepje boven i ontbreekt, omdat
alle verwante Germ. dialecten ook n hebben.
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37. Hundeblome, camamilla. || Ontbreekt gansch in het Mnl.; - komt voor in het
Nndl., vooral in het noordoosten: hondsbloemen Leuv. Bijdr. 4, 329 (16e E.);
ondebloeme Jurrien Gunnink 179; hondebloum Molema 165; hondeblôme Gallee
18, 58; hunsblum Van Schothorst 145; ndl. hondsbloem.
38. Keruele, cerfolium. || Mnl.: alleen aangetroffen in West-Vlaanderen in Hs.
Serr. 14, 35: kervele; - in het Nndl. haast overal ook in het Zuidwesten: De Bo, Kr.
59, Joos 338, Teirlinck 2, 127: kervel; ndl. kervel.
39. Kunnella, sarpillum (boonenkruid). || Deze term evenals ags. cunelle ontleend
aan lat. cunîla ontbreekt gansch in het Mnl.; - vertoont zich in de Nndl. periode in
Zeeland, in West-, Oost- en Zeeuwsch-Vlaanderen onder de vormen a) ndl. keul(e)
uit künle, Cats 1, 373b; - b) dialect keul(i)e De Bo 1601, Joos 338; - c) keune, kun(ne)
o.a. Zeeland; verg. Ndl. Wdb. 8, 538.
40. Kukuckesloc, alleluia. || Verschijnt in de Mnl. periode alleen in Hs. Yp. 14,
63: koccocxloec; in Rec. 85: cockoesloec, 90 koccoxloec. - in de Nndl. periode wordt
-loc vervangen door -surkel: koekoekszurkel De Bo 5491, Joos 360, Teirlinck 2, 162;
waarnaast bij De Bo 5491: koekoetsulker. Elders ontbreekt het woord.
41. Latue (hs. latue; F. MILKAU: latuc), lactuca. || Komt in de Mnl. periode schier
overal voor: lactuca dat es latuwe Hs. Yp. 100 d; latuwensaet Rec. 62 n. letuwe 123;
- in de Nndl. periode evenzoo: De Bo, Kr. 70: latuwe; doch Van Schothorst 166:
letuw; - ndl. latuw.
42. Lilie, lilium. || Deze vorm, rechtstreeks uit lat. lilium ontleend, komt aldus in
Zuid-Brabant en West-Vlaanderen voor: lilie Sp. II4, 18, 16; naast overal lelie, b.v.
lelyen Rec. 25; - in de Nndl. periode verschijnt overal lelie, ndl. lelie.
43. Lisc, gladiolus (lisch). || Verschijnt alleen in de Mnl. periode in Westelijk
Holland en Zuidnederland: lysch Intr. 406 (1299) Brugge; van den lissche inv. 4,
388 (1415); - evenzoo in de Nndl. periode: De Bo 421: lis, les; Kr. 73: lis(ch), les(ch);
Joos 470: lis(ch); algemeen ndl. lisch. Doch meer naar het oosten bestond van oudsher
een bijvorm: liesch, lêsch, lûsch: van lise, Oudste Rek. v. Dordrecht 37; waaruit in
het Nndl. tijdvak: lûs Jurrien Gunnink 165; lûsch Gallee 27, 59; Tuerlinckx 363:
lesch; - ndl. lies.
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44. Loc, alleum. || Werd te allen tijde overal onveranderd gebruikt: van loke inv. 1,
113 (1302) Brugge; loec Rec. 50; - De Bo 6481: look; ndl. look.
45. Louesca, libiscus. || Deze specifiek Westvla. klankvorm met o (=eu) uit i vóór
zachte labiaal: louesca uit libiscus [verg. zueven, uit sibhun CSM. 831 (1487)] komt
onder dien vorm alleen in West-Vlaanderen voor: lovessche Troyen 1210; lovesse
Rec. 61; - in de Nndl. periode is de volksnaam van deze plant gewijzigd tot lavasse
De Bo 6121; lavessekruid Joos 390; lavessche Teirlinck 2, 202; in oostelijke idiotica
onbekend; algemeen ndl. lavas en lavetse.
46. Mandalbom [hs. madalbom(1)], amigdalus. || Naast amandelboom verschijnt
met procope van a in de Mnl. periode in West-Vlaanderen en in het oosten:
mandelboom Breidenb. 123vo; Sp. o.B. 29 r. evenals het znw. mandelen inv. 2, 188
(1371) Brugge en Stadsrek. v. Kampen 11. - In het Nndl. tijdvak wordt alleen
amandelboom gebruikt, verg. Ndl. Wdb. 2, 341.
47. Marubie, marubium. || Verschijnt in het Mnl. alleen in West-Vlaanderen
onder de klankwettige vormen: marovie Rec. 132; malrobie(n) Hs. Serr. 14, 65;
maelrovie Hs. Serr. 14, 40; - in de jongere periode vermelden de idiotica den
volksnaam niet; - algemeen ndl. malrove.
48. Mecopin, papauer. || Deze specifiek Wvla. klankvorm vertoont i-umlaut van
â (verg. Owvla. mâd n. mêd, maailand) in mâhincopîn, zelfst. gebruikt bnw., waaruit
mâhincop znw., wvla. mèèkop, ndl. maankop. Hij komt alleen in West-Vlaanderen
voor: van mecopine Nat. Bl. 9, 578; wit mecoppin Rec. 69 n. van macoppine 140; in de jongere periode kent alleen De Bo 6781 nog mèèkop, slaapbol; ndl. maankop.
49. Melde, atriplex. || Wordt in het Mnl. tijdvak aangetroffen in Holland,
Gelderland en Vlaanderen: melde(n) Barth. 293a; Zutf. fragm. 1r; Reg. 42c. - In het
Nndl. tijdvak evenzoo: groene en roode melde, Hondius, Moufe-Schans 132, De Bo
6671: melde; Gallee 29: melle; 59: melde; Van Schothorst 171: mel; ndl. melde.

(1) Evenals in gigeberre ontbreekt hier het streepje; het letterteeken werd ingelascht, omdat de
overige Germ. dialecten ook n vertoonen.
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50. Melquid, lactarides. || Is een specifiek West-Vlaamsche term. Mnl.: melcwiet
Hs. Yp. 104d; Willem Melcwied Ypriana 1, 148 (1374); - in lateren tijd: De Bo 6831
en Joos 431: melkwied; Noord en Zuid 2, 312, 318: melkwiet (Aardenburg); eng.
milkweed; gewest. ndl. mellewijt;, ndl. melkdistel.
51. Merka, apium. || Komt gedurende de middeleeuwen in Holland,
West-Vlaanderen en Gelderland voor: Livre des Mestiers 10: maerke; Barth. 386:
mercke; Fragm. Zutfen 2 r.: merken; - in jongere tijden is de volksnaam niet in idiotica
opgeteekend, maar geldt als algemeen ndl.: merk.
52. Mire, gilconum. || De vertaling van gilconum of liever van gliconum is eigenlijk
polei (verg. echter boge, pulegium). Mire, onbekend in het Mnl., komt zeer
waarschijnlijk door *meure>meore>miere staan naast den bijvorm *meure>mure,
uitspr. meure (anagallis arvensis), en beteekent stellaria media, vogelkruid, plant
met witte bloempjes wel overeenkomend met de miereblomme (draba verna) De Bo
6941. - Zvla. mier(e), doch De Bo 6921 meure; Molema 263: mier(e); gew. Ndl.
miere.
52. Mos. muscus. || Komt in het Mnl. tijdperk alleen in West-Vlaanderen en
Zuid-Nederland voor: mosse Sp. I1, 21, 22; - naderhand is mos zoowel in de dialecten
als in de algemeene beschaafde taal gebruikt: Gallee 29; Jurrien Gunnink 171,
Teirlinck 2, 282: mos; - algem. Ndl. mos.
54. Mure, carica (fra. mouron)(1) || Verschijnt alleen in Hs. Serr. 14, 29: muer
(anagallis arvensis); - in de Nndl. periode wordt het gewestelijk woord in
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Brabant en in het Oosten aangetroffen: De Bo
6921, 7221: meure, murre; Teirlinck 2, 286, Gallee 30: mure; Van Schothorst 176:
müer; ndl. muur, muurkruid.
55. Museke, moysika. || Nergens aangetroffen, al vermeldt het Gloss. Bernense
hetzelfde woord.
56. Mushore, pilosella. || De vorm mushore met overtollige h in plaats van musore
komt in de Mnl. periode niet voor. - In het volgend tijdvak vermeldt De Bo 7181
nog den oorspr. vorm: muusoore; doch Joos 448: muizenoor; ndl. muizenoor.

(1) Hier is zichtbaar een verkeerd Lat. woord (carica) gebruikt, want carica wordt in alle herbaria
door vijg, drooge vijg vertaald.
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57. Papla, malua (maluwe). || Wordt alleen in de Zuidnederlandsche gewesten, doch
vooral in West-Vlaanderen tijdens de middeleeuwen aangetroffen: maluwe of pappele
Hs. Yp. 101b; pappelen Rec. 34; - in de nieuwere tijden is de volksnaam schier alleen
in West-Vlaanderen bewaard: De Bo 8261; Kr. 19: pappel(e); ndl. maluwe.
58. Pastanaca, daucus. || In het Mnl. tijdvak alleen gebruikt onder dien vorm in
den geslachtsnaam: Lamberti Pastenaken CSM. 107 (1245) Ieperen; daarnaast:
pasternake Gloss. flam. 19 en Barth. 664a; pensternake Fragm. Zutfen 1c; - in het
Nndl. tijdvak wordt de volksnaam soms gewijzigd: naast pastenaak De Bo en Rutten
170; pestenaak Joos 515; pastenakele, pestenakele Teirlinck 2, 376; - alg. ndl.
pastinak.
59. Persele, petrosilinum. || In het Mnl. onbekend. - Nadien wordt het woord in
't westelijk deel van V aamsch België gebruikt: perseelpoorte (in 1400 nog de
pietercellestrate) Intr. 473, 1554-1558, fol. 319 (Brugge); De Bo 8471: perselle; ndl.
perselle.
60. Petram, piretrum. || Deze westelijke, onmiddellijk aan het Lat. piretrum
ontleende vorm staat tegenover den oostelijken vorm betram, Steinmeyer, Ahd. Gloss.
3, 563, en werd nergens aangetroffen.
61. Poret, porrum (prei). || Mnl.: alleen in West-Vlaanderen en in Zuid-Holland
gebruikt: Boeth. 133b: porret; Lanfr. 126c: poreten; - in het Nndl. tijdvak nog alleen
bij De Bo 8861: poret gebruikt; Joos 507 en Teirl. 2, 373: parei(e); Van Schothorst
186: prei; ndl. prei.
62. Radic, rafanum. || Mnl.: alleen in West-Vlaanderen aangetroffen: van radicke
Jan Yp. 133; radec Rec. 119; - Na de middeleeuwen gewijzigd tot: randijs, radies
De Bo, Kr. 102; radies Jurriën Gunnink 192, ndl. radijs.
63. Ribbe, lanciolata (hondsribbe). || Onbekend in onze Mnl. bronnen, zoowel
onder den echt Wvla. klankvorm rebbe, als onder den Zvla. vorm ribbe; welke alleen
in de samenstelling voorkomen: hontsribbe Jan Yp. 86; ontsrebbe Rec. 109; - in de
Nndl. periode komt oorspronkelijk ribbe (= hondsribbe) en rebbe in Vlaanderen
alleen voor: De Bo 4381: ribbe n. rebbe; Joos 294, Teirlinck 3, 6: rebbe; - ndl.
hondsribbe.
64. Rid, arundo. || Algemeen gebruikt te allen tijde zelfs zonder eenige wijziging:
van den riede inv. 4, 338 (1415); De Bo,
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Kr. 105: ried; Gallee 36: rieed; Van Schothorst 190: riet; ndl. riet.
65. Romes col, beta (biet). || Rômescôl uit *Rûmisc col is in de Mnl. bronnen
onbekend; - in het Nndl. tijdvak komt Roomsche kool voor in het Groot Herbarium
(Heukels, Volksn. 39); thans nog alleen in West-Vlaanderen: Rooms en Room (=
beet) De Bo 9531 en Kr. 107. Niet aangetroffen in het oosten.
66. Salge, saluea. || Dit woord naar het Ofra. salge gevormd komt in de Mnl.
periode alleen in West-Vlaanderen voor: saelge Nat. Bl. 3, 1657; Rec. 37; de
eigennaam Jan Sailge inv. 1, 191 (1302); - daarnaast elders: salië; - in de Nndl.
periode kent alleen het Wvla. nog: sa(a)ld(j)e, ook saldzje uitgesproken, De Bo 471;
daarnaast in 't Noorden: salie, in Brab. savie, in het oosten selve, bij Teirlinck 3, 37:
soulde, en bij Van Schothorst 193: sali.j; ndl. salie.
67. Sauelbom, sauina. || Algemeen gebruikt in Mnl. teksten: savelboem Hs. Serr.
14; - evenzoo in Nndl. teksten: savelboom Hondius, Moufe-Schans 166, en bij
Dodoens 1432a; doch als volksnaam niet meer bekend in Vlaanderen, wel in
Groningen: zavelboom Gallee 54; ndl. savelboom.
68. Scafbise, carix. || Nergens opgeteekend. De Bo, Kr. 57 heeft nog schaafstroo
(equisetum hiemale), en het ndl. heeft schuurbies.
69. Scelworte, celidonia. || Tijdens de middeleeuwen alleen in West-Vlaanderen
gebruikt: celidonia dats scelleworte Hs. Yp. 96b; scelwort Rec. 87; doch later
schelwortel Barth. 626a. - In het Nndl. is in Vlaanderen de Lat. benaming op den
voorgrond getreden. De Bo 2041: celiadoone; 9671: salidone; Teirlinck 3,66:
celiadonne, terwijl in het noorden de Westvla. glosse eenigszins gewijzigd is
doorgedrongen: ndl. schelwortel.
70. Scinsun (hs. scinsun; MILKAU: scuisun), cenescion (hs. cenescion; MILKAU:
ceuescion) (kruiskruid). || Onbekend in onze Mnl. bronnen. - Thans nog bekend in
de West-, Oost- en Zeeuwschvla. volkstaal. De Bo 9681, 10231, Kr. 114: sanksoen,
sensioen, singsoen, sinksoen, samsoen; Noord en Zuid 2, 321: sinksioen (Aardenburg);
Joos 591: sinksom; Teirlinck 3, 69: siensonk; - ook in de literaire taal: sinsoen,
Loveling, Sophie 238.
71. Sle, acrile (hs. atrile). || Verschijnt enkel in Mwvla. en Holl. teksten: van sleen
(mv.) Hs. Serr. 11, 55; Lanfr. 146 r.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

203
- in Nndl. bronnen komt de volksnaam onder eenigszins gewijzigde woord- en
klankvormen voor: De Bo 10311, Kr. 115: slee, slei; sleen, slene; Tuerlinckx 564:
sleën; Gallee 40: slee; Van Schothorst 198: sle·j; - ndl. slee, wilde pruim.
72. Sledorn, acer (hs. ater). || Werd in de Mnl. periode alleen in het noordoosten
en in Holland aangetroffen: sleedoornen Macht Vis 137b en Lanfr. 71 r. - Na de
middeleeuwen is deze volksnaam algemeen bekend: De Bo 10321, Kr. 115: slee-,
sleidoorn; Gallee 40: sleedoorn; Teirlinck 3, 74: sleedoorene; doch Molema 380:
sleien; - ndl. sleedoorn.
73. Stenbreca, saxifraga. || Wordt in de middeleeuwen enkel in Westvla. bronnen
gevonden: saxifrage of steenbreke Hs. Yp. 105b;- nadien is de dialectische vorm in
het zuidwesten en het noordoosten gebruikt: De Bo, Kr. 122: steenbreke; Gallee 43:
steenbrèke; - ndl. steenbreker.
74. Surcle, asidula. || Alleen gebruikt in Mwvla. stukken: seurcle inv. 1,122 (1302)
Brugge; surkle Hs. Yp. 93 b. - na de middeleeuwen wordt surkel vooral in het zuiden,
en zurkel in het noorden aangetroffen; De Bo, Kr. 127 en Rutten 225: surkel; gewest.
ndl. surkel; ndl. zurkel.
75. Uaren, filix. || Komt te allen tijde overal voor ook onder gewijzigden vorm:
varen Gloss. flam. 24; Boeth. 103 b: varent; De Bo 12421: varent(e); Gallee 47:
varen; Van Schothorst 217: vôerem; Jurrien Gunnink 228: vân; ndl. varen.
76. Uenecal, feniculum. || Vertoont in het Mnl. nooit dezen volledigen vorm, wél:
venekel Nat. Bl. 10, 275; waaruit venkel Rec. 17; en in Gloss. flam. 24; en vin(c)kel
(ook buiten West-Vlaanderen) Reg. 9a; Lanfr. hs. 19b. - na de middeleeuwen is
venkel overal in gebruik: De Bo 1391; Teirlinck 3, 219; Jurrien Gunnink 231; Van
Schothorst 217; - doch ook vinkel De Bo 1391 Joos 714; - ndl. venkel.
77. Uenekol, maratrum. || Hetzelfde woord naar den vorm als 't voorgaande
uenecal komt in de Mnl. periode reeds overal voor: venecoolstale Sp. d. Sonden
10310; vencool Fragm. Zutfen 2 v.; vennecool Barth. 699b; - in de volgende periode
komen als boven venkel en vinkel voor; - ndl. venkel.
78. Uniun, cepe (ajuin). || Komt in het Mnl. tijdvak alleen voor in West- en
Zeeuwsch-Vlaanderen en in Zeeland: onjunen
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inv. 1, 118 (1302); ongioene inv. 1, 121 (1302); in Zeeuwsch-Vlaanderen en meer
noordwaarts steeds: enjoen; - in de Nndl. periode wordt andjoen, en ajoen nog altijd
in West- en Zeeuwsch-Vlaanderen gehoord, De Bo 421; juin in Noord-Brabant, juun
in Zeeland; ajuin Rutten 239; doch uj bij Van Schothorst 215; - ndl. ajuin, ui.
79. Walric, erucus (fra ravenelle). || Is ons alleen uit den Mwvla. geslachtsnaam
bekend: Meeus Walrijc Ypr. 7, 294 (1380); Meux Walricx CSM. 498 (1398); en
reeds met o uit à vóór l in: Jan Wolrijc, Clais Wolrijc RkB. 269, 271 (1384) Veurne;
- in de Nndl. periode geeft alleen De Bo 13631 nog walderik (ook Joos 165) en
wolderik, De Bo 14071.
80. Wegabreda, plantago. || Komt te allen tijde overal voor wegebrede Hs. Yp.
129d; weghebreede Rec. 26 enz; - na de middeleeuwen is de volksnaam onder allerlei
vormen bewaard: De Bo 13771, Kr. 145: weegbree, weugbree; Gallee 51: weegbree;
Van Schothorst 226: weechbreej; - ndl. weegbree.
81. Widebinde, ligustrum. || Wordt in de Mnl. bronnen overal onder den vorm
wedewinde (met w in pl. v. b) aangetroffen: wedewinde(n). Hs Yp. 129d; Rec. 82; doch na de middeleeuwen viel het eerste deel der samenstelling weg; vandaar ndl.
winde. In West-Vlaanderen echter leeft nog voort: binde (=winde, convolvulus
arvensis) De Bo 1351, en zelfs het door dissimilatie uit we(de)binde, en Owvla.
wödebinde ontstane: bowinde, bawinde De Bo 1771 met de beteekenis van mnl.
wedewinde en ndl. winde.
82. Ysopo, ysopem. || Deze term zonder h uit hysopus was in het Mnl. en het Nndl.
overal gebruikt: ysopen Rec. 43; met ysopen OVL. Lied en Ged. 6, 114; ysop Groot
Placaetboek 1, 1950 (1653)); - ndl. hysop.
***
83. Brade, sure(1). || Komt in de Mnl. periode in West-Vlaanderen en de Zuidelijke
Nederlanden alleen voor: braden(kuit) Jan Yp. 71; - in het Nndl. is brâ, kuit, verouderd
in het noorden.

(1) Er bestaat wel eenige twijfel of brade, sure, en het volgende ters, veretri tot deze plantenlijst
behooren. Deze twee benamingen komen alleen voor op blz. 63b, wel is waar wat de
alphabetische orde betreft als het vervolg van de lijst blz. 63a; waar deze eindigt met S auina,
sauelbom, moeten Sure en veretri onmiddellijk volgen. Doch dadelijk blijkt dat deze twee
termen met hun vertaling benamingen zijn van deelen van het menschelijk lichaam. Waren
zij ook plantennamen? Zij verschijnen in Ohd. herbaria, waarin ook andere dan plantennamen
voorkomen; aldus Ahd. Glossen, Steinmeyer 3, 532: veritrum, sitirwurz. (elleborum),
veretrum, arsdarm (sic!) naast tribula, vlegel; - 3, 509: sure, wadun, naast taurus, far; sanguis,
bluot. Hieruit volgt dat veretrum waarschijnlijk een plantennaam is geweest, doch niet evenzoo
sure met de beteekenis: wadun (= brade, kuit van 't been).
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Gallee 7 vermeldt brau; Joos 142: braai; doch de Bo 1771 en Cornelissen: bra.
84. Ters, veretrum (hs. veretri). || In de Mnl. periode nergens aangetroffen. Kiliaan vermeldt teers, vetus, met de beteekenis kul, mentula, en verrenteers
(bullenpees). Dit tèè(r)s vinden we thans alleen in West-Vlaanderen terug: De Bo
11371, Joos 645; Teirlinck 3, 135 met een dubbele beteekenis 1. een kegelvormige
stok, waarop achter aan den wagen de woelreep opgedraaid wordt, en 2. een spotof smaadnaam, waarin de oorspr. obscene beteekenis doorstraalt: een teers van een
vent, d.i. een kul.
*

**

Laten we thans uit de voorgaande zoo objectief mogelijk opgegeven bizonderheden
onze conclusies trekken. Van de voorgaande 84 glossen werden zeven nergens
teruggevonden: boge, bouerella, ersmente, colscot, museke, petram, scafbise. Al
deze termen kunnen, we hebben het voor eenige aangetoond, beter in het Wvl. dan
in eenig ander dialect thuis behooren.
Van de 77 overige glossen zijn er slechts één of twee die nooit in Westvla. bronnen,
maar wél in Holland (danne) of in moderne oostelijke dialecten (brame) aangetroffen
worden. Zoo we misschien brâm en zeker dan in West-Vlaanderen niet teruggevonden
hebben, moet daaruit nog niet afgeleid worden, dat zij vóór of naast brom, brem, en
den niet bestaan hebben. Want alhoewel b.v. vors verwant met Ags. fyrs (brem) en
rôs verwant met Got. raus (= riet) in de Mvla. bronnen niet aangetroffen worden,
vinden wij ze toch in de nog oudere Vla. plaatsnamen Vurst, Rosebeke (Mansion,
Inl. tot de studie van de Vla. plaatsnamen 21, 25).
Onder de 77 glossen werden er in het Mwvlaamsch ± 60(1)

(1) We geven slechts benaderende getallen op, omdat het soms moeilijk is te bepalen in hoeverre
een eenigszins afwijkende klank- of woordvorm den oorspronkelijken term moet weergeven
om nog als de oorspronkelijke glosse te mogen doorgaan, b.v. haseneute, binde, rooms
tegenover aselnote, widebinde, romes col.
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teruggevonden; doch in de middeleeuwsche oostelijke dialecten slechts ± 21; - in
het Nwvla. ± 65, doch in de nieuwere oostelijke dialecten ± 49; - in het Mwvla. en
tevens in het Nwvla. ± 52; doch in de middeleeuwsche en tevens in de nieuwere
oostelijke dialecten ± 20, zoodat in West-Vlaanderen vroeg of laat 75 op de 77 glossen
gebruikt werden, doch in het oosten slechts ± 50.
Wat meer is, onder deze 75 Wvla. glossen werden 27 termen 't zij letterlijk, 't zij
onder een anderen woord- of klankvorm in West-Vlaanderen alleen gebruikt, doch
slechts één term alleen in het oosten. Hieruit blijkt zonneklaar, dat de heimat van
ons hs. wél in West-Vlaanderen moet gezocht worden, en dat de opsteller der glossen
waarschijnlijk geen enkel woord of vorm uit het verre oosten heeft overgenomen.
Het is heel goed mogelijk, ja het is onvermijdelijk, dat enkele Westvlaamsche glossen
terzelfdertijd ook in de oostelijke Saksisch of Friesch gekleurde dialecten bestonden.
Trouwens het Westvlaamsch, dat langs de zee gesproken wordt, heeft ook immer
een Friesche-Saksische kleur gehad juist lijk de dialecten van Groningen, Gelderland,
Holland, Zeeland. Wanneer ik bij Gallée vind: bisen (snel loopen) blz. 5, horken
(luisteren) blz. 18, mergen (morgen) blz. 28, nettel (netel) blz. 30, schöte (scheute)
blz. 74, spegel (spiegel) blz. 41, stif (zeer, hard) blz. 43, spiker (bewaarzolder) blz.
42; zunne (zon) blz. 55; vögel (vogel) blz. 76 enz. zou ik wel gaan denken bij
onoplettendheid De Bo's Idioticon opengeslaan te hebben.
Staande voor het feit dat zoo talrijke glossen in West-Vlaanderen
teruggevondenworden, vragen we ons af of we in dat gewest, zoo rijk aan
receptenboeken en botanische werken, misschien niet gemakkelijker bewijsplaatsen
gevonden hebben dan in de oostelijke streken, waar de literaire voorraad ongetwijfeld
geringer is. Maar bij nader toezicht blijkt 1. dat we de helft der glossen ook in
letterkundige werken en in officieele oorkonden hebben aangetroffen als: canep,
aquileia, aselnote, baia, banet, belne, beze, bise, bize, bram, cattenstert, clithe, distel,
els, galegan, galange, gingeberre, hundeblome, lilie, lisc, loc, louesca, mecopin,
melquid, mos, pastanaca persele, poret, salge, surcle, uaren, uenekol, uniun, walric,
ysopo. - 2. dat vele glossen in West-Vlaanderen moeten aangetroffen worden, omdat
zij als b.v. louesca, mecopin, melquid enz. specifiek Westvla. klank- en woordvormen
zijn.
Moest thans nog aan de Westvlaamsche herkomst van het hs. getwijfeld worden,
dan zou ik kunnen wijzen op de spelling der
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vormen, welke toch geheel en al overeenkomt met de schrijfwijze der Owvla. taal
uit de 11de en de 12de E. Doch daarover zullen we een volgende maal handelen,
wanneer we het tijdvak zullen bepalen, waarin ons hs. werd opgesteld. Enkel zou ik
hier de aandacht willen vestigen op het gebruik der stomme h, welke zich altijd bij
uitstek in de Westvlaamsche schrijftaal door aphaerese en prothese onderscheidde.
Prof. Mansion (Oudgentsche Naamkunde blz. 260) wees reeds op de grillige en
inconsequente spelling van h in de Oudgentsche namen; maar een officieel reeds
beter verzorgd Wvla. stuk uit 1285, opgesteld door de schepenen van Lombartzijde
(Intr. 275) vertoont nog op de 16 termen: 6 woorden met overtollige h, 1 met
weggevallen h en 9 met behouden h. Welnu in onze veel oudere glossenlijst nog
geschreven in een minder vaststaande spelling is h 4 maal weggevallen: aselnote,
edre, ersmente, ysopo, 1 maal overtollig ingelascht: mushore, 1 maal behouden:
hundeblome. Merkwaardig is hier ook, evenals in het Mwvla. en in het Nwvla., het
behoud van den uitgang e of a in den nom. enk. der vr. znw. als: aselnote, daunetela,
clauere, welke in de oudste oostelijke teksten geen uitgang hebben.
Van grooter gewicht is de aanwezigheid van een dozijn kruidnamen onmiddellijk
aan het Ofra en niet rechtstreeks aan het Latijn ontleend. Deze termen behooren dus
tot een gouw, welke dicht bij een Franschsprekende streek gelegen is; zij komen
natuurlijk niet of heel weinig in oostelijke dialecten voor. Zulke zijn: baia uit Ofra.
baye (Lat. bacca), galegan, galange uit Ofra. galingal, galange (Lat. galanga), latue
uit Fra. laitue (Lat. lactuca); lilie uit Ofra. lilie (Lat. lilium), louesca uit Fra. livesche
(Lat. libiscus), persele uit Ofra. persil (Lat. petrosilinum), poret uit Ofra. porée (Lat.
porrum), salge uit Ofra. salge (Lat. salvia); scinsun uit Ofra. seneçon (Lat. senescio),
uenecal uit een Rom. vorm van Lat. feniculum, uniun uit Fr. ognon (Lat. uniô).
Natuurlijk zijn ten gevolge van de Wvla. expansie gedurende de 13de en de 14de E.
sommige van deze en andere klankvormen naar het oosten en het noorden
overgebracht, waaruit dan ook verklaard wordt dat tamelijk vele glossen haast
ongewijzigd heden nog tot de algemeene Ndl. taal behooren.
En zelfs mogen we aannemen op grond van hetgeen we in de beste letterkundige
taal der 13de E. waarnemen, dat deze oudvlaamsche woordenlijst, opgesteld door een
Westvla. vakman, niet altijd een plaatselijke benaming, maar vaak ook een in ruimeren
kring
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bekenden term, een algemeen Ondl. woord heeft medegedeeld. Zulke waren
ongetwijfeld: alruna, aquileia, bise, bize, bize, biuot, clithe, distel, els, galegan,
galange, latue, loc, mandalbom, melde, merka, pastanaca, rid, sauelbom, sle, sledorn,
stenbreke, uaren, uenekol, wegabreda, widebinde, ysopo. Daarentegen hadden de
volgende termen, woord- of klankvormen destijds zeker een meer dialectisch karakter:
adic, canep, aselnote, baia, banet, belne, beze, bram, cummin, clauere, dan, dresna,
erdbeire, erdbeirblat, ersmente, kunnella, lisc, louesca, mecopin, melquid, mure,
mushore, papla, poret, radic, salge, scinsun, uniun, walric, ters.
Een andere omstandigheid bewijst dat vele glossen feitelijk tot de Owvla, volkstaal
behoorden, nl. het feit dat 14 termen in eigenamen (namen van geslachten, straten,
akkers enz.) uit de Owvla. of Mwvla. periode, in West-Vlaanderen aangetroffen
worden. We vermelden: Jan de Baenst RkB. 62 (1382) Brugge; ten Beesen D.F. 2,
37 (1630) Aardenburg; Jan Biese IdM. 120 (1362) Meesen; te Catsteert RkB. 313
(1382) Kortrijk; Waltherus Clidthe CdB. 10 (1112) Ariën; Hannen Clissen inv. 1,
115 (1302); Janne Coolstoc Intr. 330 (1345); in de else (een stuk land) DF. 3, 1003
(1465); Willem Melcwiet RkB. 1, 276 (1382) Ieperen; melkwietstraetkin Intr. 517
(1548) Brugge; Lamberti Pastenaken C.S.M. 107 (1245) Ieperen; perseelpoorte Intr.
473 (1554-1558) Brugge; Jan Sailge inv. 1, 91 (1302); teers (smaadnaam=kul) De
Bo 11371; venkelstrate Intr. 340 (1512); Meux Walricx C.S.M. 498 (1398) Ieperen.
De opsteller van het bekend Glossaire flamand uit de 13de en 14de E., dat 49/50
Westvla. termen bevat, schijnt ook zeer vertrouwd met de glossen uit het Herbarium;
immers op de 37 plantennamen bij hem voorkomende gebruikt hij er 14 uit het
Herbarium, die soms nog ongewijzigd zijn gebleven: belensaet, distel, elsenboem,
galigan, gingeber, lijsch, loec, amandelboem, comijn, pasternake, poreide, saelje,
varen, venkel.
Eindelijk treft den lezer het groot aandeel dat de Friesche en de Saksische of liever
de Ags. taal in den hier besproken woordenschat hebben. Het lijdt geen twijfel dat
banet (os. banut), belne (os. bilene, ags. beolene), cimmin (ags. cymen), clithe (ags.
clidha), dile (ags. dîle), ersmente (ags. horsmint), kunnella (ags. cunelle), mecopin
melquid (ags. melcwéod), widebinde (ags. wudubind) sporen van Ingwaeonische
taaleigenaardigheden vertoonen, zooals prof. Mansion er eenige kilometer zuidwaarts
nl. te Gent nu en dan heeft
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aangetroffen (Oudgentsche Naamkunde, 114-119) en zooals wij er ook in
West-Vlaanderen en bepaald in westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen hebben gevonden
(Het Westvlaamsch, 291). Vooral de oorkonden uit het Brugsche Vrije en meer
bepaald uit de omstreken van Aardenburg (een voornaam centrum van handel en
nijverheid gedurende de 12de en de 13de E.) vertoonen tot in de 15de E. Frankisch en
uitheemsch materiaal naast elkaar: te âsene (te hoozen) inv. 3, 320 (1421) Brugge
naast hozevaten inv. 6, 474 (1486) Brugge; - sceenre (schoonere) Cpv. 6, 522 (±
1250) Biervliet n. scônere passim - woedemaend (oe = eu) inv. 2, 8 (1351),
wuedemaent IEB. 1, 249 (1345) n. wedemaent (uit widu-) IEB. 1, 249 (1340) Brugge,
- dunredeghes inv. 1, 493 (1340) Brugge, Everdey GvE. 2, 179 (1413) Eekloo n.
donredaghes, passim; - meet CSB. 159 (± 1227) Kadzand n. mâd (maailand) passim;
- Hee (= ee) GvE. 1, 66 (1240) Eekloo n. â (waterloop) passim; - Brigghe(s) KvH.
4, 8 (1267) Brugge n. brugghe, passim; - goesepit Intr. 375 (1400) Brugge, n. ganseput
passim; Edelswid IdM. 25 (1185) n. Edelswent, passim; - biachte (confessio) RkB.
201 (1382) Biervliet n. biechte, passim; - eyebrucghe RvBr. f. 91 (1332) n. (h)oie
(waterland) Intr. 369 (1298) Brugge, passim. De gevolgtrekking ligt hier voor de
hand, dat een namenlijst, die dezelfde verscheidenheid vertoont, thuis hoort niet in
het verre soms onder Hoogduitschen invloed staande oosten, maar in datzelfde
West-Vlaanderen, waar zich ook de invloed van het Zeeuwsch eenigszins laat voelen
als in: beze, kunnella, melde, mire, ribbe, sauelbom, scinsun.
Intusschen blijken van nu af reeds de volgende 24 glossen specifiek Westvlaamsch
te zijn geweest.: adic, aselnote, banet, belne, canep, cummin of cimmin, dresna,
erdbeire, erdbeirblat, ersmente, louesca, mecopin, melquid, mure, mushore, papla,
poret, radic, salge, scinsun, ters, uniun, walric, widebinde.
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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 inbegrepen)
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 21 Mei 1930
Zijn aanwezig: de HH. Prof. Dr. J. PERSYN, bestuurder, Prof. Dr. M. SABBE,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de HH. K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR,
Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, PRof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof.
Dr. A.-J.-J. VANDE VELDE, J. JACOBS, Mej. M.E. BELPAIRE, Prof. Dr. A. VAN
HOONACKER, J. SALSMANS, S.J., Dr. JOZEF MULS, werkende leden;
de HH. Dr. J. CUVELIER, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE en Dr. J. VAN MIERLO,
S.J., briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: Prof. Dr. FRANS DAELS, werkend lid, Prof. Dr. A.
CARNOY 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 de Regeering:
Stedelijke Volksboekerijen van Antwerpen. Hoofdlokaal. Catalogus. 20e uitgaaf.
Bibliothèque Royale de Belgique. Exposition de reliures. I Du XIIe siècle à la fin
du XVIe.
Le dialecte wallon de Liége (2e partie). Dictionnaire liégeois par JEAN HAUST. 2e
fascicule: barète-cåker.
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Annuaire de l'Observatoire Royal de Belgique par P. STROOBANT, directeur. 98e jaar
1931.
Door ‘'s Rijks Geschiedkundige Publicatiën’, te Den Haag:
Bronnen tot de Geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van
Amsterdam, uitgegeven door Dr. J.G. VAN DILLEN. 1e deel: 1512-1611.
Door de ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’ te Leiden:
Onze West in Beeld en Woord, door FRED OUDSCHANS DEUTZ en HERM. J. JACOBS.
Handelingen en Levensberichten harer afgestorven Medeleden. 1828-1829.
Door de Redactie:
Mnemosyne. Pars I-IV, 19-29.
Tijdschrift voor Geschiedenis. 45e jg., afl. 1.
Door ‘Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab (Historisk-filologiske Meddelelser):
Anonymi Logica et Quadriuium, cum scholus antiquis, edidit J.L. HEIBERG.
Door ‘The Smithsonian Institution’ te Washington:
Annual Report of the Board of Regents. 1928.
Door de ‘Académie Tchèque des Sciences et des Arts’, te Praag:
Bulletin International. Résumé des Travaux présentés. Classe des Sciences
mathématiques, naturelles et de la médicine. XXVIIIe année (1927).
Verder een 12-tal andere uitgaven.
Door den Mechelschen Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst:
Handelingen. 34e Boekdeel. 1929.

Aangekochte boeken.
Weerspiegeld Antwerpen. Hoe 't vroeger was: onze schrijvers over hun stad.
Mr. A.H. CORNETTE: Iconographie van Antwerpen. Afl. III: Pl. XX-XXVIII.
Iconographie van Antwerpen, door A.J.J. DELEN. 1930.

Letterkundige mededeeling.
door Dr. L. Goemans.
Uit naam van den Eerw. hr. JORIS EECKHOUT heb ik de eer aan de Academie aan te
bieden zijn derde reeks Litteraire
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Profielen bevattende min of meer omvangrijke studiën over: Paul Valéry, Karel
vande Woestyne, Gerard Bruning, Justus de Harduyn, Jules Persyn, Omer Wattez,
Emmanuel de Bom, Arthur Coussens.
Deze bundel, zooals de vorige van dezelfde reeks, munt uit door fijnen smaak,
rijke belezenheid en keurigen stijl.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1o) Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam. (Academia regia
disciplinarum Neerlandica). - Wedstrijd voor Latijnsche Gedichten ‘Ex Legato
Hoeufftiano’. Gedrukte omzendbrief houdende mededeeling van den uitslag van den
vorigen wedstrijd en de voorwaarden van den wedstrijd voor 1931.
2o) Plechtige Vergadering op Zondag 29 Juni 1930. - Vaststelling van het
programma:
1. Openingsrede door Prof. Dr. J. PERSYN, bestuurder der Academie voor het
loopende jaar;
2. Rede door HERMAN POORT (Groningen): Wat beteekent de Vlaamsche
letterkunde voor Holland?
3. Uitslag van de verkiezingen van 1930 voor het lidmaatschap der Academie.
4. Uitslag der wedstrijden.

Mededeelingen namens commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bioen Bibliographie. - Prof. Dr. J.
MANSION, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de HH. Prof. Dr. M. SABBE, voorzitter,
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Dr. J. CUVELIER, ondervoorzitter, Dr. K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, IS. TEIRLINCK,
Mr. L. WILLEMS, Dr. L. GOEMANS, Dr. J. VAN MIERLO, S.J., leden en Prof. Dr. J.
MANSION, lidsecretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) De Begarden. Een synthetische studie. - Lezing door Dr. J. VAN MIERLO, S.J.
In een eerste deel behandelt P. VAN MIERLO het begardisme tot aan het concilie van
Vienna (1311). Hij schetst de ontwikkeling van de vroomheidsbeweging over westelijk
Europa van de Xe eeuw af in verband met de kettersche stroomingen, en toont aan
hoe het beguinisme daaruit is ontstaan in de Nederlanden en de Rijnsche provinciën:
de beguini waren Catharen, Albigenzen, die in de Catharen bijzonder de zuiveren,
de verdedigers van het kuischheidsideaal zagen. Het woord begaard komt eerst in
de tweede helft der XIIIe eeuw voor en is een verdere ontwikkeling van beguinus.
De beguini kwamen samen in genootschappen, uit religieuze behoefte en om
economische oorzaken: zoo voornamelijk de genootschappen van lakenwevers. Doch
daarbuiten bleef het woord gebruikt voor allen die zich op een van het gewone leven
afwijkende volmaaktheid toelegden. In een tweede deel gaat het over de veroordeeling
van het begardisme, die in de tijdsomstandigheden wordt teruggeplaatst en in hare
verschillende etappen ontleed. In de veroordeelde stellingen der begarden zietSpr.
geen pantheisme, maar afdwalingen van orthodoxe, mystieke denkbeelden; die
ketterijen zijn de keerzijde van de vroomheidsbeweging. In een derde deel wordt de
verdere ontwikkeling van het begardisme geschetst, waarbij nog andere
genootschappen ter bepreking komen, en ook de Lollarden. Dit woord komt eerst
voor in 1309; volgens Spr. zou het moeten verklaard worden als een verbastering
van Goliarden.
Zijne opvatting van het begardisme vat Spr. samen als volgt: de
vroomheidsbeweging is opgebloeid in heerlijke vruchten van mystiek en heiligheid,
maar is ook steeds blootgesteld gebleven aan het gevaar van ketterij, met kettersche
strekkingen verwantschapt en meermaals met kettersche namen volgens de
verschillende gewesten gekenmerkt, waaronder dan allen die eene van de ge-
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wone afwijkende volmaaktheid nastreefden konden opgenomen worden. In den loop
der XIIIe eeuw heeft zij zich gesplitst in vertakkingen van genootschappen voor
mannen en vrouwen, die dit gemeens hadden dat ze uit leeken bestonden en een
hooger godsdienstig ideaal waren toegedaan in de vormen van het klooosterleven,
door de heiliging van den handarbeid of door de werken van barmhartigheid. Toch
hield ze daarom niet op zich daarbuiten te ontwikkelen in vrijer, persoonlijker vormen,
wat eveneens niet zelden ware heiligheid heeft voortgebracht, als bij zoo vele
kluizenaars en kluizenaressen, maar ook in dweepzucht en illuminisme kon ontaarden,
en tot de veroordeeling van het beguinisme aanleiding gaf; zoodat het beguinisme
niet slechts een heerlijke mystieke beweging is geweest, maar ook de modderpoel
waarin alle verstandelijke en zedelijke ontaarding dier tijden zich heeft uitgestort.
De Commissie stelt voor de lezing op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen.
- Aangenomen.
2o) Bestendige Commissie voor Onderwijs in en door het Nederlandsch. - De
heer O. WATTEZ, secretaris, legt verslag. ter tafel over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de HH. Prof. Dr. J. PERSYN, voorzitter, Prof. Dr. J. VERCOULLIE,
ondervoorzitter, Kan. AM. JOOS, Dr. L. GOEMANS, J. JACOBS, Prof. A.J.J. VANDE
VELDE, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, leden, en O. WATTEZ,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Verkiezing van een lid der Commissie tot vervanging van den heer G. SEGERS,
overleden.
Dr. M. SABBE wordt verkozen.
2o) Over de benoeming van onderwijzers met het oog op het taalonderricht. - Lezing
door Kan. AM. JOOS.
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Kan. A. Joos is de meening toegedaan dat, in geval er zich verschillende kandidaten
aanbieden voor eene plaats van onderwijzer, de voorkeur voor de benoeming moet
gegeven worden aan den dorpsgenoot.
Voornamelijk omdat hij alleen de taal van zijne leerlingen kent en ze dus goed
kan helpen om te komen tot de beschaafde taal.
Er is wel een wet die voorschrijft dat, wanneer een oudstrijder kandidaat is voor
zulke plaats, hij dient verkozen te worden.
In paedagogisch opzicht is dit te betreuren, zoo de oud-strijder totaal onbekend is
met de taal, de zeden, de gewoonten van het dorp, de stad of de streek.
Spreker besluit zijn lezing met eene prachtige bladzijde van Michel Bréal, die
geheel en al in den zin is van Kan. Joos.
3o) Over de beschaafde uitspraak van het Nederlandsch in het onderwijs. Randnota's
bij het werk van Frings en Vandenheuvel. - Lezing door Prof. Dr. L. SCHARPÉ.
Uitgesteld tot de volgende zitting.

Dagorde.
I. Wedstrijden voor 1930. - 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. (Zie blz. 225)
II. - Geheime Vergadering te 2 1/2 uur.
a) Verkiezing van een werkend lid ter vervanging van Gustaaf Segers. - Worden
tot stemopnemers aangewezen: de HH. MANSION en WILLEMS.
Wordt verkozen: de heer F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.
b) Lidmaatschap der Academie. - Candidaten worden voorgesteld voor de vier
plaatsen van briefwisselend lid opengevallen door de benoeming van de HH. DAELS,
MULS
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en TOUSSAINT VAN BOELAERE, tot werkend lid, en het afsterven van E.H. ALOÏS
WALGRAVE; en voor de twee plaatsen van buitenlandsch eerelid opengevallen door
het afsterven van de HH. Dr. P.J. BLOK en Prof. Dr. J. WRIGHT. - De namen der
candidaten, samen met de lijst hunner werken, zullen gedrukt en aan de werkende
leden gezonden worden.

Gezelle-viering op 21 mei 1930.
De gewone maandelijksche vergadering der maand wordt gevolgd door een openbare
vergadering, waar op plechtige wijze hulde wordt gebracht aan de nagedachtenis van
Vlaanderen's onsterfelijken Priester-Dichter GUIDO-GEZELLE.
De genoodigden worden in het eeresalon ontvangen door het Bestuur en de leden
der Academie. Zijn aldaar aanwezig Z.D.H. Mgr COPPIETERS, bisschop van Gent;
Baron HENRI DE KERCHOVE D'EXAERDE, senator; G. DE RUYCK, voorzitter der
Rechtbank; Kan. MAURITS DE BAETS, vicaris-generaal; C. DE BRUYNE,
beheerder-opziener der Hoogeschool; Adv. HENRI VAN DE VELDE, bestendig
afgevaardigde; J. ROLLIER, provinciaal griffier; verder de heer MORTELMANS,
bestuurder van het Kon. Vl. Conservatorium te Antwerpen en Mevrouwen M. DE
CEULAERDE-MONDEN, kunstzangeres en DOLLY DE GRUYTER, voordrachtgeefster,
die hun medewerking aan het kunstfeest verleenen.
Te drie uur worden de genoodigden en Academieleden naar de feestzaal geleid;
daar zijn nog aanwezig de Heeren: EDM. AERTS, bestuurder der normaalschool,
Zwijnaarde; POL ANRI, bestuurder; M. BASSE, docent; G.C. BIER, bloemist, Melle;
K. BOLLENGIER, hoogleeraar; Mej. B. BOONANTS, schepen der stad Gent; E.
BRENGIER, toondichter; L. BROUNTS leeraar; FRANS BUNDERVOET, publicist; ALEXIS
CALLANT, letterkundige; A. CAMPERS, rustend leeraar; G. CLAES, leeraar; JEF CRICK,
journalist; G. CRIJNEN, leeraar; G. DE BRUYCKER; P.A. DECHAMPS, S.J.; JOS. DE
GROOTE, kapelaan; Dr. A.
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DEHEEGHERE; HECTOR DE HOVRE; JOS. DE JONCKHEERE, apotheker; P. DE KEYSER,
hoogleeraar; Luit.-colonel DE LEENHEER; K. DE LETTER, kapelaan; DERBECOURT,
ambtenaar; ANDRE DE RIDDER, leeraar; J. DERUELLE, leeraar; OSW. DE
SGHAMPHELAERE, nijveraar; RENÉ DEVOGELAERE; JAN DE WAELE, leeraar; JORIS
EECKHOUT, pastoor; P. FLEERACKERS, S.J., leeraar; R. GOETHALS, pastoor; R.
GOUBAU, hoogleeraar; P. GRIJFFOY, S.J.; NIKO GUNZBURG, hoogleeraar; F. HEGMANS,
leeraar; GERY HELDERENBERG; P.J. HEYRMAN, rector St.-Barbaracollege; A.
HOORENS, onderpastoor; CH. KIMPE, hoofdonderwijzer; LAUWAET, toeziener van
Nijverheid en Arbeid; J. LIESENBORGH, journalist; J. MATTON, journalist; Br.
MAXIMINUS, leeraar; E. MINNAERT, oud-hoofdonderwijzer; R. MINNE, beeldhouwer;
A. MOORTGAT, toon- en letterkundige, te Tiegem; R. NACHTERGAELE, Dr. jur.;
PATERS AUGUSTYNEN; P. PAUWELS, schoolopziener; POETOU, beeldhouwer; M.
ROELANTS, journalist; OSCAR ROELS, leeraar; Kan. F. SERRARIS; H. SEVENS,
eere-commandant; Kan. STANDAERT; A. STIJNS, schoolopziener; THYSEBAERT,
leeraar; L. ULENS, leeraar; VAN DEN ABEELE, scheikundige; HUGO VAN DEN ABEELE,
gemeentesecretaris; L. VAN DEN BOSCH, S.J.; A. VAN DE VELDE, eere-hoofdopziener
van het L.O.; OSC. VAN HAUWAERT, bestuurder der Staatsnormaalschool; VAN
HAUWERMEIRE, ondervoorzitter der Rechtbank; OSC. VAN MALLEGHEM,
gepensionneerd advocaat-generaal; G. VAN MOL, leeraar; G. VAN OUYTSEL,
eereleeraar; H. VAN OVERBEKE, leeraar; P. VAN OYE, docent; P. VAN STEENBERGE,
bestendig afgevaardigde; P. VAN STEENBERGE, S.J.; H. VAN WERVEKE, docent; P.
VEREST, S.J., overste der Residentie O.L.V. van Vlaanderen; IS. VERGAUWEN,
schoolhoofd; Jos. VERMEULEN, advocaat; J.E. VERSCHAFFELT, hoogleeraar; J. WILLE,
ingenieur; A. WOEDSTAD, eere-ambetenaar der posterijen; T. WYLLEMAN, griffier;
Lieten zich verontschuldigen: de HH. MAURICE LIPPENS, Minister van Verkeerswezen,
Senator voor het arrondissement Gent, de volksvertegenwoordigers ANSEELE,
BALTHAZAR,
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DE SCHRIJVER, DHAVÉ, PUSSEMIER, SIFFER en VAN DOORNE; Mgr. DE BOCK,
vicaris-generaal; de Burgemeester der stad Gent; GEORGES VAN DEN BOSSCHE,
schepen; A. MERTEN en J. VAN OVERBEKE, hoogleeraren; Kan. LEDEGEN, secretaris
van Z.H. Mgr. den Bisschop van Gent; Kan. GUSTAAF DE MUNCK; A. VERSTRAETEN,
leeraar.
Het programma van de feesthulde was als volgt opgemaakt:
1. Toespraak door Prof. Dr. A. VERMEYLEN, werkend lid der Academie: GUIDO
GEZELLE.(1)
2. Drie liederen op teksten van GUIDO GEZELLE:
a) Hoe schoon de Morgendauw } L. MORTELMANS, Bestuurder van
het Koninkl. Vl. Conservatorium te Antwerpen
b) 't Is de Mandel } L. MORTELMANS, Bestuurder van het Koninkl. Vl.
Conservatorium te Antwerpen
c) O mocht ik } L. MORTELMANS, Bestuurder van het Koninkl. Vl.
Conservatorium te Antwerpen

gezongen door Mevr. M. DE CEULAERDE-MONDEN, kunstzangeres.
3. Voordracht van gedichten van GUIDO GEZELLE:
a) Dien Avond en die Rooze
b) O 'k sta mij zoo geren

door Mevr. DOLLY DE GRUYTER, leerares aan het Kon. Vlaamsch
Conservatorium, te Antwerpen.
4. Toespraak door Dr. J. MULS, werkend lid der Academie: GUIDO GEZELLE,
zijn grootheid en zijn macht.
5. Voordracht van GUIDO GEZELLE's gedicht Ego Flos, door Mevr. DOLLY DE
GRUYTER.

(1) De toespraak van Prof. Dr. A. VERMEYLEN werd in de Verslagen en Mededeelingen niet
opgenomen, daar ze door den Schrijver bestemd was om elders te verschijnen.
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6. Drie liederen op teksten van GUIDO GEZELLE:
a) 't Meezeken } L. MORTELMANS
b) 't Pardoent } L. MORTELMANS
c) Meidag } L. MORTELMANS

gezongen door Mev. M. DE CEULAERDE-MONDEN.
Aan het klavier: De Toondichter.
Bij den aanvang stuurt Prof. Dr. J. PERSYN, bestuurder der Academie, een hartelijk
welkomwoord tot de talrijke aanwezigen; om te sluiten zegt hij dank aan al dezen,
die hun medewerking hebben verleend tot de goedgeslaagde hulde aan den grooten
dichter, en ook aan allen die door hun aanwezigheid hun belangstelling hebben
betoond.
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Over de benoeming van de onderwijzers
Door Kan. Am. Joos
Werkend Lid.
In de benoeming van zijn onderwijzers, geniet, zooals men weet, de gemeenteraad
de volkomenste vrijheid, behalve voor de oudstrijders, die hij, volgens de wet, boven
alle andere kandidaten verkiezen moet.
Ik onderstel dat er voor een zelfde plaats zich twee kandidaten aanbieden die geen
oudstrijders zijn en, in opzicht van bekwaamheid en zedelijkheid, dezelfde waarde
hebben, maar van geboorteplaats verschillen, de eene van de gemeente zelve, de
tweede van een vreemde.
Wien zou ik verkiezen, indien ik stemrecht had?
Zoo ik er zeker van was, dat de inboorling het noodig gezag over zijn leerlingen
zou hebben, zou ik dien altijd mijn stem geven.
Gezag op de leerlingen is het allereerste vereischte om goed onderwijzer, goed
opvoeder te zijn. Waar de meester niet op eerbied rekenen mag, daar kweekt hij
minachting voor de overheid; daar ook verkwist de speel- en plaagzieke jeugd haar
kostbaren en snel vervliegenden leertijd. En de eerbied kan den onderwijzer geweigerd
worden, tzij om zijn familie, die door de medeburgers niet geacht wordt, tzij om den
onderwijzer zelf, dien zij niet als ernstig, werkzaam of ordelijk leeren kennen hebben.
Maar bestond er hoop op gezag, dan zou ik nooit aarzelen, en mijn voorkeur zou
zeker naar den dorpsgenoot gaan.
Waarom?
Omdat hij de taal van zijn kinderen kent. Dezen kennen, bij hun intrede in de
school, niet veel anders dan het hun eigen dialect. Met dit dialect is ook de meester
te huis opgekweekt, en in de normaalschool heeft men hem geleerd van dit bekende
uit te gaan, om zachtjes aan tot het onbekende, de beschaafde taal, te komen. Uit dit
dialect neemt hij al wat goed is, daaruit verwijdert hij al wat, b.v. uit deftigheid,
onbruikbaar is, daaruit verbetert hij
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wat onvolledig en verknoeid is. Waar hij in 't leesboek of in andere lessen woorden
tegenkomt die voor de kinderen bekenden zijn, daar oordeelt hij langen uitleg
overbodig, terwijl een vreemde, die den woordenschat der kinderen niet kent, dikwijls
zijn tijd zal verkwisten aan verklaringen die veelal duister zijn en in alle geval weinig
nut opleveren.
Geldt het aan de kinderen onbekende woorden te doen verstaan, dan weet hij, wat
de vreemde dikwijls niet weet, dat hij er bekenden moet van maken. Dan beschikt
hij, evenals de vreemde, over twee middelen om de beteekenis van de woorden in
den geest te prenten; namelijk de bepaling of de schets. Maar 't eerste middel is
dikwijls voor den meester moeilijk te geven en voor de klas moeilijk te vatten; het
tweede vraagt veel tijd en een vlugge hand die niet ieder heeft, terwijl alleen de
dorpsgenoot meer dan eens als derde middel een dialectisch synoniem kent, dat voor
zijn leerlingen klaar en helder is en allen anderen uitleg overbodig maakt.
De Noordnederlander J. Koonings, onderwijzer aan de Rijks-Normaallessen te
Eindhoven, schrijft, in zijn werk De School, blz., 163, daarover het volgende: ‘Voor
het verklaren van onbekende woorden, die bekende begrippen uitdrukken, kan het
voor den onderwijzer dikwijls nuttig zijn dat hij met het dialect vertrouwd zij. Zulks
bespaart soms heel wat moeite en tijd.’
Een voorbeeld. De onderwijzer, zei ik hier vroeger, vindt in zijn leesles het woord
kruiwagen, dat sommige Westvlaamsche kinderen niet verstaan. Moet hij een
kruiwagen in de school voeren? Moet hij een kwartier bezig zijn om er een onvolledige
schets van op het bord te brengen? Moet hij zich het hoofd breken om er eenige klare
bepaling van te geven?... Maar hij zegge eenvoudig: ‘Kruiwagen beteekent hetzelfde
als wat de menschen van het dorp hier pupegale noemen’. 't Is tijd, 't is moeite
bespaard, 't is het onbekende woord kristalhelder gemaakt, 't is daarbij de betrekkelijke
waarde bepaald van beide woorden.
Hij kent de folklore van zijn dorp, de spreuken, de vergelijkingen, de
spreekwoorden, de raadsels en de vertellingen. Van dit alles maakt hij ruim gebruik
in zijn toespraken, in zijn voorbeelden, dictaten en schriftelijke oefeningen. En de
kinderen zijn blij en fier omdat er hier met genegenheid gesproken wordt van dingen
die zij dagelijks in den mond hebben of van vader en moeder vernemen. De school,
anders zoo stijf en vreemd aan hun eigen leven, wordt
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nu door hen gaarne bezocht, en zij voelen onbewust dat de school en het vaderhuis
niet elk op hun eigen bestaan, maar de school niets anders is dan een verlenging van
den beminden familiekring.
Die versmelting van huis en school door de taal komt nog verder uit in de vragen
die de meester stelt en in de bijzonderheden die hij aanhaalt over den arbeid van hun
vaders, over de kinderspelen en de volksfeesten van de gemeente.
Ook in de keus van mondelinge en schriftelijke oefeningen is de dorpsgenoot al
de anderen vooruit: hij hoeft ze niet in boeken te vinden, de taal zelve der kinderen
en de folklore van zijn dorp leveren er hem een onuitputtelijke en onovertrefbare
stof toe.
Niet alleen in het taalonderricht, maar ook in aardrijkskunde, in landbouw en zelfs
in geschiedenis kan zijn bekendheid met de waterloopen, den grond en het verleden
van zijn dorp hem veel helpen. Voor nuttige wandelingen en passende
aanschouwingslessen, weet hij, zonder veel overleg, de nuttigste plaatsen aan te
wijzen.
Hij kan de beste opvoeder zijn. Door zijn onderricht waardoor hij bewijst alles te
achten wat zijn leerlingen natuurlijk beminnen, ontstaat er ook een zedelijke band
die meester en leerlingen vereenigt, nader tot elkander brengt en steun en sterkte
geeft aan het gezag van den meester, dat hier vooral eerbiedige genegenheid wordt.
Hij kent de ouders van zijn leerlingen: hij weet in hoever die de opvoeding van hun
kleinen verzorgen of verwaarloozen, en welke hij met vrucht mag aanspreken voor
samenwerking met hem tot grooter vooruitgang van zijn leerlingen.
Lief heeft hij ook het geboortedorp van de kinderen, want hij ook werd er gewonnen
en geboren. Al is 't misschien klein en onbeduidend, toch bemint hij het meer dan
eenige groote stad; wat vreemden onverschillig zouden voorbijgaan, daar spreekt hij
met geestdrift over en die geestdrift, die dorre lessen verfrisschen kan, deelt hij mee
aan zijn scherp luisterende en van genoegen glimlachende jongens. En ieder weet
het, de liefde voor 't geboortedorp is de groeizame wortel van de eèhte
vaderlandsliefde.
Michel Bréal, in zijn boek Quelques mots sur l'instruction publique en France,
spreekt van blz. 59-63 over het nut dat de kennis van het dialect oplevert voor den
onderwijer. Het gaat niet al deze bladzijden aan te halen; ik bepaal er mij bij alleen
het volgende over te schrijven: Quel plaisir pour l'enfant de voir officiellement
reconnues, de trouver dans la bouche du maître, ces expressions
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qu'ils gardait par devers lui, n'osant les employer, même quand il n'avait rien à mettre
à la place! Tous ces termes auxquels pour lui se rattachent tant de souvenirs, il ne
sera plus obligé de faire effort pour les oublier.
Si avec cela le maître lui montre que son dialecte (comme il arrive si souvent), est
conforme à l'ancien français, et qu'il se rencontre avec la langue de Henri IV ou
même avec celle de saint Louis, comme l'enfant respirera à son aise, comme en
rentrant chez lui il verra d'un autre oeil le foyer domestique! N'est-ce pas là le premier
des biens de ne pas être exproprié de son langage pour adopter exclusivement celui
de Paris? Si, par bonheur, la province a déjà quelques auteurs, comme Jasmin, comme
Roumanille ou Mistral, lisez de temps en temps ces livres à côté des livres français.
L'enfant se sentira fier de sa province et n'en aimera que mieux la France. Le clergé
connaît bien cette puissance du dialecte natal: il sait s'en servir à l'occasion, et c'est
pour avoir méconnu la force des attaches locales que votre culture est trop souvent
sans racine et sans profondeur. Il faut que l'école tienne au sol et n'ait pas l'air d'y
être simplement superposée.
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Prijsvragen voor 1930
Verslagen der keurraden
Van de zes uitgeschreven prijsvragen werden er slechts twee beantwoord.

1. - Letterkunde.
Men vraagt een studie over de letterkunde in de Antwerpsche Kempen van 1830 tot
1900.
Prijs: 2000 fr.
Een antwoord is ingekomen. Kenspreuk: Amore Taxandriae.
Tot leden van den keurraad werden aangesteld: J. JACOBS, M. SABBE en O.
WATTEZ, werkende leden.

Eerste verslag: J. Jacobs.
Door het stellen der prijsvraag: De Letterkunde in de Antwerpsche Kempen van 1830
tot 1900 hoopten wij een antwoord uit te lokken, dat weldra in een werkelijk tekort
moet voorzien.
Iedereen weet dat er van een eigenlijke Vlaamsche letterkunde gedurende het
Oostenrijksch, het Fransch en het Hollandsch Bewind bij ons geen spraak kan zijn.
Wel heeft ons betreurd medelid wijlen Dr. Jac. Muyldermans aan de schrijvers, die
alhier gedurende de 18e en de 19e eeuw voor het volk schreven, te recht hulde
gebracht; doch wat hij bij hen prees was niet hun letterkundige verdienste, maar hun
initiatief, hun durf, hun liefde voor de heimat en voor de vaak misprezen moedertaal.
Belgie's onafhankelijkheid nu heeft een nieuw tijdvak voor onze Vlaamsche letteren
ingeluid. Vlaanderen werd toen wakker. Enkele kunstenaars, leeken en ook priesters,
grepen toen naar de pen, niet meer om werken van godsdienstige en moraliseerende
strekking te schrijven, maar om door hun vertellingen en romans den literairen smaak
van het volk te louteren. Ja zelfs op het einde der 19e eeuw verschenen in de Kempen
en vooral in Vlaanderen. enkele begaafde schrijvers, mannen van het vak, die vorm-
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schoonheid betrachtten naar het model der Ouden. Deze hebben werken van
aesthetische waarde voortgebracht, welke zelfs niet altijd door het gewone volk
konden genoten worden.
Het bleek ons dat het oogenblik gekomen was om de beteekenis en de verdienste
van de Kempische schrijvers uit de 19de eeuw eens voorgoed in volle daglicht te
stellen. Zooveel auteurs uit dit tijdvak worden in de handboeken van de geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde eenvoudig doodgezwegen, omdat zij, vergeleken bij
de daaropvolgende hervormers, een werkelijk geringere beteekenis hebben. En toch
is de geschiedenis onvolledig, zoolang zij geen rekening houdt met, en geen recht
laat wedervaren aan de taaie, edelmoedige werkers, die in harde, donkere tijden het
volk leerden lezen, en belang wisten in te boezemen voor hoogere idealen.
De periode 1830-1900 telt in de Antwerpsche Kempen door den band enkel
schrijvers behoorende tot nagenoeg dezelfde school. Op het einde van dat tijdvak
beginnen sommigen een meer uitgesproken realisme te huldigen; doch echte
modernen, die afbraken met de conventioneele kunst, met het karakterlooze, met het
onoorspronkelijke hebben, Georges Eekhoud daargelaten, vóór 1900 in de Kempen
van zich niet laten hooren.
Hetgeen ons vooral naar een verklarende, diepgaande studie der Kempische
literaire werken deed uitzien, was het feit dat de meeste schrijvers tot het einde van
vermeld tijdvak zich door de natuur der Kempen, door het leven en de zeden der
Kempische bevolking hebben laten inspireeren, terwijl nadien diezelfde factoren
aanzienlijk zijn gewijzigd, en de schrijvers hun stof ook elders zijn gaan putten. De
personen, die Conscience, Aug. en Ren. Snieders, G. Segers, Smits en anderen laten
optreden, de natuur en het sociale midden, welke zij afschilderen, behooren tot de
negentiende-eeuwsche Kempen. Wie in de jaren 1885 eenigen tijd te Rijkevorsel, te
Oolen of te Westerloo heeft verbleven, zal heden bij een nieuw bezoek bevinden,
dat de toenmalige rustige landstreek met hare purpere heidevelden, hare groene
dennebosschen, hare typische landelijke bevolking tamelijk erg begint te gelijken
op een Brabantsche of Vlaamsche gouw. Naast hier en daar eenige dorre heidevlakten
liggen thans ook weelderige landerijen, vette weiden en bekoorlijke villas. De
electrische leiding voert langs weg en baan de drijfkracht naar massale fabrieken,
wier schouwen dag en nacht zwarte rookwolken ten hemel spuwen.
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Trams en autobussen sjorren de stad naar den buiten, en den buiten naar de stad,
zoodat stilaan de taal, de kleedij, de woningen, de levenswijze van de Kempenaars
nieuwe vormen en kleuren aannemen. Onze huidige Kempische kunstenaars zullen
dra niet meer in staat zijn de oude Kempen naar de natuur uit te beelden: zij behoort
reeds grootendeels tot het verleden. Doch juist daarom hebben de Kempische
letterkundige werken, die destijds de Kempische heimat hebben beschreven, en die
thans al langer hoe zeldzamer worden, voor ons zoo'n groote waarde, en verdient
een studie, die verklaren zal hoe de oudere zeden en toestanden de kunstenaars hebben
geinspireerd, ons aller belangstelling.
Eén antwoord van 467 blzz. in 4o is op deze prijsvraag binnengekomen. De
kenspreuk van den steller: Amore Taxandriae, de foto zijner grootouders, de gekleurde
landkaart der Kempen, de talrijke platen met mooie zichten uit het gansche
Kempenland, de portretten der schrijvers, de geestdriftige toon, waarin de Schrijver
over zijn Taxandria spreekt, getuigen dat we hier voor het gedegen werk staan van
een rasechten, stambewusten Kempenaar, die volkomen weet, welke eischen op onze
dagen bij het behandelen van zulk rijk en tevens zoo verscheiden materiaal mogen
gesteld worden. Hij heeft de overvloedige stof wel degelijk onder de knie, en weet
er orde en duidelijkheid in te brengen. Hij behandelt niet alleen de schrijvers uit de
Kempen zelf, maar ook de kunstenaars, die alhoewel niet in die streek geboren, toch
specifiek Kempische werken schiepen. Zelfs vermeldt hij volledigheidshalve de
werken van Kempische auteurs, die altijd elders verbleven, en in hun werk geen
speciaal Kempische karaktertrekken voorstellen.
Met de door hem gevolgde methode kunnen we wel vrede hebben. Zoo gunt hij
een kortere bespreking aan de schrijvers, die lijk Conscience, Aug. Snieders, G.
Eeckhoud uit andere critische werken reeds bekend zijn, of wier producten minder
belangrijk zijn. Verder bespreekt hij de auteurs volgens de orde van hun
belangrijkheid, soms ook volgens hun streek, en zoo komen dan achtereenvolgens
aan de beurt: Conscience, Renier Snieders, De Dageraed, Aug. Snieders, G. Segers,
L. De Koninck, Servaas Daems, Lod. Mercelis, E. Stroobant, Corn. Stroobant, P.J.
Heuvelmans, A.H. Roëll, J.B. De Bie, F.L. Aerts, Fr. Willems, J.J. Verbeeck, - Lod.
Smits, Th. Caluwaert, Em. Simons, -
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J. Fr. Hendrickx, J.H. Lauwers, J. Blockhuys, Ant. van Ostayen, L.J. Mathot, Jan
Van Beers, - Georges Eekhoud.
De studie over elken schrijver is voorafgegaan door een kleine biographie, waarin
natuurlijk de levensomstandigheden en bizonderheden, welke invloed gehad hebben
op zijn literair werk, op den voorgrond gehaald worden. Steller gaat aandachtig de
evolutie na van het schrijverstalent van Conscience, Ren. en Aug. Snieders, L. De
Koninck, G. Eekhoud en anderen; hij ontleedt hun werken, toont hun techniek aan,
achterhaalt hun kenmerkende trekken, klimt op tot de genesis van menig verhaal,
verklaart of zelfs vergoêlijkt, waar 't mogelijk is, de gebreken der schrijvers. Nu eens
vergelijkt hij de kunstenaars, die enkele trekken gemeen hebben b.v. Fr. Willems,
De Koninck en J.H. Lauwers; R. Snieders en G. Eekhoud, dan weer vermeldt hij den
invloed, welke Daems gehad heeft op L. Mercelis, Conscience op Heuvelmans, D.
Sleeckx op G. Segers en Lod. Smits, G. Segers op Em. Simons, Cats op Ren. Snieders;
elders nog toont hij hoe sommige schrijvers van elkander verschillen b.v. Conscience
van R. Snieders, G. Eekhoud, R. Snieders van G. Segers. Schrijver aarzelt niet
tegenover bevoegde critici zijn persoonlijk oordeel met gegronde redenen omkleed
uit te spreken.
De lezer merkt dra op dat hier iemand aan 't woord is, die de Kempen door en door
kent, en de literaire werken grondig heeft bestudeerd. Onder de best geslaagde stukken
noemen we de studie over R. Snieders, G. Segers en G. Eekhoud.
Na deze algemeene beschouwingen mogen nu nog enkele aan- en opmerkingen
volgen.
De boeken der Kempische schrijvers worden al langer hoe zeldzamer, zoodat de
lezer van deze studie, vooral de Noordnederlander vaak in de onmogelijkheid zal
verkeeren over de letterkundige waarde in de boeken zelf te oordeelen. Schrijver
heeft er dan ook aan gedacht tot staving van zijn gezegden hier en daar een brok
literatuur meê te deelen uit het werk van Conscience (blz. 20, 27), van R. Snieders
(blz. 61, 75, 77, 118), van G. Segers (blz. 200, 202, 204), van Lod. De Koninck (blz.
248) enz. Waarom niet wat kwistiger met zulke staaltjes uitgepakt in den tekst zelf
of in een voetnota? Zulke uittreksels zeggen oneindig meer dan lange theorieën.
Onze Taxander weze ook voorzichtig in de keus van zijn woorden, waar hij een
werk als het beste van een schrijver uit-
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roept, want het valt hem herhaaldelijk voor na den eerepalm aan een kunstwerk te
hebben geschonken, nog een ander werk van denzelfden auteur als het beste te
beschouwen. Zoo schrijft hij blz. 163: Deze novelle (De Kraaien zullen het
uitbrengen) is wel het beste verhaal, dat Aug. Snieders ooit geschonken heeft, en
blz. 168: Onze Boeren is voorzeker het heerlijkste monument dat Aug. Snieders
opgericht heeft voor den Kempenaar. - Elders blz. 195 schrijft hij: In den bonten Os
staat ver boven de gewone vertellingen van G. Segers; ook de fijne opmerker is hier
op zijn best-, en daarna, blz. 201 lezen we: De Beren is de beste vertelling, die Segers
ooit schreef.
Op menige plaats bespreekt de steller al te breedvoerig schriften van bijkomend
belang of gewaagt van zaken, die heelemaal mogen wegvallen in een wetenschappelijk
werk. Aldus gunt hij te veel plaats aan de beoordeeling van sommige prozawerken
(blz. 277) en gedichten (blz. 295) van Servaas Daems, die met de Kempen weinig
uitstaans hebben. Een zelfde opmerking geldt voor werken van L. Mathot, Fr. L.
Aerts en J. Blockhuys. Wat hij zegt van de waarde van het Vlaamsch Opvoedkundig
Tijdschrift (blz. 185), van een prijsvraag over de Kempische kunst (blz. 301), mag
gerust achterwege blijven.
Meer dan eens beweert de schrijver dat Kempische kunstenaars slechte psychologen
zijn. Dit is bepaald het geval met R. Snieders, G. Segers, Simons en G. Eekhoud. Hij
gaat niet akkoord met onzen achtbaren Collega G. Segers, waar deze verklaart dat
al de Kempenaars geldzuchtig en egoïst, luiaards en geneverdrinkers zijn (blz. 199,
206, 207, 211, 212). Hij beweert integendeel dat de Kempische bevolking
onbaatzuchtig, werkzaam, edelmoedig en sober is. Naar onze bescheiden meening
kunnen beide schrijvers grootendeels gelijk hebben. G. Segers kende en beschreef
vooral de lagere volksklas uit de jaren 1880-1900 te Hoogstraten en in de omstreken,
terwijl onze criticus meer het jongere, alleszins meer beschaafde geslacht uit het
Zuidoosten der Kempen schijnt op het oog te hebben. Absolute veralgemeening in
dit opzicht is meestal verkeerd: ieder dorpspastoor ook in Taxandria kent gezinnen
die wroeten, die sober en gierig zijn, maar ook familiën en typen die eerder lui,
verkwistend en zorgeloos zijn.
Ik zou nog den schrijver durven vragen, dat hij op het einde van zijn werk in groote
lijnen een klaar synthetisch overzicht geve van de Kempische letterkunde uit de 19e
eeuw, en dat hij zijn
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taal en soms ook wel zijn stijl wat meer verzorge. Hij weet toch wel dat hij niet
schrijven mag b.v.: voor wat betreft (blz. 6); - opbruischen (blz. 9), de bevelhebber
heeft een dochter, waarop Don Ceballos verliefd is (blz. 349) enz.
Besluit. Ik heb de eer aan de Academie voor te stellen het eenig hs. met motto
Amore Taxandriae met goud te bekronen, en zoo spoedig mogelijk ter pers te leggen.

Tweede verslag: Prof. Dr. M. Sabbe.
Het werk ons ter beoordeeling voorgelegd, vormt geen stevig, geheel. Het is geen
boek geworden.
Wat de schrijver daarover in zijn inleiding zegt, is een verklaring maar geen
verrechtvaardiging.
Wij houden het er voor, dat hij alleen de werken te bespreken had, die over de
Kempen en de Kempische menschen handelen. Er zou aldus een leidende gedachte,
een eenheid in zijn arbeid gekomen zijn, en zijn boek ware een werkelijke
letterkundigaesthetische studie geworden over het wezen en de ziel der Kempen in
onze woordkunst. Als men de gevraagde studie niet opvat als het boek over de
Kempische heimatkunst, laat er zich de behoefte zeker niet aan gevoelen. Elk van
de behandelde schrijvers had zich dan maar tevreden te stellen met zijn plaats of
plaatsje in de algemeene geschiedenis der Vlaamsche of Nederlandsche letterkunde.
Met zijn op elkander volgende biographiën van menschen, die over de Kempen
belangrijke dingen schreven, naast die van andere, die met de Kempen soms niet
veel meer uitstaans hebben dan dat zij daar geboren zijn, is het boek thans een mengsel
van zeer uiteenloopenden aard geworden, zonder werkelijke synthesis. Het werpt
den lezer heelemaal uit de Kempische atmosfeer, te moeten volgen wat b.v. over L.
De Koninck's Menschdom verlost, over diens Rubens- of Kiliaen-geschriften, over
S. Daems' beschouwingen betreffende H. Ram, J. van Droogenbroeck, enz. soms
uitvoerig medegedeeld wordt.
Wij missen in deze studie een ruimeren horizont. Thema's door onze Kempische
heimatkunst behandeld, gedachten en gevoelstroomingen, die daar voorkomen,
behooren ook tot de algemeene West-Europeesche literatuur. Elke nationale
letterkunde is in opzicht der ideeën en der gevoeligheid zoo dikwijls
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maar een fragment van een grooter internationaal geheel, en het is altijd boeiend
door vergelijking te kunnen nagaan waar het nationale ophoudt of waar het begint.
Alhoewel dit werk niet volledig beantwoordt aan onze verwachtingen, ontkennen
wij toch zijn vele verdiensten niet. Wij sluiten ons aan bij het voorstel tot bekroning,
maar dringen aan op grondige omwerking bij eventueële uitgave.

Derde verslag: Omer Wattez.
Ik ben het volkomen eens met de vorige verslaggevers dat het werk, ingezonden
onder kenspreuk ‘Amore Taxandriae’ verdient bekroond en uitgegeven te worden
door de Academie.
Ik sluit mij ook gaarne aan bij hetgeen de E.H. Jacobs, eerste verslaggever, heeft
gezegd over de wetenschappelijke en letterkundige waarde van het werk.
Ik zou ook wel meêgaan met de meening van Dr. M Sabbe, tweeden verslaggever;
maar dan had de prijsvraag anders moeten luiden.
De vraag ‘De Letterkunde in de Kempen van 1830 tot 1900’ laat toe allerhande
soort van letteren te behandelen. Met alle werk, geschreven in dat tijdvak door een
Kempenaar, wonend in de Kempen, mocht dus rekening worden gehouden. Dr. M.
Sabbe had gewild dat alleen zou behandeld worden Kempische heimatkunst met hare
gedachten, gevoelstroomingen, gelijk hij zegt; - met andere woorden een boek dat
zou zijn eene bijdrage tot de algemeene West-Europeesche literatuur.
Ik meen ook dat dit interessanter zou geweest zijn zoo een boek over Kempische
literatuur te schrijven; doch de prijsvraag had het nader moeten bepalen. De inzender
van het werk onder de kenspreuk ‘Amore Taxandriae’ voelde zich niet gebonden en
daarom heeft hij geschreven over al degenen die van 1830 of tot 1900 aan letterkunde
hebben gedaan.
Mijns dunkens heeft hij goed de heimatkunst van de besten onder de Kempische
schrijvers doen uitkomen.
De keurraad kan nu beslissen of het andere daar moet inof uitgelaten worden.
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2. - Letterkunde
Men vraagt een studie over Frans Rens en zijn werkkring.
Een antwoord is ingekomen. Kenspreuk: ‘De Tael is gantsch het Volk.
Tot leden van den Keurraad werden aangesteld: L. SCHARPÉ, J. VERCOULLIE, L.
WILLEMS.

Eerste verslag: Prof. Dr. L. Scharpé.
De ingezonden studie over ‘Frans Rens en zijn Omgeving’ is wel lyrisch-hoogdravend
geschreven; maar dit steekt bevreemdend af tegen het koel-nuchtere van den inhoud.
De schrijver geeft niet blijk van voldoenden, kritischen geest en zijn studie is, wat
den inhoud betreft, te oppervlakkig. Voor bekroning komt ze niet in aanmerking.

Tweede verslag: Prof. Dr. J. Vercoullie.
De verhandeling ‘De Tael is gantsch het Volk’ kan voor een bekroning niet in
aanmerking komen.
Methode en inhoud, taal en stijl zijn te gebrekkig.
Januari 1930.

Derde verslag: Mr. Leonard Willems.
Met de twee eerste verslaggevers ben ik het volkomen eens. De aangeboden studie
kan voor bekroning niet in aanmerking komen. Ik herhaal de woorden van collega
Vercoullie: methode en inhoud, taal en stijl zijn te gebrekkig.
Daar mijne voorgangers hunne zienswijze met geene voorbeelden hebben gestaafd,
acht ik het niet overbodig enkele staaltjes te leveren van hetgeen wij in de studie te
lezen krijgen, al ware het maar om aan te toonen dat ik het stuk aandachtig
doorgelezen heb.
Wat de taal betreft: - b. 1. ‘het leven van een dadige man (Rens)’ (Duitsch tätig);
blz. 10 ‘Frans de Vos was toen uitheemig’ (Duitsch ausheimig); bl. 20 ‘op zijn 70e
jaar was Rens n' schamel en vereenzaamd gedenkmaal’ (Duitsch denkmahl) enz. Ik
lees gaarne Duitsch dat Duitsch is: Nederlandsch dat Duitsch is, bevalt me niet. Bl.
33: ‘Nochtans, wat zijne poëzie betreft, was
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Rens in het wachtende land gekomen’. Bedoeld wordt het land van belofte; maar
een zaal, waar men moet wachten, heet in onze taal wachtzaal, en geen ‘wachtende
zaal’. Bl. 17: ‘Edoch, het betrof de knijpende grieven van Vlaams-België’. Ik weet
wel dat knijpen en nijpen, etymologisch hetzelfde woord zijn; maar dit is dan toch
geen reden om van ‘knijpenden nood’ te spreken, in plaats van nijpenden nood’. Blz.
12 vernemen wij dat de Maatschappij ‘de taal is gansch het volk’, tijdens de
Arteveldefeesten in 1863, een prijskamp uitschreef voor de ‘beste gevelopschriften’.
Volgens schrijver heeft ze zich hierbij schuldig gemaakt aan ‘najieve agiotatie’. Wat
agiotatie hier moet beteekenen, weet ik niet.
De slotsom van de studie (blz. 38), wat de letterkundige verdienste van Rens
betreft, luidt als volgt: ‘Blijvend werk heeft hij niet verwezenlikt. Wel duurzaam....’
Welk onderscheid schrijver wenscht te maken tusschen blijvend werk en duurzaam
werk, weet ik niet. Ik onderstel dat schrijver wil zeggen: ‘Rens heeft, uit een zuiver
esthetisch oogpunt, geen blijvend werk verricht. Maar de historicus die de geschiedenis
van onze letterkunde schrijft, moet met dit werk rekening houden: hij mag het niet
wegcijferen. En in dien zin heeft Rens duurzaam werk verricht’.
Enz. enz.
Wetenschappelijke onnauwkeurigheden: bl. 27 ‘De studie van Rens over Reinaert
den Vos werd bewerkt naar het Duits van Gervinius’. Gervinius, mij onbekend: lees
Gervinus.
Bl. 29, wordt onze Reinaert ‘een middeleeuws aristophanesk gewrocht’ genoemd.
Ik protesteer: de fijne glimlach van onzen genialen Willem mag niet vergeleken
worden met den uitbundigen schaterlach van Aristophanes, Aristophanes zit vol
obscoeniteiten, vol woordspelingen, vol hatelijkheden tegen politieke tegenstanders
enz. Van dit alles is er zoo goed als niets in onzen Reinaert te vinden. De humor van
Aristophanes en die van Willem zijn van heel verschillenden aard. Onze
middeleeuwsche boerden zijn soms wat aristophanesk: maar, spijtig genoeg, zij
missen het Attisch zout.
Enz. Enz.
De gezochte en rare beeldspraak van den schrijver doet zonderling aan, waar hij
over den nuchteren Rens spreekt. Blz. 2: ‘1834 breekt aan: nu is zijn (Rens') dwaze
bedrijvigheid als een plant uit de grond naar boven geboord....’. Welke de plant is
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die een dwaze bedrijvigheid aan den dag legt, weet ik niet; overigens wordt hier
nergens bewezen dat de bedrijvigheid van Rens dwaas was.
Bl. 25: ‘Ge kunt Rens zien van overal: hoge klepperende leeuwerik, met kreten
en fluiten!’ De kreten van den leeuwerik, quid juris?
Bl. 26: ‘Hij (Rens) ligt met voelbare navels, gehecht en te leven, aan de vroege
Gentse wetenschappelike beweging’. Er hapert ten eerste iets aan den bouw van den
volzin; ten tweede, heeft ieder mensch, naar mijn beste weten, slechts één navel. Ik
sta er voor in dat Rens er geen twee had!
Deze voorbeelden mogen volstaan: er een reeks andere bijvoegen, cui bono?
Ten slotte nog een aanmerking nopens spelling: dit is natuurlijk zonder belang,
aangezien er van bekroning geen sprake kan zijn.
Ik vermoed (maar ik ben er niet zeker van) dat schrijver's bedoeling was
Kollewijnsche spelling te gebruiken, met de noodige verbeteringen. Maar het is er
naar!
Bl. 20 heeft schrijver het over de muziek van Benoit en Bellens en hunne ‘kooren
en kantaten’. Gewoonlijk schaft hij de dubbele o van De Vries en Te Winkel af.
Maar, om iedereen tevreden te stellen, plakt hij een tweede o bij woorden, waar de
officiëele spelling die niet vertoont.
Bl. 36 zegt hij dat ‘Rens er zich over verblijd dat...’. Naar ik meen, spelt Kollewijn
‘hij verblijdt’.
Bl. 6 is Rens een ‘flammingant’. Verder (bl. 30 en vlgd.) wordt hij tot ‘flamingant’
gepromoveerd.
Bl. 6 is J.F. Willems aan het hoofd van ‘'n culturele elite’. Bl. 10 is er sprake van
‘kultureele bezonkenheid’. En blz. 16 van ‘kulturele geestdrift’.
Bl. 6 is Rens een ‘type’ van flammingant. Bl. 16, is hij ‘tiepe’. Bl. 20 is iets ‘tiepis’;
bl. 7 is het ‘tipies’. De spelling ‘tiepies’ ontbreekt. Natuurlijk ook de spelling typisch:
die is te alledaagsch voor groote geleerden.
Wij lezen nevens elkaar kanaliseren (bl. 11) en kampeeren (bl. 11); reageeren (bl.
3) en ‘militerend’ (bl. 12: ‘de amikaalconcentreerende tendens van Rens’. Als men
concentreeren spelt, verwacht men daarnevens amicaal. Amikaal onderstelt konsen-
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trerend. Bl. 22 is er sprake van ‘correspondeerende en effektieve leden.’ Maar bl.
28 is iets ‘konvensioneel’....
Wat mij betreft, ik raak er niet wijs uit. Er ontbreekt stellig een ‘inleidend woord’,
waarin schrijver rekenschap dient te geven over zijn spelling, en aantoont waar hij
eigenlijk naartoe wil.
Dit voorbericht zou als titel kunnen krijgen: ‘Een niewe spelling ad usum
keukenmeidarum’.
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Bijzondere prijsvraag Karel Boury-Fonds.
Voor 1930.
Voor dichters
Voor dichters. Worden gevraagd: Tien vaderlandsche liederen voor het volk.
Prijs: 750 fr.
Eén antwoord is ingekomen. Tot leden van den keurraad werden aangesteld: Kan.
AM. JOOS, OMER WATTEZ en Dr. L. GOEMANS.

Eerste verslag: Kan. Am. Joos.
De deelnemers aan de prijsvraag hadden tien vaderlandsche liederen te leveren.
De dichter van de ingezonden liederen heeft, volgens mij, gelijk gehad het begrip
Vaderlandsch in den ruimsten zin te nemen. Hij bezingt niet alleen ons Vorstenhuis
(6 en 9) en de oorlogsfeiten (1), maar ook een voornaam deel van het Land (2), de
huiselijke deugd (3), de burgerdeugd (4), de burgerlijke overheid (7), den zanglust
van ons volk (5), volksfeesten (8) en onze kunstenaars (10).
Verheven gedachten komen er niet voor; de taal is goed, is zelfs hier en daar frisch.
De verzen lezen gemakkelijk.
Spijtig is het
1o dat de Dichter in 2, 3, en 9 voor zijn maat vijfvoeters verkozen heeft, die,
naar ik meen, minder passen in een volkslied;
o
dat in 1, 2, 4, 5, 7 en 8 alleen de pare verzen rijmen, waardoor deze liederen
2
minder welluidend zijn;
o
dat sommige woorden enkel gebruikt schijnen om te rijmen; zooals Nethebocht
3
in 2, schoort in 3, smelt in 5, omprangen in 6 en gegluurd in 9;
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dat hier en daar epitheta nutteloos of weinig passend zijn; zooals natte zeewind
in 1, gulle wet in 2, dapper woord in 3, koene helden in 4, smeltend koor in 7,
moedig malersgild in 5;
o
dat het prozaïsch klinkt te zeggen: ge ziet een bloemtuil voor het venster
5
staan,
4o

en Milde geuren, waant gij, luwen aan.
en Wis zag men u malen, borduren en spinnen.
6o dat hij te persoonlijk is in 2, alsook in 8;
en eindelijk ten 7o dat hij een voet te veel heeft in het vers:
Het bind' ons harten met zijn rozenband.
Niettegenstaande de opgesomde onvolmaaktheden en gebreken, mag toch de
Academie aan deze verzameling een deel van den prijs toekennen.

Tweede verslag: Omer Wattez.
Ik vind de opmerkingen van mijn geachten collega, Kan. A. Joos zeer juist, en ik
ben van dezelfde meening wat betreft de waarde van het werk.
De dichter bezingt gemakkelijk allerlei onderwerpen, te gemakkelijk zelfs; hij is
niet streng genoeg voor zichzelf.
Het rythme van de meeste der liederen is niet dat van het volkslied; te veel
stopwoorden stremmen den gang.
Toch heb ik er niets tegen, als de keurraad oordeelt dat hem eene belooning mag
gegeven worden.

Derde verslag: Dr. L. Goemans.
Van de tien ingezonden opstellen kunnen er, naar mijn oordeel, slechts een vijftal
voor liederen doorgaan:
De Wijde Vlakte, Het Kempenland, De Zegepraal van 't Lied, De Burgemeester,
Goede Klokken.
De andere stukken zijn van dien aard, wat inhoud en vorm betreft, dat geen
toondichter er ooit zal aan denken die op muziek te stellen.
De vraag is of het de Academie tot eer zou strekken zelfs de vijf aangeduide
liederen zonder verbetering onder hare bekroonde uitgaven op te nemen. Mijn meening
is negatief.
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Guido Gezelle
Zijn grootheid en zijn macht
Rede door Dr Jozef Muls,
Werkend lid der Academie.
Dit plechtig eeuwgetij van Guido Gezelle heeft ons weer terug gevoerd naar zijn
glorie en naar zijn oorsprong. Alles is over hem deze laatste maanden gezegd geweest
en men zal dan ook van mij niets anders verwachten dan de herhaalde uiting onzer
liefde en bewondering.
Het leven van dezen dichter, wanneer wij het overschouwen van de wieg tot aan
het graf, is wel wat wij, in den vollen zin van het woord, mogen noemen: een schoon
leven.
Hij werd geboren in een bloementuin en te midden van de oude en eerbiedwaardige
steenen van Brugge die toen, in het jaar '30, - het jaar wellicht van onzen diepsten
kultureelen ondergang, - ons heiligste bezit waren, omdat zij ons herinnerden, met
de melancholie die eigen is aan alle dingen die sterven en verloren gaan, aan de
grootheid van een verleden dat reddeloos voorbij scheen.
Maar dat leven, begonnen bij het luiden van klokken uit oude kerken, het geuren
van bloemen, het schuifelen van vogelen, het choorgezang van kloosterlingen en
begijntjes, is allerminst een sprookje geweest in zijne verdere ontwikkeling.
Indien wij spraken van een ‘schoon leven’, dan moet zulks verstaan worden in
den zin van een diep-doorploegd, tragischgroot leven, vol weelde van ziele-vreugde
en -geluk, maar tevens ook vol droeve ervaringen van onverstand, miskenning en
wantrouwen, zooals het wel niet anders te verwachten viel voor een zoo groot mensch
in een zoo klein land.
De smartelijke tegenstellingen volgen elkaar op van den aanvang tot het einde.
Dit sprookjes-prinsje dat in een koets met witte paarden bespannen ten doop werd
gevoerd, dit geniale werkmanskind is voor zijn onderricht moeten gaan bedelen te
Roeselare en te Brugge en werd slechts met voorspraak tot de
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priesterwijding toegelaten. Als professor van poësis in het Klein Seminarie der
Mandelstad kent hij een oogenblik van hoogst geluk, levend met en voor een door
hem bezielde jeugd en de schoonheid brekend als brood voor hongerige zielen, om
daarna afgezet te worden, buitengeschopt en voor altijd ter zijde gehouden. Hij had
nochtans toen reeds, in 1858, wanneer de romantiek van Jan van Beers nog hoogtij
vierde, met zijn ‘Dichtoefeningen’ en ‘Kerkhofblommen’ aan zijn volk de schoonste
verzen geschonken die in de 19e eeuw wellicht in de Nederlanden werden geschreven.
Als een mensch die aan lager wal zou zijn geraakt, wordt hij van de eene functie naar
de andere verzonden, overal onbruikbaar, gevaarlijk of ongewenscht en uit de
zieletreurnis van die dagen, in 1862, zien wij spijts alles ‘Gedichten, Gezangen en
Gebeden’ opstijgen als wierook en de blijheid om het leven ongeschonden bewaard
gebleven, tot de miskenning over hem meester werd en de donkere jaren van zwijgen
intraden. In parochiedienst zal hij zich voortaan afsloven: in Sint Walburgis te Brugge
(1865) in Onze Lieve Vrouwe te Kortrijk (1872), aan onoogelijke weekbladjes
collaboreerend, als ‘Reinaert de Vos’ of ‘Rond den Heerd’, met bijdragen over
klein-steedsche politiek en kinderlijke verhalen voor het volk. Maar in die somberste
jaren van schijnbaren geestelijken ondergang verwerft hij die verbazende taalkennis
die hem zou toelaten, wanneer het verdriet was geluwd en het hart weer begon te
bloeien, in ‘Liederen, Eerdichten et Reliqua’ en daarna in ‘Tijdkrans’, ‘Rijmsnoer’
en ‘Laatste Verzen’ met een luister van woorden te spreken over al het zichtbare van
Gods schepping en de geheimenissen van de menschenziel, over het allereenvoudigste
en tevens over het meest gecompliceerde en het wijsgeerig diepzinnige van de
mystieke verheffing om daarna, in 1899 in een nonnenklooster te gaan sterven bij
het kleppen van de beeklokjes, het schuifelen van de vogelen, het geuren van de
bloemen door den avond, zooals het was geweest toen hij ter wereld kwam.
Men houdt zijn hart vast wanneer men dat gedurig-gejaagd en onzeker leven
overschouwt en daarbij bedenkt dat hij de volmaakste dichter is geweest die
Vlaanderen sedert de 17e eeuw heeft voortgebracht en hij ons thans voorkomt als
een geweldig en onbedwingbaar vuur, als het eeuwig lyrisme dat vol poëtische
verrassingen en inspiraties uit diepten van menschelijkheid oplaait, nu eens, op
plechtigen toon, het grootsche en algemeene, het edele,
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ja zelf het epische en heroïsche van ons geestelijk lotgeval vertolkend, dan weer, met
het versierde van stafrijm en woordenspel zingend van de lieftalligheid der aarde om
het nederigste kruidje aan onzen voet te verheffen in het licht der schoonheid.
Hij stond boven misère en verdriet. Hij leed, maar de stoffelijke dingen konden
hem niet meer raken, omdat hij meester van zijn ziel was geworden. Onder zijn door
de jaren ros-geworden priesterkleed droeg hij, ongeweten en ongekend door zijn
tijdgenooten, den hoogsten adel van ons ras.
Hij verschijnt ons daarbij als een zoo beminnelijk, uitzonderlijk man dat wij als
tot een vader naar hem opzien en hij, evenals Maerlant op het einde der 13e eeuw,
ook voor onzen tijd den naam verdient van Vader der Dietsche dichteren algader.
Wanneer wij ons even willen herinneren dat hij de tijdgenoot is geweest van Wagner,
Berlioz en César Franck in de muziek; van Manet, Gustave Moreau, Claude Monet,
Pissaro, Cézanne, Gauguin, Degas, Renoir, Segantini, Burne Jones, Whistler en
Boecklin in de schilderkunst; van Rodin en Meunier in de plastiek; van Ibsen,
Nietzche, Zola en Tolstoj in de letterkunde, al zoo vele namen en tegenstellingen die
het verwarde, onsamenhangende en onverzoenbare van idealisme en materialisme,
van romantiek en naturalisme, van neo-mystiek en -christianisme, van athéisme,
socialisme en anarchie in de 19e eeuw vertegenwoordigen, dan worden wij pas bewust
van Gezelle's uitzonderlijke beteekenis en grootheid.
Hij stond buiten het delirium dat de tweede helft van de voorbije eeuw scheen te
hebben aangegrepen. Hij bleef vreemd aan die opeenstapeling van alle
kunststrekkingen en levensopvattingen. Ter zijde van het tumult van een tijd, die ons
aan de verwarring der talen aan den voet van den Babeltoren herinnert, klonk zijn
stem, klaar en onberoerd, als de zang van een vogel bij de beek, in het loover of het
riet.
Zijn werk is in de eerste plaats eene herschepping van het schoone Vlaanderen.
Er is niets onder onzen hemel dat hij niet heeft beschreven en bezongen. De liefde
voor de uiterlijke, zinnelijk-waarneembare wereld is fundamenteel bij Gezelle. Hij
minde de schoonheid der wereld waarin hij leefde. De wereld voor hem was
Vlaanderen. Door al zijn verzenbundels heen doemt het vertrouwde landschap voor
ons op in het wisselend licht der elkaar
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opvolgende seizoenen. Zijn verzen reekten zich van zelf tot een Tijdkrans, een
Rijmsnoer om en om het jaar Wij genieten van zijn lente die als met een tumult van
legerscharen de aarde overrompelt; van de glorie van zijn zomer met den gloed van
de zon, den zang van het koren, de regenvlagen en den donder; van den weemoed
van zijn herfst met de volgeladen fruitboomen, de bamisbosschen die goed rieken,
de boomen die hun vonnis wachten, schooner in 't sterven dan in 't leven; van den
rouw en de verlatenheid van zijn winter, met de ‘kinders van de locht, de gesneeuwde
blommigheden’, de spree van witheid ongemeten over de aarde, den ruwrijm en zijn
kristalen woestijn vol wonderen, de kraaien en de raven.
Hij vluchtte steeds de menschen en de stad voor de eenzaamheid van den buiten.
Hij nam de ruimte in zich op, zag den schoonen bouw van het heelal en luisterde
naar de muziek der sferen. Van de beschouwing van den macrocosme boog hij zich
neer naar den microcosme en wist uit het eindeloos-kleine schatten naar voor te
halen: de bloemen langs den watergracht, een leeksken licht, een spin, een vlieg, een
slekke, een schrijverken, de rose en witte pareltjes van den hagedoorn, de donderbare
op een oude dakpan, een dopken mos tusschen verweerde steenen... Hij kende het
wezen en het stemgeluid van alle vogelen: duiven en musschen, eksters en spreeuwen,
meezen en zwaluwen, en hij zong den zang van leeuwwerk, koekoek en nachtegaal.
Hij zag boven de aarde, tegen den hemel, de groote gestalten van de boomen: wilgen
en abeelen, eiken en linden, den hulst, den beuk, den berk, de dorenhagen en den
espenboom, de appel- pere- en kriekelaars, de populieren en den vlienderboom, de
esschen en de iepen, de dennen, de olmen en platanen. In de weiden vol bloemen,
in de malsche meerschen, vol nieuw gras, onder het varen van de wolken door de
blauwe luchten, stonden de runders te grazen of draafden de veulens en de paarden.
Over de deining der omgeploegde akkers, door de velden vol vlas of vol koren, langs
de boorden van de Leie... schreed de mensch met zijn eeuwige, onveranderbare
gebaren: de ploeger en de maaier, de pikker en de zaaier, de spaman, de bleekersgast
en de berdzager. Hij had alles in de klare spiegelen van zijn oogen opgenomen en
geborgen in de schatkamers van zijn hart. Hij had genoeg met Vlaanderen. Hij vroeg
of verlangde naar niets anders. Het was voor hem het paradijs.
De schoonheid van de wereld daarbuiten stond in volmaakt
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evenwicht met de verbeelding die ervan in zijn binnenste geboren werd. Terwijl in
de Provence, op een zelfden tijd, het hart van Van Gogh letterlijk opbrandde in tot
krankzinnigheid doorgevoerden strijd om de wedergave der natuur, bleek Gezelle
de harmonische kunstenaar die rustig en zeker zijn taak van ziener, van lieven
speelman en van zoet-gevooisden vinder vervulde. Zijn verzen, die ook hij besproeid
had met zijn tranen en bedauwd had met zijn zweet, droegen geen spoor van de pijn
en de smart waarin zij werden gebaard. Zij waren de van-zelf-sprekende,
onbevooroordeelde, onbaatzuchtige, ontroerde omschrijving van de duizend lieve
uitzichten der dingen.
Gezelle bezat de onverstoorbare objectiviteit van een klaren spiegel, de plastische
passiviteit van diepe stille wateren. Hij was geen piekeraar over wereldproblema's,
hij heeft zich zelf nooit uitgegeven voor een hervormer: Hij was de zingende vogel!
Hij was geen programma-mensch, hij meende niet dat hij nieuwe rhythmen bracht
en nieuwe geluiden: alle rhythmen waren de zijne! Hij doceerde of oreerde niet, hij
argumenteerde niet, hij was: heel en al liefelijkheid! Hij vocht niet met tijdschriften
en manifesten tegen het oude en uitgediende, hij orakelde niet over wat de nieuwe
dichtkunst zijn moest: hij zong en zijn verzen in al den eenvoud hunner behandeling
zijn als de bloeseming van de lente omdat zij ontloken in het sprookjesland van zijn
kinderlijk hart. Zij hebben den reuk onzer aarde en rivieren, den geur onzer bloemen,
boomen en kruiden.
Er is wellicht nog niet genoeg gewezen op den samenhang van Gezelle's
natuurgedichten met het werk van onze impressionistische schilders die zijn
tijdgenooten waren en de eigen omgeving evenals hij ontdekt hebben en verheerlijkt.
Ontegensprekelijk is de gelijkenis die er bestaat tusschen gedichten als ‘Casselkoeien’
en het schilderij: ‘De kudde die door de Leie waadt’ van Claus, tusschen avonden
en nachten van Gezelle en avonden en nachten van Heymans of Verstraeten.
Ik geloof niet dat de impuls in dezen van den dichter op de schilders zou zijn
uitgegaan. Er dient eerder van een onbewuste onafgesproken, gelijktijdige verhouding
tot de natuur gesproken te worden. Doch het werk van dichter en schilders mag
beschouwd als de zich-bij-elkaar-aanpassende uitspraak van een inzettende
bloeiperiode onzer kultuureele ontwikkeling, die hare hoogste uitspreekbaarheid
beleefde in het aanvaarden, in het waardeeren

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

244
van den eigen Vlaamschen bodem, de wereld waarin wij door afkomst en geboorte
beschikt waren te leven en die onze gedachten en gevoelens het gemakkelijkst moesten
bevruchten. Het werk van dichter en schilders wordt, aldus gezien, het eerste en
klaarste teeken van ons Vlaamsch-nationaal bewustzijn, dat is de erkenning dat de
eigen vertrouwde omgeving voor ons de ideale is en alle andere vreemde schoonheid
voor ons geestelijk welzijn te boven gaat.
Het vlaamsch-nationaal karakter van Gezelle's werk zal ons overigens niet ontgaan
wanneer wij even zijn strijdliederen en zijne bespiegelingen op ons historisch verleden
bedenken. Want wij mogen het niet vergeten: deze spontane maagdelijk-frissche
natuurdichter die zoo afzijdig bleef staan van allen strijd en rumoer, heeft stukken
geschreven die als de oproep klinken van een heel volk, die, als zijn Leeuwendans
uit ‘Groeninghe’ aanzetten met het geweld van een niet meer te remmen opstand:
Harop! Harop! De Trompe steekt!
De boeien los, de banden breekt!
Ten vijand in! dat op zijn schansen
De Leeuwen dansen!

Guido Gezelle heeft als Conscience, Rodenbach, Julius de Geyter en anderen het
historisch verleden van Vlaanderen bezongen, omdat hij er de uitzonderlijke
beteekenis van kende als hefboom voor de herwording van een volk. Het is omdat
de Vlamingen na het lezen van den Leeuw van Vlaanderen door Conscience, zich
weer de afstammelingen gingen voelen van de gemeentehelden, dat zij tot hunne
raszelfstandigheid zijn willen terugkeeren en de Vlaamsche beweging een
volksbeweging is geworden. Zijn de moderne Grieken ook zóó niet tot stand
gekomen? Het is omdat zij meenden de afstammelingen te zijn van Miltiades en
Epaminondas, van Themistocles en Pericles dat zij zich weer een natie voelden en
hun droom van het Groot-Griekenland uit de oudheid wenschten te verwezenlijken.
De vele gedichten van Gezelle aan de Broeltorens van Kortrijk, aan Breydel en de
Coninck, aan Groeninghe en den Guldensporenslag gewijd zijn sprekende
getuigenissen van zijn nationaal bewustzijn en zijn wil om onder zijn landgenooten
de rasfierheid weer op te wekken die verloren was geraakt.
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Hij vond in de taal den band die hem aan zijn volk en zijn volk aan zijn grootsch
verleden vasthechtte. De kennis van het verleden en de eigen volmaakte meesterschap
over de taal deden hem, beter dan wie ook, de ontaarding van zijn tijd inzien. De
letterkundige overlevering was verbroken. De gedurige wisselwerking tusschen
schrijvers en publiek was verloren gegaan. Een levende letterkunde, doorloopende
getuigenis eener nimmer gestremde beschaving bestond niet meer. Wij hadden te
wachten tot Conscience kwam om weer opnieuw te leeren lezen. Het genie moest
fataal bij ons vereenzaamd blijven.
Om den toestand van toen ten volle in te zien, moet men maar even bedenken wat
een verschil van allure er bestaat tusschen Gezelle en Mistral, zijn nationalistischen
tijdgenoot. Hoe gene was de obscure ‘zeerelooper’ van een provincie-nest, altijd op
de baan in parochiedienst voor patronaten, ziekenkassen en broederschappen, terwijl
die andere, met zijn grooten vilt, als een koning uitstak boven de Provence, door een
staf van Felibres gevierd werd als een magiër, als de Star die rees boven de
zonbeschenen romeinsche ruïnen van Arles, van Nimes en van Orange.
Maar door het voortbestaan der onsterfelijke taal kon de solidariteit tusschen heden
en verleden bij ons weer worden hersteld.
Gezelle heeft de levend-gesproken volkstaal opnieuw vastgeknoopt aan de oudste
literatuur die wij bezaten. Hij heeft haar van verwaarloozing en ontaarding gered.
Hij heeft haar een onvergankelijken luister verleend door ze te doen zingen in de
muziek van zijn vers en tot het fijnste instrument te maken ter uitbeelding van de
edelste gedachten en emoties. Hij deed voor de Vlaamsche taal wat Ronsard gedaan
heeft voor het fransch en Dante voor het italiaansch. De Nederlandsche taalboom
bloeide weer in Vlaanderen vol witte en rose bloesems en duizend vogelen zongen
in zijn bladerkruin. Het genie van een groot dichter had zich tegen de
tijdsomstandigheden en een onafwendbaar zich voltrekkend noodlot onverwinbaar
opgesteld met de almacht van het schoone woord.
Door de taalstudie op groote schaal van West-Vlaanderen tot Limburg onder het
jong geslacht te bevorderen heeft Gezelle aan heel de Vlaamsche literatuur een nieuw
leven verzekerd. Hij wist te goed dat hoe meer Vlaamsche schrijvers en dichters van
waarde er zouden opstaan, hoe sterker heel het ras er zou bij worden. Een volk dat
in zijn literatuur bestaat en erkend wordt kan niet meer
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vergaan en hoe ondergeschikt zijn toestand tijdelijk nog moge wezen, moet het vroeg
of laat zijn volle zelfstandigheid bereiken. Het is niet zoo zeer door parlementsakten
dat een natie tot de volle ontplooiing harer mogelijkheden wordt gebracht. De politiek
plukt hier slechts de vruchten van de jarenlange stille werking der literatuur. Zij doet
slechts in wetteksten vastleggen wat in feite geestelijk reeds was veroverd.
De drang bij Gezelle om het heden weer op het beschavingspeil van het verleden
te brengen, ontlokten hem die bittere aanklachten tegen de verbastering der hoogere
standen:
Het bloed des volks roept Vlaamsch
en gij ge en hoort het niet!
De Vlaming staat zijn eigen taal en zeden af
hij en mag niet
De Vlaming wilt van ander taal en zeden zijn
hij en kan niet
De Vlaming heeft op 't einde van 't spel
noch dit, noch dat niet.

Hij vermaant met strengheid tegen den vloed van verfransching:
Weg met de tale
die niemand en spreekt
hoe edel dan ook
zij moog heeten.

en als de heraut van een heel volk richt hij zich op met deze woorden:
Gij zegt dat 't Vlaamsch te niet zal gaan
't en zal
dat 't waalsch gezwets zal boven slaan
't en zal
Dat hopen, dat begeren wij
dat zeggen en dat zweren wij
zoo lang als wij ons weren wij
't en zal 't en zal
't en zal

Tot de schare roept hij kort en klaar:
Die geen taal heeft
is geen naam weerd
waar geen taal leeft
is geen volk.
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en het klinkt als het hoog gebod van een volksleider:
Wees Vlaming dien God Vlaming schiep
Wees Vlaming zeg ik U
Die gisteren nog ontvlamingd sliep
Herwake Vlaming nu.
Die Vlaming is moet Vlaming zijn
Dat moet hij. Niet een deel
Van Vlaming en al 't ander schijn
Maar Vlaming zijn geheel.

Als het testament van een die zich ten volle bewust is van zijn nationaal dichterschap
en zending, lezen wij de volgende voor elk Vlaamsch hart ontoerende verzen:
Mochte mij dat nieuws gebeuren,
dat ik zage, wel en wis,
Vlanderen 't Waalsche wambuis scheuren,
daarin 't nu genepen is!
Weerde God hem 't eeuwenoude,
doodkleed, wierde 't vrij daarvan,
Vlanderen lief, herleven zoude
't hert van uwen dichter dan!
Mochte mij des levens vorste
staande blijven, zoo veel tijd,
dat ik, met der waarheid, dorste
zeggen dat gij Vlanderen zijt!
Mochte mij de dood dan grijpen,
niet en duchtte ik haar met al,
en ik riepe, in 's stervens nijpen:
Vlanderen, wilt het leven, 't zal.

Die Vlaamschgezinde oproepen van Gezelle zullen tijdsgedichten blijven die voor
latere geslachten de verbastering en den lagen stand onzer kultuur in het midden der
19e eeuw zullen helpen verklaren.
Maar hoe is het dan mogelijk geweest dat op een tijd van geestelijke inzinking, van
verachterde klein steedsche burgerlijkheid plots, zonder eenige aanleiding, zulk
zuiver-klinkend Neder-
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landsch geluid in ons land kon worden vernomen? Tegenover de moraliseerende
sentimentaliteiten en de vooze rhetoriek van het heerschend geslacht gaat plots een
wereld open van idee-geworden zinnelijke waarnemingen en emoties die in de
woordkunst van een dichter een zekere volmaaktheid hebben bereikt.
Dit valt niet anders te verklaren dan door het feit dat Guido Gezelle's geest de
bloeseming was van drie honderd jaar ondergrondsche volkskracht die zich,
onaangetast, in de diepte had weten te bewaren. Hij is de niet meer aarzelende,
zoet-vloeiende, harmonische uitspraak van het eeuwenlang veronachtzaamd fijn
gevoel, het diepe en vrome denken, de waardeering en de liefde voor den vadergrond
van een door ongeluk en verwaarloozing onmondig, maar innerlijk-gaaf gebleven
volk.
Er is bij Gezelle geen spoor te ontdekken van de verfijning van overbeschaving,
van eenige levensmoeheid die meer ingewikkelde geraffineerde maatschappelijke
toestanden doen ontstaan. Alles komt bij hem uit een gezonde levensblijde gesteltenis
der ziel die gelukkig is in het genieten van de schoone wereld, die hare aandacht
verleent aan elke kleine bijzonderheid van de schepping en tevens het cosmisch
gevoel heeft van den samenhang van alle dingen in de ruimte en het licht.
De zieleschoonheid van Gezelle is meer en beter dan een tijdelijk produkt van
beschaving. Zij is de erfenis van het ras, de zieleschoonheid van al die hem waren
voorgegaan en die nooit volledig ten onder ging. Zooals Van Eyck in den aanvang
der 15e eeuw de ruimte ontdekte van Gods open en vrije natuur en zijn aandacht
schonk aan elk grashalmpje, aan elke bloem, aan de flonkering van een edelsteen in
het licht van den dag, zóó heeft Gezelle opnieuw Vlaanderen ontdekt. Zijn manier
om ook het kleine en het groote te vangen in de woordkunst bewijst hoe zijn
kunstvorm bij de wedergave van de schepping, over eeuwen, was blijven wortelen
in ons meest glorierijk verleden.
Zóó is het dan gebeurd: In het mijmerende Brugge dat Georges Rodenbach dood
waande en waar Fernand Khnopff een katafalk had voor opgericht in de door spoken
bezochte ziltige verlatenheid der Lieve Vrouwekerk, in deze ruïne van ons grandioos
verleden, die als het ware geschikt scheen om de melancholie te voeden en de
wanhoop te doen ontluiken, is de stem van het onsterfelijke Vlaanderen weer
opgegaan. Het genie van het ras was blijven voortleven te midden van de kankerende
steenen en
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de bouwvallige muren. De energie die de torens overeind had gezet was onaangetast
gebleven. Deze Bruggeling werd de bruggebouwer, de pontifex die de brug sloeg
tusschen het verleden en den nieuwen tijd.
In het werk van Guido Gezelle gevoed als het is door de historie en de sappen van
den vadergrond bezitten wij voor alle tijden een nationale literatuur. Zij werd ons
geschonken nog voor dat wij van onze nationaliteit volledig bewust waren geworden.
Maar uit dat stille werk dat op zijn tijd door de massa onachtzaam werd voorbij
gegaan is de weerstand geboren van denVlaamschen geest en de stuwkracht opgegaan
die thans het heele volk beweegt in de richting zijner alzijdige krachtsontplooiing.
Gezelle heeft het verbond van den Vlaming met de Vlaamsche aarde weer tot stand
gebracht. Hij heeft ons een vaderland gegeven.
Men heeft gesproken over de mystiek van Guido Gezelle, zooals men zoo vaak
spreekt over de mystiek onzer Vlaamsche Primitieven, en men ging daarbij vergeten
dat het werk van den dichter en de schilders eerst en vooral geweest is en blijft: de
verheerlijking van de schoone werkelijkheid.
Godsdienst en dichtkunst, de twee groote machten die een beroep doen op de
edelheid van 's menschen hart, waren bij hem vereend op al de momenten van zijn
leven. Maar het is steeds langs den weg om der zinnelijk-waarneembare werkelijkheid
dat hij de geestelijke diepten van de eigen ziel ontdekte, dat zijn verzuchtingen, zijn
blijheid, zijn groot-menschelijke nood opgingen in de hoogere sfeer van de zuivere
gedachte, de metaphysische beschouwing. Gezelle dacht en voelde godsdienstig
omdat zijn leven door en door religieus was. De dichter en de wijsgeer waren in hem
vereenigd met een goed mensch.
Hij stond kinderlijk ontroerd tegenover het groote mysterie van het heelal. Hij
erkende het Onkenbare en in hem brandde het eindeloos verlangen om het groote
vreemde wezen van de Godheid te benaderen. In zijn verzen zijn er oogenblikken te
vinden waar hij de goddelijke aanwezigheid heeft gevoeld, sterre-nachten die de
huivering van Gods glorie over hem deden komen en hij zich hulpeloos ging voelen
tegenover de klaarte die voor hem openging:
hoe kleen, o God, hoe kleene,
donker en alleene,
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ligge ik in den diepen al
van uw licht verloren,
lijk een ongeboren
kind dat niemand baren zal.

Het is als een fluisterend ondergaan en wegduiken in het mysterie. Ik ken in de
wereldliteratuur geen ander vers waar zoo volmaakt de overeenstemming van gedacht
en gevoel met het heelal, van den mensch met God tot uiting komt
Zijn zielsbewegingen voerden hem soms zoo hoog dat hij zich afzonderde van de
onwetende plebs, dat hij zich koning voelde, edel en machtig, een gebieder, dat er
niets meer was tusschen hem en God dan de wenteling der hemelen en de muziek
der sferen, dat hij de starren toesprak als de hiërarchieën van zingende engelen rond
den troon van God en hij zich zelf voelde meewentelen door de tijdelooze ruimte:
Eenpariglijk omzingt gij
choorewijs omringt gij
't Wezen dat nooit aan en ving
Wij, - ik en gij - belijden,
wij, door alle tijden,
wij, door alle ruimten heen.
wij, van Hem begonnen,
zielen sterren zonnen
't woord van zijn almachtigheên!

Het is op een oogenblik dat zijn dichters droom in verwezenlijking ging, dat hij het
onkenbare begreep, het onzichtbare zag, het ontastbare raakte, het onvatbare omvat
hield dat uit zijn vereenzaming dat nederig en tevens zoo fiere vers ontlook waarin
hij als het ware het volle bewustzijn kreeg van zijn hoogere roeping:
Hoe ben ik, louter duisterheid,
en stekeblend geboren,
o licht, tot uwen lof bereid,
bestemd en uitverkoren?
Hoe is 't dat ooit Gij ongemaakt
gewonnen noch geschapen,
mij, duisterling, den dag ontstaakt,
en duizenden liet slapen!
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Het is bijna de uitspraak van het van zich zelf bewust geworden genie.
Zijn gebeden waren een streven naar Gods kennis, niet een vraag om gunsten maar
een krachtsinspanning, een zielsbeweging om de geheimenissen nabij te komen.
Toch behoort Gezelle niet tot de specifiek-mystieke literatuur. De mystiekers
volgens het woord van Frans Erens spreken van uit een hoogte waar wij ver beneden
blijven en hunne woorden klinken ons toe als uit een andere wereld, zij spreken van
uit een toestand waarin zij met goddelijk genadelicht doordrenkt zijn.
Gezelle bleef steeds op het menschelijke plan. Hij verliet nimmer de aarde, maar
de bloemen wezen hem naar God, elke schoonheid deed in hem het heimwee naar
het onbekende vaderland geboren worden. Zijn hoogste verzuchtingen had hij niet
in de kerk, in de afzondering van de kloostercel, maar wel in de velden, onder de
diepten des hemels, bij den ‘eerden troost, de gebloeide blommen die 's zomers
ontluiken op alle struiken’ bij de stem van den donder, bij den aanblik van de zon
die als de held Samson door de nevelen breekt en het wolkenpaleis in elkaar doet
storten.
Sommige verzen van Gezelle kunnen met de wijzangen van Rabindranath Tagore
vergeleken worden en zij bewijzen hoe de aanblik der natuur een hooger leven in
hem wekte dat de verheffing in de zuivere sfeer der goddelijke aanwezigheid benadert.
Gezelle voelde zich soms wel beklemd door al die aardsche banden en geen zang
van hem is triomfantelijker dan deze waar hij zich eindelijk bevrijd gevoelt en als
het ware levend ten hemel opgenomen:
Brandt los, mijn hert, van al dat uw
gevlerkte vlucht ombindt;
brandt los van kot en ketens, nu
de weenende ooge ontblind;
Brandt los, mijn hert, 't is nu, 't is nu
dat de hemelvaart begint.

Er is een veroverende kracht van Guido Gezelle uitgegaan. Zijn voorstelling van de
schoone wereld in de lage landen bij de zee was zoo grootsch en zoo almachtig
liefelijk tevens dat zij onweerstaanbaar bleek, niet gelocaliseerd kon blijven, maar
vervuld van een mild en rijk expansie-vermogen haar veroveringstocht door al de
Nederlanden begon.
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Bedenken wij maar even hoe meer beschaafde, ingewikkelde dichters- en
schrijvers-naturen als deze van Willem Kloos, Frederik van Eeden, Albert Verwey,
Carel Scharten, Reddingius onder zijn bekoring raakten en hoe de Gezelle-vizie, het
Gezelle-rhythme al de jongere schrijvers en dichters van Vlaanderen in het bloed
was overgegaan.
Dat mondig worden van het vlaamsch gevoel en van den vlaamschen geest op het
einde der 19e eeuw is een niet te loochenen feit en mag als de krachtvolle stuwing
van een vlaamsche geestesgolf aanzien worden.
De zuiverheid van vizie, de waarachtigheid van gevoel, de bespraaktheid, de aldoor
grooter wordende technische vaardigheid over de taal die een heele schare dichters
en schrijvers in Vlaanderen eigen werden hebben hun weerslag gehad in het meer
intellectueele en minder natuurlijk gebleven woorden. Heel die nieuwe wereld van
emoties en zegging werd ook daar eene veropenbaring.
Wij zijn er ons thans bewust van geworden dat wij een eigen vlaamsche beschaving
bezitten. Zij is niet enkel de uiterlijke bouw van ons maatschappelijk leven. Zij is
beter en meer. Zij is onze innerlijke kracht. Zij is ons vleesch en ons bloed geworden,
de onvervreemdbare onverjaarbare macht waar geen gebeurtenissen noch vijandelijke
elementen nog iets tegen vermogen.
Gezelle's boodschap gaat thans voor goed over al de gewesten van Dietsche sprake.
Zij dringt overal door gelijk een licht dat straalt tot in de duisterste hoeken en alles
verheerlijkt in zijn glans. Licht neemt tijd om tot de duisternis door te dringen maar
eens toch breekt het door en wij zien het voor altijd. Het wordt de warmte en de
blijheid in het leven van een heel volk. Het overstraalt alles en eenieder. Wij zijn als
het ware met zijn glans gekleed.
Wij hebben zijn standbeeld opgericht in de schaduw van den Lieve Vrouwe-toren
te Brugge en met vroomheid en liefde worden thans voor de eerste maal, dertig jaar
na zijn dood, zijne volledige werken uitgegeven. Maar beter nog dan in brons of in
boeken leeft Gezelle in de harten over al de Nederlanden. Hij zit ons in de hersens
hij zit ons in het bloed. Wij zien met zijne oogen, wij denken met zijn geest, wij
voelen met zijn hart. Wij kunnen geen nachtegaal hooren in de Meimaand of de
woorden van Gezelle komen ons op de lippen, wij kunnen geen avond of geen
sterrenacht bezien of wij droomen luid op met zijn lied, wij kunnen geen enkele
bloem ontmoeten langs de baan, of hij staat naast ons om
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ons te zeggen hoe edeldrachtig lief en fijn zij is, en 't is mij meer dan eens gebeurd
dat dolend vol heimwee door verre en vreemde streken ik zijn verzen in mij voelde
opwellen als de stem zelf van het verre vaderland.
Het Vlaamsche volk heeft sedert Gezelle heel wat doorgemaakt. Het heeft zich
opgericht in zijn massa om recht te eischen en geweldige dagen liggen wellicht nog
in 't verschiet. Maar het is te hopen, wat ook de toekomst brengen zal aan strijd en
tumult, dat wij steeds in ons de stilte zullen wedervinden die er noodig is om naar
Gezelle te luisteren, de ingetogenheid die wij behoeven om de bron van ons nationaal
leven terug te vinden.
De Koninklijke Vlaamsche Academie is heden die stille plaats geweest. Wij
communiceeren hier met zijn geest, wij luisteren naar zijn woord en wij buigen ons
diep voor zijn doorrimpeld eerbiedwaardig aartsvaderlijk hoofd.

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 inbegrepen)
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 Juni 1930.
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. J. PERSYN, bestuurder, Prof. Dr. M. SABBE,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren Dr. K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, 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. L. WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN,
Prof. Dr. A.-J.-J. VANDE VELDE, HERMAN TEIRLINCK, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER,
J. SALSMANS, S.J., Prof. Dr. FR. DAELS, Dr. JOZEF MULS en F.V. TOUSSAINT,
werkende leden;
de heeren Dr. J. VAN MIERLO, S.J. en Prof. Dr. J. VAN DE WIJER, briefwisselende
leden.
Liet zich verontschuldigen: J. JACOBS, werkend lid.
*

**

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

Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door de Regeering:
Annuaire de l'Académie royale de Langue et Littérature françaises. 1930.
Universiteit te Gent. Werken uitgegeven door de Faculteit der Wijsbegeerte en
Letteren. 62e en 63e afl.
Les occapations étrangères en Belgique sous l'Ancien Régime, par HUBERT VAN
HOUTTE. T. I et II.
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Door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg:
Archief. Vroegere en latere Mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland.
Door het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke Wijsbegeerte, te Rotterdam:
Nieuwe verhandelingen, 2e reeks: 10e dl. 2e stuk.
Door de ‘Bayerische Akademie der Wissenschaften’, te München:
Münchener Dichter der vierzehnten Jahrhunderts. Festrede... von GEORG
LEIDINGER.
Abhandlungen. Neue Folge: 2-4. 1929.
Sitzungsberichte. Jahrgang 1929: Heft 3-Schlussheft.
Door de Kon. Bibliotheek van België:
Exposition de reliures. I. Du XIIe siècle à la fin du XVIe. 1930.
Door het Nationaal Fonds voor wetenschappelijk onderzoek:
Universitaire stichting. De Instellingen voor Hooger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek in België, 1930..
Door het Mac Leod Fonds:
Uitgaven van het Mac Leod Fonds. I. Mac Leod Gedenkboek.
Door de Gentsche Afdeeling van het Davidsfonds:
JOZEF SIMONS: In Italie (Nr 229 der Uitgaven).
Door E.P. HILDEBRAND, archivaris O.M.C., te Antwerpen:
Prijs-bedingende versen, toegezonden aen de rede-gilde in Hooghlede onder
Ken-spreuk: Op d'Hoogde groeit den Olyvboom...

Aangekochte boeken.
De Werken van Vondel. Volledige en geïllustreerde tekstuitgave in tien deelen. 3e
deel: 1627-1640.
Algemeen Fransch-Nederlandsch en Nederlandsch-Fransch Woordenboek, door
J. VERCOULLIE, 4e afl.
Alle de werken van de Heer J. BAPTISTA TAVERNIER, Baron van Aubonne, in drie
deelen begrepen.

Letterkundige mededeeling.
Door Prof. Dr. M. SABBE, onderbestuurder:
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Wij hebben de eer hierbij aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, op verzoek van
den schrijver, een exemplaar aan te bieden van ‘De Kapel van Burgondie’ door Floris
Prims (Uitgave
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van de eigenares der kapel, voorhanden in den Boekhandel Veritas, Huidevettersstraat,
21, te Antwerpen).
Dit werk is een zeer onderhoudende en zaakrijke studie over een van de
interessantste en minst gekende oude gebouwen te Antwerpen: de kapel, die Jan van
Immerseel, naar de gewoonte van zijn tijd, omstreeks 1490, in zijn hof liet bouwen,
en die men in de 19e eeuw de Bourgondische kapel is gaan noemen wegens de
muurschilderingen en de glasramen, waarop een viertal Bourgondische
vorstenhuwelijken (Philips de Goede met Isabella van Portugal, Maximiliaan van
Oostenrijk met Maria van Bourgondië, Jan van Castille met Maria van Bourgondië
en Philips van Oostenrijk met Johanna van Castille (1496)) met heraldieke motieven
en wapenschilden herdacht worden. Waarschijnlijk werden de muurschilderingen in
de kapel aangebracht in 1496 omdat J. van Immerseel dacht, dat het huwelijk van
Philips van Oostenrijk en Johanna van Castille bij de aankomst van deze laatste te
Antwerpen in zijn private kapel zou ingezegend worden, wat echter niet gebeurde
daar Lier voor die plechtigheid verkozen werd.
De E.H. Fl. Prims heeft alles wat tot nog toe over deze kapel geschreven werd aan
een nieuw onderzoek onderworpen. Hij heeft zich ook met bijzondere liefde toegelegd
op de verklaring van de geschilderde en gebeeldhouwde versiering der kapel, waarbij
hij o.m. blijk geeft van zeer grondige kennis der middeleeuwsche symboliek.
De vruchtbare schrijver verdient eens te meer onzen dank voor zijn nieuwe ernstige
bijdrage over ons verleden en zijn overblijfsels.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Proeve over de Moderne Talen. - Bij brieve van 12 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.
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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:
Antwerpen: Prof. Dr. M. SABBE;
Brabant: Dr. L. GOEMANS;
Oost-Vlaanderen: Prof. Dr. A.-J.-J. VANDE VELDE;
West-Vlaanderen: Prof. Dr. L. SCHARPÉ;
Limburg: Prof. Dr. R. VERDEYEN.

2o) Koninklijke Academie van Schoone Kunsten van Ierland. - Prof. Dr. LEO
VAN PUYVELDE, werkend lid der Kon. Vl. Academie en hoofdbewaarder van de
Koninklijke Musea van Schoone Kunsten, werd benoemd tot eerelid van de
Koninklijke Academie van Schoone Kunsten van Ierland.

Mededeelingen namens commissien.
1o) Commissie voor Middelnederlandsche taal- en Letterkunde. - Prof. Dr. L.
SCHARPÉ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren Dr. K. DE FLOU, IS. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Dr.
L. SIMONS, Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. L. WILLEMS, leden,
Prof. Dr. L. SCHARPÉ, lid-secretaris, en Dr. VAN MIERLO, hospiteerend lid.
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Aan de dagorde staat:
1o) Angli Caudati, Digenen enz. - Aangeboden nota's door Dr. HEGMANS.
Deze kleine bijdragen door Dr. HEGMANS worden thans ter bepaalde opneming
in de Versl. en Meded. aangeboden. (Zie Versl. en Meded. 1929, blz. 854.)
2o) Lexicographische sprokkelingen: Oudfransch bottequin; caucilioen; keizersboom.
- Etymologica: geborsen, fat. - Lezing door Mr. L. WILLEMS.
Mr. L. WILLEMS bespreekt de beteekenis van bottequin uit een ‘Note d'hotellerie du
XVe siècle’ uitgegeven door J. Nève in Bulletin der Maatsch. van Geschied. en
Oudheidkunde te Gent, dl. 21, 1913, blz. 64; door Nève verklaard als ‘sorte de
crapaud’; het is eenvoudig oud-vlaamsch: klein botje.
Caucilioen is een crux philologorum: het komt voor in stadsrekening van
Middelburg 1450; M.L.W. onderstelt dat het woord slecht gelezen werd door 's
Gravezande in 1773; voor taucsatioen; lat. taxationes.
Keizersboom, uit een Gentschen tekst, beteekent een perelaar.
Geborsen uit Heymelicheit der heymelicheden v. 1672. Verdam meent dat het
verkeerde lezing is voor ‘gevoelen’. Mr. L. Willems meent dat het is: ‘gevorsen’,
den aderslag van den pols waarnemen, navorschen.
Mnl. fat, uit fragm. V der Lorreinen, v. 187. Mr. L. Willems stelt voor te lezen fet
= feit = geval. (Prof. Vercoullie stelt de vraag: staat wellicht niet in den tekst iets als
fait?).
De dienstdoende voorzitter Mr. De Flou wenscht spreker geluk en stelt voor deze
lezing op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen.
11o) 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, voorzitter, FRANK LATEUR,
ondervoorzitter, IS. TEIRLINCK, Dr. L. SIMONS, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. A.
VERMEYLEN,
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Prof. Dr. J. PERSYN, J. SALSMANS, S.J., leden, Prof. J.-A. VAN DE VELDE,
hospiteerend lid en Prof. Dr. M. SABBE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Verkiezing van een lid der Commissie tot vervanging van den heer G. SEGERS.
overleden.
Prof. A.J.J. VANDE VELDE wordt met algemeene stemmen tot lid der Commissie
aangesteld.
2o) Biochemische onderzoekingen over microben. - Lezing door Prof. Dr. A.-J.-J.
VANDE VELDE.
Prof. Dr A.J.J. VANDE VELDE leest twee studiën: 1o over Grondbacteriën en
Kiemplanten, 2e over Cultuurbodems voor schimmels.
De Commissie besluit deze bijdragen in de Verslagen en Mededeelingen op te
nemen.

Dagorde. (Geheime vergadering).
1o) Wedstrijden voor 1930. - Mededeeling door den Bestendigen Secretaris over
de Verslagen door de heeren Leden van de Keurraden uitgebracht. - Stemming.
Van de zes uitgeschreven prijsvragen werden er slechts twee beantwoord.
1o) - LETTERKUNDE. - Men vraagt een studie over de letterkunde in de
Antwerpsche Kempen van 1830 tot 1900.
Prijs: 2000 fr.
Een antwoord is ingekomen. Kenspreuk: Amore Taxandriae.
Tot leden van den keurraad werden aangesteld: J. JACOBS, M. SABBE en O.
WATTEZ, werkende leden.
De drie verslaggevers besluiten tot bekroning doch de heer SABBE dringt aan op
grondige omwerking bij eventueele uitgave.
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De Academie sluit zich aan bij de beslissing van den Keurraad; inzender van het
antwoord blijkt te zijn: Dr. REMI STERKENS, leeraar van het Kon. Athenaeum, te
Antwerpen.
2o). - LETTERKUNDE. - Men vraagt een studie over Frans Rens en zijn werkkring.
Een antwoord is ingekomen. Kenspreuk: ‘De Tael is gantsch het Volk.
Tot leden van den Keurraad werden aangesteld: L. SCHARPÉ, J. VERCOULLIE, L.
WILLEMS.
De Keurraad is het volkomen eens om te verklaren dat het ingezonden antwoord
niet voor bekroning in aanmerking kan komen.
Beernaert-wedstrijd, 9e tijdvak: 1928-1929. - De Keurraad, bestaande uit de heeren
Dr. J. MULS, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. A. VERMEYLEN en OMER
WATTEZ, werkende leden der Academie, en GUSTAAF D'HONDT, afgevaardigde der
Regeering, heeft den prijs toegekend aan GER. WALSCHAP, te Antwerpen, voor zijn
werk Adelaïde.
Tooneelwedstrijd (Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques). 2e tijdvak:
1928-1929. - De Keurraad, bestaande uit de heeren FRANK LATEUR, Prof. Dr. J.
PERSYN, Prof. Dr. M. SABBE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ en HERMAN TEIRLINCK, werkende
leden der Academie, heeft den prijs toegekend aan E.W. SCHMIDT, te Deurne, voor
zijn tooneelstuk Ninon de Lenclos.
Boury-wedstrijd voor 1930. Voor dichters. - Werden gevraagd: Tien vaderlandsche
liederen voor het volk.
Prijs: 750 fr.
Eén antwoord is ingekomen. Tot leden van den keurraad werden aangesteld: Kan.
AM. JOOS, OMER WATTEZ en Dr. L. GOEMANS.
De jury besluit tot niet-bekroning en de Academie sluit zich bij die uitspraak aan.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

262
IIo) Verkiezing voor het Lidmaatschap der Academie. - Staan open: vier plaatsen van
briefwisselend en twee plaatsen van buitenlandsch eerelid.
Eerste plaats van briefwisselend lid. Tot vervanging van Prof. Dr. FRANS DAELS,
tot werkend lid benoemd. Worden tot stemopnemers aangewezen: de HH. MANSION
en WATTEZ.
Wordt verkozen: AUG. VAN CAUWELAERT, letterkundige te Antwerpen.
Tweede plaats van briefwisselend lid. Tot vervanging van Dr. J. MULS, tot werkend
lid benoemd. Stemopnemers: HH. VAN PUYVELDE en HERM. TEIRLINCK.
Wordt verkozen: Dr. L. GROOTAERS, hoogleeraar te Leuven.
Derde plaats van briefwisselend lid. Tot vervanging van den heer F.V. TOUSSAINT
VAN BOELAERE, tot werkend lid verkozen. Stemopnemers: de HH. SIMONS,
SALSMANS, VAN PUYVELDE en HERM. TEIRLINCK.
Wordt verkozen: A.H. CORNETTE, hoofdconservator van het Museum van Schoone
Kunsten, te Antwerpen.
Vierde plaats van briefwisselend lid. Tot vervanging van E.H. ALOÏS WALGRAVE,
overleden briefwisselend lid. Stemopnemers: de HH. VERMEYLEN en WILLEMS.
Wordt verkozen: FLORIS PRIMS, archivaris te Antwerpen.
*
Eerste plaats van buitenlandsch eerelid. Tot vervanging van Prof. Dr. J. WRIGHT
(Oxford), overleden. Stemopnemers: de HH. VANDE VELDE en DAELS.
Wordt verkozen: Prof. Dr. ALLEN, hoogleeraar te Oxford.
Tweede plaats van buitenlandsch eerelid. Tot vervanging van Prof. Dr. P.J. BLOK,
overleden. Stemopnemers: de HH. VANDE VELDE en DAELS.
Wordt verkozen: de heer HERMAN ROBBERS, letterkundige te Schoorl (N.-H.).
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Conjecturen Door Dr. A. Hegmans.
Moenen = Mahoen?
Wat is Moenen? = Daemon? of Simon? of...? of Mahoen?
Bij het lezen van de merkwaardige Geschiedenis van de Ouden Middelnederlandsche
Letterkunde door Pater Dr. J. Van Mierlo, troffen ons op pag. 334, waar de schrijver
over Mariken van Nieumeghen handelt, de vraagteekens na ‘daemon? of Simon?’
Zij noopten ons, op onze beurt, een bescheiden gissing te wagen over ‘dien naam,
die aan overtuigende verklaring ontsnapt,’ zooals L.C. Michels het schrijft op pag.
13 van het Januari-Februari 1927 nummer van Taal en Letteren, waarin zijn artikel
Mariken van Nieumeghen van pag. 1 tot 30 gaat.
L.C. Michels' pogingen om den naam Moenen te verklaren (pag. 13-17) vermochten
niet Pater Van Mierlo te overtuigen; ons deden zij het evenmin. Wij gelooven niet,
dat de naam Moenen iets met daemon, noch Simon te maken heeft.
Ook wij onderscheiden, zooals L.C. Michels, twee deelen in den naam, namelijk
Moen + en.
Dit achtervoegsel en, gewoon in Koseformen na verkortingen van persoonsnamen,
komt in het Westvlaamsch voor onder de vormen- ten (naar analogie van Berten
wellicht), of -en (zooals in Disten = Désiré, Torten = Hector, Warden = Edward,
Sissen = Franciscus); in het Oostvlaamsch, onder de vormen -ten en -te (in het Gentsch
-te); vb.: Mieste = Maurice, Moente = Edmond, Miete = Marie; en in het Brabantsch,
onder de vormen -en en -e; vb.: Taren = Vital, Lomme = Guillaume. Om de groote
populariteit van Mohammed in de middeleeuwsche letterkunde en folklore, zouden
wij, als geen reden van taalkundigen aard zich daartegen verzet, lichtjes de voorkeur
geven aan de verklaring Moen = Mahoen, boven die van Moen = Simon
(deToovenaar).
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Voor de verklaring Moen = daemon voelen wij weinig, omdat het woord daemon
voor ons zoo'n Renaissancelucht om zich heeft. (Uit het feit, dat Verdam het woord
niet opgeeft, trekken wij natuurlijk niet het besluit, dat het woord in de middeleeuwen
niet bestond; alleen meenen we gerechtigd te zijn het als
betrekkelijk-zeldzaam-voorkomend te beschouwen).
Is er eenig beletsel van taalkundigen aard om Moen = Mahoen te verwerpen? Wij
meenen van niet en trachten te bewijzen:
Als Mahoen ontstaan is uit het Fransch Mahon, zooals Verdam het sub voce
Mahomet in zijn Groot Middelnederlandsch Woordenboek, deel IV, kolom 1927,
beweert (... vgl. den door middel van het Ofra. in het Mnl. gekomen vorm Mahoen),
dan is er veel kans, dat de klemtoon in het Mnl. op de laatste lettergreep lag. De
verlenging van die laatste lettergreep schijnt te bewijzen, dat zulks wel degelijk het
geval is geweest. Eenmaal zoover, dan moet er, naast den meer geleerden vorm
Mahoen, haast fataal een volksvorm Moen ontstaan zijn, waarvan we hier misschien
het eenig overgebleven exemplaar hebben.
De h tusschen twee klinkers moest wegvallen en door den klemtoon op oen, moest
het complex aoe tot oe worden.
Dus Mahòen, Maòen, Moen.
Moen + en = Moenen, met de twee beteekenissen Mohammed en duivel.
P.S. Naar aanleiding van het eenoogigzijn van Moenen, waarin Dr. Haslinghuis (zie
voetnota 2 op pag. 12 van Taal en Letteren 27) den ‘merkwaardigen Odinstrek’ ziet,
wenschten wij even te doen opmerken, dat de duivelachtige hansworst van de
Turksche poppenkast, door wien op elke vertooning vijf en twintig christenen het
hoofd afgekapt worden, ook maar éen oog heeft en dat het dus niet onmogelijk zou
zijn, dat onze Moenen naar dien kerel, den Mohammedaan bij uitnemendheid,
eenoogig geworden is.
18 November 1929.
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Melcflessen van corenblisse?
Melcflessen van corten blisse! Dr. P. LEENDERTZ Jr Middel nederlandsche
Dramatische Poëzie, blz. 318 Mar. v.N.
Voorafgaandelijke conjectuur.
Verdam, in zijn Groot Middelnederl. Woordenboek, geeft, als lezing van Mariken
van Nieumeghen 38. 904, in zijn deel IV 1363, sub voce melcflessce:
‘Hulpe, melckflessche van corenblisse!’
Hij voegt er bij: ‘Het woord komt voor in den comischen vloek’ uit Mar. v.N.
Hij geeft hetzelfde citaat in deel III, kolom 1914, sub voce corenblisse.
Dr P. Leendertz Jr in zijn Middelnederl. Dram. Poëzie, blz. 318 Mar. v.N. geeft
den tekst:
‘Hulpe, melcflessen van corten blisse!’
De beteekenis van dien regel wordt door Verdam als comische vloek, dus
waarschijnlijk als basterdvloek, opgevat.
Als wij de twee lezingen met elkaar vergelijken, dan zien wij dat Verdam leest
corenblisse en Leendertz cortenblisse.
Verdam waagt de gissing (III 1914): ‘Corenblisse uit Godes blixeme?’ Naast
blixeme komen ook de bijvormen blissem en blissen voor. Wij vinden corten blisse
bij Verdam niet vermeld.
Wij zijn geneigd de t in corten uit den tekst van Leendertz als een interpolatie te
beschouwen, die haar ontstaan zou te danken hebben aan een poging tot verklaring
van coren. Het gevolg is echter, dat, zoo corten er Nederlandsch gaat uitzien, het
complex cortenblisse nog onverstaanbaarder wordt.
Wij lezen liever Melcflessen van corenblisse en zullen op dien tekst een paar
conjecturen maken, die misschien wat meer klaarheid zouden kunnen brengen.
Wat beteekent Melcflessen in den regel:
‘Hulpe, melcflessen van corenblisse! Mar. v.N. (Vers 922, volgens de nummering
van Dr Leendertz Jr).
Verdam, s.v. Melcflesse 1363, schrijft: ‘Het woord komt voor in den comischen
vloek: ‘Hulpe, Melcflesschen etc.’ (Comisch? Valt te bezien!)
Poelhekke in zijn uitgave Mar. v.N. in de Zonnebloem-Boekjes (nr. 25) zegt:
‘Onverklaarbare uitroep.’
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Melcflessen?... Maar zou het wel dat woord geweest zijn, dat er in den
oorspronkelijken tekst stond? Werd het soms door latere afschrijvers, of door hem
die naar het handschrift in de pen dicteerde, niet verkeerd gelezen, of niet verkeerd
geschreven, omdat men het niet begreep? Hebben we hier soms niet te doen met een
‘ghost word?’ Wij voelen veel voor zoo'n verklaring.
Melcflessen lijkt in middeleeuwsch schrift zoo buitengewoon, letter voor letter,
op melefiessen (maleficium) en een verwarring tusschen e en c, en tusschen i en 1,
vooral na f, behoort tot de mogelijkheden. Bovendien, als het Brabantsch handschrift
gelezen werd door een Vlaamschen voorlezer of door een Vlaamschen afschrijver,
wat niet onmogelijk is, bestond er veel kans dat deze het woord i.k., ten gevolge van
den umlaut der a tot e (in het Brabantsch zeer gewoon, in het Limburgsch regelmatig)
heelemaal niet begreep en dat hij er maar een touw aan vastknoopte. De eene
emendatie brengt gemakkelijk een andere (saepe pejoratio) te weeg en zoo werden
(stellen wij ons althans voor) e tot c en i tot 1.
Melefiessen (uit Malefiessen)
Melcflessen
Wat beteekent nu dat woord?
Du Cange vertaalt maleficium door magorum ars, d.i. hekserij, tooverkracht.
En onder maleficus krijgen wij een citaat uit St. Hieronym. cap. 20 Hierem.:
‘maleficos quos vel veneficos possumus appellare vel daemonum phantasmatibus
servientes.’
Het is het tweede woord van de bulle Malleus Maleficarum genoeg bekend, en
door L.C. Michels in zijn artikel pag. 21, r. 9 geciteerd. Het woord was dus in gebruik
en waarschijnlijk ook in een vernederlandschten vorm.
Wat is nu coren in corenblisse? M.v.N. 922.
‘Melcflessen van corenblisse!’
Hoeft dit vers noodzakelijk als een vloek te worden opgevat?
Wij gelooven van niet.
Als blisse werkelijk bliksem beteekent en voor dat woord staat, verklaren wij den
tekst anders en vertalen hem door: Ter hulp, tooverkrachten van koranbliksem! Coren
staat niet in Verdam en coran ook niet, maar dat is geen reden om daaruit te besluiten,
dat het woord in het Mnl. niet bestond. Was coran bekend, wat buiten-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

267
gewoon waarschijnlijk, haast zeker is, dan was vermoedelijk coren zijn bijvorm.
Is die conjectuur, die zin geeft, aanneembaar, dan beteekent corenblisse =
koranbliksem en zou dat tevens, door het nauw verband tusschen Mahoen en Koran,
koren op onzen molen zijn voor onze conjectuur Moenen = Mahoen.
Daar Mahoen zooveel beteekende als afgod, aartsduivel, ligt de interpretatie coran
= boek van duivelskunst, niet veraf.
18 November 1929.

Digenen
Bij het lezen van Pater Dr. J. Van Mierlo's Geschiedenis van de Oud- en
Middelnederlandsche Letterkunde, vonden wij op pag. 115, regel 34, een vraagteeken
naast den naam Digenen. Wij interpreteerden dat teeken als een wenk van den
eerlijken geleerde om mee aan het zoeken naar een verklaring te gaan.Wij namen
dus de uitgave Vanden Levene ons Heren door Dr. W.H. Beuken (J. Muusses,
Purmerend, MCMXXIX) en vonden er op blz. 162, regel 13, den bewusten naam in
den volgenden samenhang:
5 Meneghe rime soe es ghemae[c]t,
6 Die ter zielen luttel smaect;
7 Van battalien ende van minnen,
8 Van meneghen die wi niet kinnen;
9 Van roelande ende van oliviere,
10 Van alexandre ende van ogiere,
11 Van walewaine ende siere macht,
12 Hoe hi weder ieghen sine viande vacht;
13 Van digenen, hoe hi siin lijf
14 Tormente omme een scone wijf;
15 Van pyramuse, hoe hi siin leven
16 Omme minne verloes, dats al gescreven.
Wij lazen in het ‘Kritiese Kommentaar’ van bovenvermelden tekstuitgever op pag.
116, 117 zijn gissingen over Digenen. Nadat hij verklaard heeft, dat hij de opvatting
van Prof. Dr F. Baur niet kan deelen, die geneigd is voor Digenen, Diogenen te lezen,
schrijft Dr W.H. Beuken, dat hij het er voor houdt, dat met Digenen bedoeld is de
middelgrieksche romanheld Digenes Akritas, wiens lotgevallen, volgens hem,
volkomen beantwoorden
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aan wat de proloog over Digenen verhaalt. Hij erkent echter, dat het 'n bezwaar zou
kunnen zijn, dat, naar Prof. D.C. Hesseling te Leiden hem vriendelijk schreef, 't
Byzantijnsche heldendicht pas in de 12e of 13e eeuw gemaakt werd.
Daar Dr Beuken, op blz. 107, r. 15. 16, de hypothese oppert, dat ‘L.O.H. misschien
in de tweede helft der dertiende eeuw - zeker vóór 1290 - werd gedicht’, zou die
Byzantijnsche roman zich zóó buitengewoon vlug over het Westen hebben moeten
verspreiden, dat hij er reeds enkele jaren na zijn verschijnen min of meer gemeengoed
geworden was. Velen zullen het voor weinig waarschijnlijk houden en naar een
andere hypothese zoeken.
Die van Prof. Dr Baur scheen ook ons onaanneembaar. Uit de bewering ‘dat overal
waar Diogenes geciteerd wordt bij onze Mnl. dichters, dit telkens is in verband met
de lebensverneinende opvattingen van deze zonderlinge wijsgeer’, was niets tot
staving van Prof. Dr Baur's hypothese te halen. Er was hier geen kwestie van
lebersverneinende opvattingen; het kwam er alleen op aan het bewijs te leveren, dat
Diogenes siin lijf tormente omme een scone wyf’ en dat hij zoo iets deed, is, ons
althans, niet bekend.
Daar de twee bovenvermelde hypothesen ons niet voldeden, stelden wij ons voor,
de mogelijkheid van een derde te onderzoeken.
Wij gingen daarbij uit van het woord Digenen.
De eind-n was die van den zwakken datief, mannelijk enkelvoud. De klemtoon
lag waarschijnlijk op de tweede lettergreep. In dat geval was de waarschijnlijke
nominatief van het woord: Digène. Het woord was een eigennaam. De klemtoon op
de laatste voltonige lettergreep wees op een ontleening over het Fransch van een
Grieksch woord van het type Diogenes, Origenes (Fr. Diogène, Origène), maar die
personen waren, naar ons weten, nooit helden van een ridderroman geweest, noch
hadden ooit een leven doorgemaakt als de sukkelaar van L.O.H., regels 13 en 14.
Digenes, in vroeg-veertiendeeuwsch rondschrift overgeschreven, bracht ons echter
verder.
Zooals de hierbijgevoegde specimina het bewijzen, lijkt Digenen zoo wel op
Tegenen, dat een verwarring voor de hand ligt.
mdu agenen agenen
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1 is een nateekening van de twee woordjes ‘indit’ in het facsimile van een bladzijde
uit het Dycksche handschrift van den Reynaert, door H. Degering in 1910 uitgegeven.
2 en 3 zijn naschrijvingen van Digenen en Tegenen (natuurlijk met kleine begin-d
en t, zooals men die namen in dien tijd in het midden van een regel zou geschreven
hebben).
De gelijkenis tusschen 2 en 3 is opvallend. Ze zal het in een handschrift van ±1300
nog meer geweest zijn, daar de letters waarschijnlijk driemaal kleiner zullen geweest
zijn dan de mijne hiernaast.
Wie is nu die Tegène?
Wij houden het woord voor een zeer gemakkelijk verklaarbaren
Middelnederlandschen vorm van Gr. Θεαγ νης, over het Fransche Théagène. De t,
in plaats van th, is gewoon. Om de mogelijkheid van e in plaats van ea te verklaren
is er geen diepzinnig betoog noodig; men hoeft maar te wijzen op den klemtoon op
gène. Bovendien is het niet eenmaal zeker dat er niet, reeds in het Fransch van dien
tijd, een vorm Thégène bestond. Wij kunnen geen bewijzen uit de middeleeuwen
aanvoeren, maar de Universiteitsbibliotheek te Gent bezit een 18e-eeuwsche uitgave
van de ‘Amours de Thégènes et Chariclée, Histoire éthiopique, Paris, Guillaume, an
IV, 12o, 2 vol. (Wat op de mogelijkheden in het Fransch wijst). (Dat de moderne
Nederlandsche vorm Theggenes bestaat, wordt alleen als curiosum vermeld).
We zouden hier dus te doen hebben met Theagenes, den verliefde van Chariklea
uit de Α
ιοπι
ν β βλια i van Heliodoros van Emesa. Van dien roman van
Theagenes en Chariklea weten wij dat hij de geliefkoosde lectuur was van de christen
Byzantijnen, omdat er geen liefde tegen de natuur in voorkwam. Maar wat goed was
voor een Oostersche maatschappij van de vierde en vijfde eeuw hoefde niet
noodzakelijk kost te zijn voor een Westersche van de 14e en, dat er zoo werd over
geoordeeld, zou dan precies onze tekst bewijzen.
Het is niet noodig te vragen of de woorden
...‘hoe hi siin lijf
Tormente omme een scone wijf’

passen bij Theagenes. Wie ook maar in het kort de geschiedenis der twee geliefden
kent, weet hoe Theagenes zich tormentte en hoe die woorden volkomen van hem
kunnen gezegd worden.
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Hiermee komen we nu nog tot een ander besluit: dat is, dat het aantal verloren
Nederlandsche romans waarschijnlijk met één moet vermeerderd worden en dat Pater
Dr Van Mierlo, zoo onze redeneering hem overtuigd heeft, op blz. 91 van zijn
Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche Letterkunde, naast Pyramus en
Thisbe, ook Theagenes en Chariklea zal hoeven te citeeren.
Daar wij ook geen spoor vonden van een tekst van de Amours de Théagène et de
Chariclée in het middeleeuwsch Fransch, rijst de vraag, of de geestelijkheid, die naast
de zorg over het heil der zielen ook het toezicht had op de openbare zedelijkheid,
zich wel beperkt heeft bij het afkeuren van zinnelijke lectuur en of ze, vooral vóór
1309 (begin der Babylonische gevangenschap), de liefderomans niet stelselmatig
vernietigd heeft, althans in de Noorderlanden, zooals ze dat met de tooverboeken
heeft gedaan.
13 December 1929.

Angli caudati.
Bijdrage tot de Verklaring van het Ontstaan van Angli Caudati.
In het Glossarium mediae et infimae latinitatis cond. a Du Cange (editio nova a
Leopold Favre, 1883) leest men in Tom II, op pag. 236, sub voce Caudatus:
Jacobus de Vitriaco Hist. Occ. cap: 7. ‘Pro diversitate regionum mutuo dissidentes...
opprobria impudenter proferebant, Anglicos potatores et Caudatos affirmantes, etc.’
Ita apud Matthaeum Paris ann. 1250. Anglos ut caudatos non semel perstringit
Robertus Comes Atrebat.: ‘Nunc bene mundatur magnificorum exercitus Francorum
a Caudatis.’
Et infra: ‘O timidorum caudatorum formidolositas, quam beatus, quam mundus
praesens foret exercitus, si a caudis purgaretur et caudatis!’
At unde caudati per contumeliam sugillati a nostris Angli, non omnino constat.
Fuit cum estimarem ita perstrictos propter caudas calceorum, quibus ii prae caeteris
nationibus delectabantur, sed haec modo non omnino mens arridet. Quid si ut nitidulos
et comptos sugillarint? Certe etiamnum Coti id est escoué, occitani comptum
appellant, ut auctor est Goudelinus: sed potius videntur
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caudati appellati, voce tunc recepta, qua timidos et pusillanimos appellabant. Couards
enim, Italis codardi, timidi vulgo indignantur.
Verder: Caudatos autem dicebant, quibus oblata erat cauda. Gloss. Lat. Gall.
caudatus quoez, seu de equis, seu de canibus...
Sed alto videtur ni fallor, repexisse Joan Molinetus Valentiensis, qui vixit anno
1477 (pag. 117).
‘Ce Cat nonne vient de Calais
Sa mère fut Cathau la Bleue.
C'est du lignage des Anglais,
Car il porte très longue queue.’
Verder: Couard dixerunt couarder, pro ignare se gerere in Histor. Joan. Tom. 2.
Voor Du Cange beteekent Angli Caudati dus: laffe Engelschen. Dr L. Willems is
van dezelfde meening (pag. 159 van de Etude sur l'Isengrinus, in het Recueil des
Travaux publiés par la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Gand, 3e
fascicule 1895): Caudatus = ‘couard, qui montre sa queue en fuyant, d'où lache.’
Caudatus dus met overdrachtelijke beteekenis. Op pag. 158 van dezelfde
bovenvermelde studie lezen wij: ‘Le savant qui a rendu compte de l'édition de
l'Isengrinus dans le Neues Archiv für Gesellschaft deutscher Geschichtskunde 1885,
(p. 161), écrit ‘Caudatus geht auf die wirkliche Schwänze zurück, nicht auf Zöpfe.’...
Caudatus beteekent dus, volgens hem, met staarten en niet: met haarvlechten. (Door
zijn ‘allusion claire’ bedoelt hij, volgens ons, dat cauda in de obscene beteekenis op
te vatten is).
Een paar regels verder schrijft Dr L. Willems, naar aanleiding van die
bovenvermelde opinie: ‘Je ne me rends pas bien compte de ce qu'a voulu dire le
critique. Mais, de toute façon, c'est une erreur, de même que l'explication proposée
par Mr. Voigt’ (die caudatus vertaalt door: met haarvlechten).
Wij zijn overtuigd, dat Dr. Willems gelijk heeft, als hij beweert dat Caudatus niet
mag vertaald worden door ‘met haarvlechten;’ maar wij meenen, dat het juist is
caudatus te vertalen door gestaart (obsc.)
Uit de vergelijking der voorbeelden, door Du Cange s.v. caudatus opgegeven,
blijkt dat caudatus twee hoofdbeteekenissen heeft, namelijk:
A caudatus = gestaart;
B caudatus = gekortstaart.
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In elk van die twee gevallen kan cauda beteekenen: 1o) staart, 2o) penis.
Vandaar krijgen we dus:
Caudatus A1

=

gestaart, d.i. een staart
hebbend;

A2

=

(obsceen).

Caudatus B1

=

gekortstaart zijn, geen
staart meer hebbend;

B2

=

(obsceen); (a privatif); vgl.
Vl. gekl...

Uit B2 leiden wij de beteekenis couard, couez = laf, af. Wij komen niet tot de
beteekenis couard, couez = laf, over, ‘qui montre sa queue en fuyant.’ (Isengrinus,
L. Willems, pag. 159) en begrijpen zelfs niet heel goed hoe men, zonder het woord
geweld aan te doen, tot die beteekenis geraakt.
Nu rijst de vraag wanneer die samenkoppeling van caudatus met Anglus ontstond,
waaraan ze zou kunnen te wijten zijn en wat ze beteekent.
Dr. L. Willems (Isengrinus, pag. 159) schrijft: ‘Cette réputation de lâcheté est
venue aux Anglais par la facilité avec laquelle ils se laissèrent conquérir par les
Normands et subirent leur joug.’ Of die reputatie verdiend is zullen we later
onderzoeken. Wat ons voor het oogenblik interesseert is het wanneer.
Waarschijnlijk na de verovering van Engeland door de Normandiërs, dus na 1066.
(Wij vinden althans geen voorbeelden van vóór dien tijd). Het is natuurlijk dat de
Engelsche mannen door de Normandiërs zoo genoemd werden; ze noemden zich
immers zelf zoo. Wij bewijzen verder.
De Normandiërs kenden die Angli best. Ze hadden in 1066 bij Hastings tegen hen
gevochten, en weinig had het gescheeld of ze waren door hen in de zee geworpen.
Het is dus betrekkelijk moeilijk aan te nemen, dat de eerste of tweede generatie van
die Normandiërs de Engelschen laf zullen genoemd hebben, maar wel natuurlijk, dat
zij den haat van den overwonnene met hoon en spot zullen beantwoord hebben. Wij
weten, dat zij gedurende eeuwen hem en zijn taal verachtten. Enkele woorden van
die taal zullen de veroveraars gauw begrepen hebben en vooral van die, welke
vernederende woordspelingen aan het adres van den overwonnene toelieten, is het
aan te nemen, dat ze bijval zullen gehad hebben. Nu was er zeker geen dat meer
daartoe voorbestemd was dan de naam van het mannelijk menschelijk wezen in het
Angelsaksisch. Het woord voor man in die taal toch was = waepnedman. Waarom
waepned bij man?
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Sweet's Student's Dictionary of Anglo-Saxon (Oxford 1897) zal ons, sub voce mann,
pag. 114, daar antwoord op geven. Wij lezen daar: Mann = 1e beteekenis ‘human
being.’ Die beteekenis vinden wij gestaafd met tal van voorbeelden, als o.m.
manncynn (mankind, human beings), mannlica (human form), mannlufe (love of
human beings) etc. en op pag. 111 door maegdenmann = girl, female servant. Mann
in het A.S. beteekent dus mensch. Hoe zei men dan mannelijke mensch? Sweet's
Dictionary sub voce waepned pag. 190 zal het ons leeren. Daar lezen wij:
waepned = male; verder:
waepnedbearn = - waepnedcild = male child,
waepnedcynn = male race,
waepnedhad = male sex,
waepnedhand = male line of descent,
waepnedmann, waepman = man,
waepnedwifestre = hermaphrodite.
De man wordt dus waepnedmann genoemd, d.i. gewapende mensch. Wat beteekent
nu dat ‘gewapend’? Het is gemakkelijk op te maken uit de voorbeelden, maar het
staat nog duidelijker bij Sweet op pag. 189, sub voce waepen.
Daar lezen wij: waepen = weapon, membrum virile; en enkele regels lager:
waepenlic = male.
Toen de Normandiërs in Engeland landden, noemde dus een Engelsche man zich
zelf Englisc waepnedmann. Laat ons nu eens zien hoe dat er in het Latijn zou uitzien:
waepen (penis) is in het Latijn van de middeleeuwen coda. Waepened = caudatus.
Englisc waepnedmann = Anglus caudatus.
En in het Fransch Anglois couez (obsc.).
De woorden: 1) waepen, 2) wepman, 3) waepmon-cün, met de beteekenissen van:
1) membrum virile, 2) male, man, 3) male sex, bleven nog in het Middelengelsch
bestaan (zie Bradley's Middle English Dictionary, pag. 662.)
Het N.E.D. sub voce weapon (vol. W, pag. 224 + 3) geeft de lezing: weapon =
penis, met de bijvoeging obs. (= verouderd) en een citaat uit J. Langland's P.P. IX.
180.
Sub voce man: a human being irrespective of sex = homo. In O.E. the words
distinctive of sex were: wer, or wîf, waepman or wîfman (of Vlaamsch: mannemensch
- vrouwmensch).
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Het woord weapon, in de beteekenis van penis = cauda heeft dus in 1500 opgehouden
te bestaan. (N.E.D. geeft obs. en een vb. van vóór 1400). De schaarschheid van de
voorbeelden uit het latere Middelengelsch laat toe te vermoeden, dat de woorden
weapon en weapned in de beteekenis van male = mannelijk reeds een paar eeuwen
vóór 1500 aan het uitsterven waren, wat, met de afscheiding van Normandië, voor
gevolg moet hebben gehad, dat men de oorzaak, die tot het ontstaan van de uitdrukking
Anglois couez = Angli caudati had aanleiding gegeven, vergat; en de legende aan
den eenen kant, en de beteekenis laf aan den anderen kant, zich vooral ontwikkelden.
Der langen Rede kurzer Sinn is:
1o) dat de Anglois couez = Angli caudati, na de verovering van Engeland, eerst door
de Normandiërs, als spotnaam voor de Engelschen werd gebruikt, in de obscene
beteekenis van gestaarte Engelschen, naar A.S. Englisc waepnedmann = Engelsche
man. Wat heel natuurlijk is, aangezien er, alleen in het A.S. behoefte bestond (we
hebben aangetoond waarom) nog een bepaling aan man (homme) toe te voegen om
vir te vertalen en die noodzakelijkheid noch in het Normandisch Fransch, noch in
eenig ander Fransch dialekt gevoeld werd voor homme. Zulks moest de veroveraars
treffen en ze dubbel treffen door de beteekenis der bepaling;
2o) dat de woorden couez of couard, naast gestaart (in de twee beteekenissen) ook
laf beteekenden en dus dat die beteekenissen woordspelingen toelieten, zooals we
er ééne meenen te zien in het citaat van Mattheus Parisiensis: O timidorum
caudatorum formidolositas!
Dat dooreenloopen van de beteekenissen laf en gestaart moet, volgens ons,
beschouwd worden als de oorzaak waarom, in vele gevallen stellig onrechtvaardig,
de Engelschen laf genoemd werden, een verwijt dat, na Crécy 1346, zeker op geen
vasten grond meer rustte. Maar legenden hebben soms een taai leven.
Nadat het verband met waepned opgehouden had, wat vooral na het verlies van
Normandië in 1200 zal gebeurd zijn, zal men stellig het woord couez (obsc.) bestaart
in de beteekenis van meer bestaart (obsc.) dan anderen gaan gebruiken zijn en velen
zullen stellig ook geloofd hebben dat caudati = couez (obsc.)
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van de Engelschen gezegd, op een physiologische werkelijkheid berusstte. Dat schijnt
bewezen door het citaat:
‘C'est du lignage des Anglais,
Car il porte très longue queue.’

En weer was hier stof voor legende en voor verkeerde opvatting.
Dat enkelen Angli caudati zullen opgevat hebben in de beteekenis dat de
Engelschen werkelijk een staart aan hun rug droegen, zooals de beesten, is natuurlijk;
dit blijkt klaar uit het citaat, door Wattenbach opgegeven in den Anzeiger für Kunde
der deutschen Vorzeit (1877, col. 214, gecit. naar L. Willems Isengrinusstudie, blz.
159):
‘Anglicus a tergo caudam gerit, est pecus ergo.’
29 November 1929.
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Het begardisme
Een synthetische studie
Door
Dr. J. Van Mierlo Briefwisselend lid der Academie.
Het begardisme, of beguinisme (want beide woorden, zooals we trouwens zullen
zien, beteekenen hetzelfde) is een uiterst belangrijk verschijnsel geweest in het
godsdienstige volksleven der middeleeuwen. De studiën, die wij vóór enkele jaren
aan Lambert li Beges en aan de oorspronkelijke beteekenis van het woord begijn
hebben gewijd, zijn voor ons de geschiedenis van die religieuze beweging in een
nieuw licht komen plaatsen, waarin velerlei feiten zich gewijzigd of een andere
beteekenis verkregen hebben, velerlei opvattingen opgegeven en door andere
vervangen werden. En daar de resultaten dier eerste studiën stilaan beginnen erkend
te worden, mag het zijn nut hebben in een algemeen, synthetisch opstel, hier de
geschiedenis van het begardisme samen te vatten, zooals wij die zijn komen te zien.

Het begardisme tot het Concilie van Vienne
Men kan het begardisme niet begrijpen buiten het verband met de verschillende
godsdienstige bewegingen, die er aan zijn voorafgegaan of die het hebben vergezeld.
Wij moeten er hier in 't kort aan herinneren.
In het begin der Xe eeuw had Gerard, abt van Brogne, ten Zuid-Westen van Namen,
onder den drang zelf van het geloovige volk, de hervorming van zijn abdij
aangevangen en voor het eerst de beginselen verkondigd, die in den investituurstrijd
zouden zegevieren. Van het Naamsche uit ging de hervorming van het monnikenwezen
over naar de abdijen van Lotharingen en Vlaanderen. Om denzelfden tijd kwam het
ook elders tot gelijksoortige pogingen. Cluny, in Bourgondië, werd het middenpunt
van een
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machtige hervormingsbeweging. Het keizerlijke Duitschland volgde eerst een eeuw
later. Daar werd de hervorming in de XIe eeuw machtig bevorderd door de abdij van
Hirsau, die weldra 150 abdijen vereenigde. Van toen af zien wij het volk ook deel
nemen aan het leven der hervormde abdijen, zich in grooten getale er om vestigen,
ten einde er het ideaal der christelijke volmaaktheid, naar het voorbeeld der monniken,
na te streven, door zich enger met hun leven te verbinden; wat een buitengewone
uitbreiding van de conversen, broeders en zusters, in verschillend verband met de
abdijen, voor gevolg had; door er zich ook bij aan te sluiten in verschillende
broederschappen(1), of door zich in de wereld onder de leiding der monniken te stellen.
In de XIIe eeuw hebben de Norbertijnen en de Cisterciensers, zelf reeds uit het
religieuze volksenthousiasme opgegroeid, de taak overgenomen, waarvan de
Cluniacensers eenigszins vervallen waren; en haar met afwijkende opvattingen
voortgezet: beide orden kwamen dit opgewekte volksleven veel meer te gemoet.
Intusschen had zich ook het godsdienstig gevoel verdiept: Christus, niet meer
voornamelijk in zijn Godheid, maar nu ook in zijn Menschheid, met Zijn vernedering,
Zijn ontbering, Zijn zwakheid, Zijn lijden, had steeds meer het christelijke bewustzijn
veroverd en er de liefde doen ontbloeien: de ascese groeide op tot mystiek. Het was
een tijd van bovenmenschelijke droomen, van grootsche, heldhaftige ondernemingen,
van het ridderschap, dat meer aan de mystiek der Kerk verschuldigd is dan deze er
van ontvangen heeft; van poëzie, van kunsten en wetenschappen, waarvan de heerlijke
synthese prachtig in onze kathedralen en universiteiten bevestigd werd. Gelijk de
dichters zongen van de Liefde die opstreeft naar het goede langs de ruwe paden van
het blij aanvaarde lijden, zoo gingen de zielen op naar God in de liefde voor het offer,
voor de armoede en het lijden van den Godmensch. En nog breidde de beweging
zich uit: over zoo goed als alle landen van westelijk Europa, tot in de slavische landen,
tot in Griekenland, over Lombardije en Italië, over Frankrijk, ook wel over Spanje,
tot ze de zee overstak en tot in Engeland, misschien reeds vroeger, doordrong(2).

(1) Zie hierover b.v.P. Dr. Fidentius van den Borne, O.F.M. Die Anfänge des Franciskanischen
dritten Ordens, Münster i.w. 1925, p. blz. 37 vlg.
(2) Interessant in dit opzicht is wat Thomas van Bellinghen ons verhaalt over ridder Philippe
van Monmirail, die zich tot een leven van vroomheid had begeven naar het voorbeeld van
vele vrouwen en mannen, die hij in Grie kenland, Lombardije, Boergondie, Provence,
Frankrijk, Vlaanderen, Brabant had ontmoet; hij zou acht Cisterciensersabdijen hebben
gesticht en meer dan vijf duizend vrouwen voor het leven der begijnen gewonnen: ‘Vidimus
et valde dilectum ac familiarem habuimus nobilem Philippum de Monmiraul militem, vite
perfectissime virum, in quo illud memorabile frequenter advertimus, quod totum tempus
suum vel in oratione ac devotione continua vel in sanctis collocutionibus expendebat. Noverat
enim multos valde religiose vite viros et feminas quos, in Grecie, Lumbardie, Burgundie,
Provincie, Gallie, Flandrie Brabantie partibus illustraverat, quorum virtutes, mores et verba
miro cum fervore et desiderio referebat et ad meliora per hoc mentes audientium excitabat...
Vix enim habuit de omnibus paternis bonis necessarium vite victum, et tamen octo
monasteriorum Cisterciensis ordinis fundator exstitit indefessus, exceptis congregationibus
beguinarum, quas usque ad quinque milia in diversis locis et eo amplius in Christi servitio
mancipavit (Bonum Universale de apibus, 1. II, c. 37).
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Zoo wat overal in die jaren treffen wij soortgelijke bewegingen aan. Ongetwijfeld
zijn die door andere oorzaken, van socialen of economischen aard, meermaals
bevorderd geworden: het overgroote getal vrouwen bij de voortdurende oorlogen,
waarom velen de maagdelijkheid omhelsden; de nood van vele ook edele weduwen,
wier mannen in de kruistochten waren omgekomen; dan ook, de zorgelijke toestand
der arbeiders in de steden, als vooral van de industriëele arbeiders dier tijden, de
wevers, volders, leertouwers, enz. die dan in den godsdienst en in de vereeniging
steun in hun ellende, en onderlingen bijstand zochten tegen het kapitaal: de mercatores,
en de gilden. Maar indien deze en dergelijke oorzaken de beweging hebben
begunstigd, zij hebben ze niet veroorzaakt. Daarmee, als met hun oorsprong, staan,
het mag gezegd, de verschillende openbaringen van het godsdienstig leven der XIIe
en XIIIe eeuwen in verband. In sommige gewesten, als in de Nederlanden,
overheerschte het ideaal der zuiverheid; in andere, als in Lombardije, meer dat der
armoede: en naar gelang daarvan kon het geestelijk leven verschillend omlijnde
vormen aannemen, die het moeilijk is te bepalen en die licht in elkander overliepen.
Reeds de tegenstelling van dit gestrenge, verstorven leven moest de ergernis
opwekken van een nog in de simonie en het concubinaat verstrikte geestelijkheid.
Trouwens, de aanhangers dier beweging, mannen en vrouwen uit alle rangen en
standen, dikwijls dweepzuchtig, bleven niet steeds een passieve houding bewaren,
maar schaarden zich meermaals in de rangen van hen,
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die rechtstrreks de wantoestanden aankloegen, en tegen alles te velde trokken wat
zij als een verval van den primitieven geest der Kerk beschouwden. Ook is religieuze
opgewektheid steeds geneigd om als misbruiken te veroordeelen wat nu eenmaal
onvermijdelijk, dikwijls goed, ja noodzakelijk is, doch niet met haar bijzondere
opvatting overeenkomt. Wat hoegenaamd niet beteekent, dat er toen geen misbruiken
of wantoestanden waren: er waren er gewis, en groote, en ergerlijke; en het voorbeeld
werd al te dikwijls van hooger hand gezet. Dan komt het gevaar, dat die opgewekte
menigte zich tegen de hiërarchie keert, haar in haar goddelijke instelling miskent of
loochent, de genademiddelen waarover zij beschikt verwerpt, zich uit haar voogdij
losmaakt, om zich rechtstreeks met God te vereenigen. Van elders nog werd de
kerkelijke hiërarchie bestormd door de leekenvorsten, die er op uit waren haar aan
hun macht te onderwerpen en op het gebied van het zuiver geestelijke terug te dringen.
De steeds vernieuwde strijd tusschen Paus en keizer droeg er ook niet weinig toe bij
om haar gezag nog te verbrokkelen. Dan, groeide de drang naar onafhankelijkheid
in de spoedig oprijzende gemeenten, die dikwijls de hoogere geestelijkheid met
argwaan beschouwden, om hare rijkdommen en om hare verwantschap met den adel.
De hooge vlucht zelf der verstandelijke wetenschappen, die in die tijden opbloeiden,
heeft dien geest van kritiek en van vrij onderzoek nog versterkt.
Dit alles kan verklaren, hoe die godsdienstige opgewektheid zelf niet zonder
ernstige gevaren bleef. Daarbij kwamen apocalyptische schriften, als die van abt
Joachim van Fiore, de verwarring nog vergrooten en de gemoederen nog heviger
opwinden. De kiemen van oude ketterijen, van gewaagde theorieën, in verband met
de pantheïstische strekkingen van het averroisme, drongen aan de oppervlakte door
en ontwikkelden zich soms op onrustbarende wijze. Zoo konden die scharen in
verschillende richtingen worden opgedreven: tot het hoogste en zuiverste leven van
heiligheid; maar ook tot alle verstandelijke en zedelijke afdwalingen. Daaruit komt,
dat deze tijd van de XIIe en XIIIe eeuwen, die misschien een der roemrijkste tijden
is van de Kerk, ook allerlei ketterijen heeft zien ontstaan.
Wat wij gezegd hebben kan er de voornaamste kenmerken van laten vermoeden.
Meestal hebben ze geen eigenlijk hoofd, geen leider, of men zou leider moeten
noemen een of ander die
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opstaat uit de menigte en zich aan haar hoofd stelt. Zij ontwikkelen dikwijls practische
strekkingen naar hervorming, ten minste bij den aanvang: tegenover ware of
overdreven wantoestanden in de Kerk, door de onthechting van de evangelische
armoede tot het uiterste, tot soms het communisme toe; door de onvoorwaardelijke
afkeuring van het werk des vleesches en de verheerlijking der onthouding. Daarbij
hechtten zij zich halsstarrig vast aan in hun wezen wel juiste, maar door overdrijving
ontaarde gedachten en geraakten zoo in strijd met de hierarchie, wier goddelijk recht
zij dan loochenden en wier sacramenten zij dan weigerden. Weldra komt de
theologische bespiegeling de mystieke strekkingen beheerschen en ze afleiden op
den dwaalweg van het illuminisme der vrijheid onder de onmiddellijke werking van
den H. Geest. Nog waren de toenmalige ketterijen eerder van localen aard: zij bleven
bij enkele streken beperkt waar ze waren ontstaan, waar ze hun eigen kleur en toon
droegen, tot ze zich verspreidden, zich gewestelijk wijzigden en in elkander
overvloeiden, omdat zij ook in de grondstrekkingen op elkander geleken, zoodat
dezelfde namen onverschillig voor alle zijn kunnen aangewend worden.
De groote ketterij van de XIIe eeuw was het Catharisme: eerder een geheel van
dualistische en pessimistische strekkingen dan een welbepaald leerstelsel: het verzet,
de strijd tegen de stof en het vleesch, waarvan men zich moest vrijmaken; de afkeuring
van de huwelijksdaad; de strenge ascese; de vergeestelijking van den eeredienst, die
in een verwerping van de uitwendige plechtigheden, van de beelden, van de
sacramenten ontaardt. In die eeuw was het catharisme in Westelijk Europa
doorgedrongen, en had het zich in 't bijzonder in Provence gevestigd, waar de stad
Albi een van haar voornaamste haardsteden werd; vandaar de naam Albigeisme, voor
dezen vorm der ketterij in de tweede helft der XIIe eeuw, en Albigenzen voor de
aanhangers er van. De scharen van ijverige mannen en vrouwen, door die uiterlijke
gestrengheid gewonnen, namen er de gebruiken en oefeningen, de inrichting en
strekkingen van over. Zoo treffen wij dezelfde praktijken van godsvrucht, dezelfde
instellingen, dezelfde afkeerigheden als dezelfde idealen in de meest orthodox-geachte
kringen aan. Dezelfde namen worden onverschillig voor orthodoxen en heteredoxen
gebruikt. De vrouwen heeten gelijkelijk virgines, mulieres continentes, de mannen
boni pueri, boni valeti, fratres obedientiae. Dezelfde benamingen patarini, patroni,
patrini
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wat slechts een verbastering is van Catharini, Cathari, gelden van zulken die van
ketterij verdacht, als van zulken die om hun heiligheid gehuldigd worden, even als
de Waldenzen, de Humiliati en anderen beurtelings hier als ketters zijn gebrandmerkt,
elders om hun afgestorven leven geloofd.
Een dezer namen nu is begijn. In de Nederlanden en aan den Beneden-Rijn, meer
bijzonder in de bisdommen van Luik en Keulen, schijnt de naam te zijn ontstaan en
is hij ook verspreid geweest. Aanvankelijk was het een scheldwoord met uitgesproken
heterodoxe beteekenis: voor de uiterst talrijke aanhangers der opgewekt-religieuze
beweging aldaar. Hier ook werden orthodoxen en heterodoxen verward. Wij
beschouwen het woord als een verbastering in den volksmond van Al-bigensis: de
begijnen waren oorspronkelijk ware of vermeende aanhangers van het Albigeisme.
Enkele strekkingen, als de mystieke verheerlijking der onthouding, enkele gebruiken,
konden volstaan om het vermoeden van ketterij op te wekken. En zonder twijfel
zagen de meeste mannen en vrouwen in het Albigeisme geen kiemen van heterodoxie.
Men was Cathaar, zonder te vermoeden dat men daarom ketter zou zijn. De beguini
waren, zoo men wil, de Albigenzen van de Nederlanden en van de Rijnsche
provinciën; en de Albigenzen waren voor hen in 't bijzonder de zuiveren, de
aanhangers van het kuischheidsideaal. De groote vereering zelf van de H. Catharina
bij de vroegste begijnen vindt hare verklaring in de verwantschap der woorden.
Lambert li Beges, dien men ten onrechte als den stichter der begijnen beschouwt,
werd eigenlijk beschuldigd van Albigeisme. De aanklachten tegen hem staan alle in
verband met de sacramenten, met het verlaten der kerken door zijn aanhangers, met
het houden van geheime vergaderingen, met het preeken onder wevers en leertouwers,
met de verheelijking van de maagdelijkheid en van de kuischheid, met het verzet
tegen de kerkelijke hierarchie: wat alles eveneens den Albigenzen werd ten laste
gelegd. Wij vermoeden zelfs dat zijn naam li Beges geen familienaam, geen spotnaam
was, maar een andere vorm, een vervorming van beguin = ketter, albigens.
Het woord begijn moet al vroeg het verband met zijn oorsprong hebben verloren.
De eerste maal dat wij het met zekerheid aantreffen, in den mannelijken vorm (in
den vrouwelijken komt het wat vroeger voor) beteekent het, zelfs uitdrukkelijk, de
catharen

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

283
van Toulouse, de Albigenzen. Dit was in de eerste jaren der XIIIe eeuw, te Keulen.
Om denzelfden tijd als beguina een onverschilligen zin aanneemt, wordt ook beguini
gunstig gebruikt. In 1243 schrijft de Fransche priester Ivo aan Geraldus, aartsbisschop
van Bourges, dat hij op zijn reis in Oostenrijk, te Wiener Neustadt, geherbergd werd
door zekere nieuwe religieuzen, Beguini genaamd(1). Die Ivo had dus toen in Ftankrijk
nog van geen beguini gehoord. In denzelfden gunstigen zin uitte zich Robert van
Sorbon, kanselier van Lodewijk den Heilige, toen hij de beguini prees, omdat ze
meermaals en regelmatig biechtten. Hij zinspeelt op de beteekenis van het woord in
den volksmond wanneer hij zegt: Wil iemand een boetvaardig leven beginnen, men
spot met hem en zegt: Deze is een beguinus. Willem de Sancto Amore, in zijn strijd
tegen de bedelorden, valt meermaals de beguini aan. Hij verwijt hun: gaarne de biecht
van begijnen te hooren; dezen een bijzondere genegenheid te toonen; zich op
zonderlinge de aandacht trekkende wijze te kleeden; te bedelen in plaats van te
werken. Klaarblijkelijk heeft het woord bij hem een zeer ruime beteekenis voor
allerlei personen, zelfs priesters en ordenslieden, die een volgens hem buitensporige
of laakbare vroomheid waren toegedaan. Hij heeft het vooral tegen zulke beguini
die het ideaal der armoede, naar het voorbeeld der bedelorden, aankleefden: wat bij
de vroegste beguini en beguinae niet het geval was. Nog kent hij er die in een vrij
genootschap leefden; hij noemt ze boni valeti. Elders werden ook de beguini zoo
genoemd; of nog boni pueri, boni christiani. fratres obedientiae; wat ze verbindt
met de inrichting der albigenzen(2).
Het woord beghardus is zeker jonger dan beguinus. Terwijl dit laatste in den vorm
beguina reeds voorkomt op het einde der XIIe eeuw, is er geen zeker voorbeeld van
beghardus vóór de tweede helft der XIIIe. Wel wordt gewoonlijk beweerd, dat er
reeds in 1220 begarden waren te Leuven, en in 1228 te Antwerpen. Maar deze
gegevens berusten op Gramayus. Deze had verklaard dat de begarden reeds in 1120
te Leuven bestonden. Dit is natuurlijk valsch. Mosheim, die hem aanhaalt, vermoedde
daarom

(1) Math. Par. Hist. mai. ad a. 1243; aangehaald door Mosheim, blz. 170.
(2) De vermelde teksten worden alle aangehaald door Mosheim, blz. 21. Ook de begijnen heeten
kinder. Zoo in den oudsten regel van het begijnhof te B rugge, pas uitgegeven door R.
Hoornaert.
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dat Gramayus zich vergist had, of dat 1120 een drukfout was voor 1220. Dat er te
Antwerpen in 1128 begarden waren zou blijken uit een opschrift in de kerk der
bogarden dier stad, volgens Jos. Geldolphus de Ryckel; waaruit Gramayus het
eveneens had. Dit opschrift echter, gesteld dat het bestaan heeft, is zeker niet ouder
geweest dan de tweede helft der XVe eeuw, omdat het nog op gebeurtenissen uit
1486 zinspeelt. 1128 is volslagen onmogelijk. Daarom vermoedde ook Mosheim
weer, dat het 1228 moest zijn; wat hij in Gallia christiana bevestigd vond. Maar
kunnen de schrijvers van Gallia christiana, in de XVIIIe eeuw, ook niet de
onmogelijkheid van 1128 hebben ingezien, en dit daarom stilzwijgend veranderd
hebben in 1228?(1) In alle geval, geen van beide aangiften zijn betrouwbaar. En
Gramayus en de Ryckel stonden beiden onder den invloed van de afstamming der
begijnen uit de H. Begga. Uit de verbeteringen van Mosheim wordt nu echter
algemeen gezegd, dat er in 1220 begarden te Leuven, in 1228 te Antwerpen waren.
Blijft nog de synode van Trier, die in 1227 ook over de beghardi gewaagt. Maar
die synode had plaats, niet in 1227 maar in 1277(2). Zoodat er uit de eerste helft der
XIIIe eeuw geen enkel voorbeeld van het woord beghardus overblijft.
Al wat wij hebben kunnen ontdekken is, dat het woord bestond in 1252. In dit jaar
treffen wij het aan in een keur van de gravin Margareta van Vlaanderen, die de
beghardi van Brugge vrijspreekt van de taks der wevers. Die beghardi zijn
klaarblijkelijk dezelfden als die in een ander stuk uit hetzelfde jaar en van dezelfde
gravin beghuini worden genoemd. Nog worden zij genoemd: boni pueri, seu Beghardi,
aerme Begharde; en noemen zij zich zelven: goede kinder die men heet Beggarde(3).
Wat bewijst, vermits dit immers ook moet bewezen worden, dat beide woorden
synoniemen zijn. In de 13e eeuw worden dan nog de vormen aan-

(1) Zie weer alle teksten bij Mosheim, blz. 177 vlg... Voor de teksten uit Gramayus zie
Antiquitates Belgicae, in Lovanio, blz. 17 en 18; Antwerpiae, 1. II; voor de Ryckel, Vita S.
Beggae, C. VI, blz. 15; voor Gallia christiana, t.v. blz. 125.
(2) Zie P. Frédéricq, Corpus documentorum... Inquisitionis Neerlandiae, Gent, 1899, I, blz. 142.
(3) L. Gilliods-Van Severen, Inventaire diplomatique des archives de l'ancienne école Bogarde
à Bruges. Bruges I, 1899, blz. 1 en 2, p. 3; 22; 26 en passim.
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getroffen: bigardi, beggardi, begehardi; zelfs beginhardi. Bogardi, bogaard, is een
latere verbastering(1).
Zoo worden wij er toe gebracht in begardus slechts een verdere ontwikkeling te
zien van beguinus: de uitgang -uinus -in werd vervangen door den uitgang-ardus,
ard; van den germaanschen uitgang-hardus, die meermaals gebruikt wordt om
personennamen te vormen, in verachtenden zin. Wijst dit weer naar de aangrenzende
romaansche en germaansche gewesten van het Luiksche en het Keulsche? Stamt het
woord rechtstreeks uit het romaansch of uit het germaansch, of uit het Latijn? Dit
staat vast: dat de vorm beghardus bijna uitsluitend in Germaansche gewesten
voorkomt, waar hij, sedert de tweede helft der XIIIe eeuw, den vorm beguinus zoo
goed als verdrongen heeft; elders als in Frankrijk is het gewoonlijk beguinus. Daarom
meenen wij, dat het woord ontstaan is in de germaansche volkstalen, omdat hier het
woord begijn, beghine, vrouwelijk was, en de mannelijke vorm niet anders kon
afgeleid worden dan door verandering van den uitgang ine in den uitgang aert, art.
Oorspronkelijk leefden die beguini, als de begijnen, vereenzaamd of in kleine
groepjes, in eigen huis, of bij hun ouders of verwanten, in de wereld. Zij
onderscheidden zich van de overige geloovigen door een meer dan gewone vroomheid:
door beoefening der kuischheid; door het ijverig bijwonen der kerkelijke diensten;
door vergaderingen, conventicula, onder elkander; door een wellicht ruwer kleedij,
door een eigenaardige wijze van doen en spreken. Weldra werden zij bijeengebracht
in vrije genootschappen en gingen zij samen wonen. Zoo bestonden er te Brugge
aanvankelijk twee genootschappen van begarden, naar het voorbeeld der begijnen,
onder de leiding van priesters, namelijk van de minderbroeders en van de
dominikanen. Waarschijnlijk hield dit laatste op te bestaan, kort nadat het eerste, in
een klooster buiten de O.L. Vrouwepoort gevestigd, uitgebreid werd door de schenking
in eeuwige erfpacht van verscheidene hoeven door de abdij van Eeckhout(2). Ook te
Diest waren Fratres obedientiae dicti Beggardi (1257) of een

(1) Toen werd het afgeleid van bonus en garden hof, door Judocus Damhouder in A. Sanderus
Flandria illustrata, t. I, Col. 1641: Rerum Brugensuim 1. III, c. XI, p. 265.
(2) Teksten in Gilliodts-van Severen, o.c. blz. 3-7; II, 17-18.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

286
congregatio sive societas beggardorum (1268) of Fratres Beggardi manentes in
conventu eorum propre Diest (1281)(1). Soortgelijke conventen en genootschappen
kwamen in vele andere steden der Nederlanden tot stand(2). Wij zijn echter weinig
ingelicht over deze vroegste huizen, als over geheel de inrichting der begarden uit
de XIIIe eeuw. Al wat wij weten is, dat de begarden nooit de uitbreiding hebben
gekend der begijnen: zij hebben zich nooit tot de begijnen-hoven ontwikkeld; hunne
huizen zijn ook steeds minder talrijk en vooral minder bevolkt geweest. Terwijl er
te Keulen b.v. ongeveer 140 huizen voor begijnen waren, te Straatsburg ongeveer
60, hebben beide steden nooit meer dan twee begardenhuizen bezeten. Wat de
uitbreiding betreft: wel hoort men soms van begardenhuizen (dan beguini geheeten)
te Parijs en elders, tot in Polen toe; echter treffen we ze voornamelijk aan in de
Nederlanden en aan den Benedenrijn. Toch dient hier rekening gehouden te worden
met de woorden: soortgelijke genootschappen hebben elders bestaan, onder andere
namen.
De vroegste begarden leefden niet van aalmoezen. Eerst in de tweede helft der
XIIIe eeuw werd het woord ook toegepast op zulken die het armoedeideaal huldigden.
Hun samenkomen in genootschappen beantwoordde aan hun religieuze behoeften,
maar was ook meermaals in de steden, meer dan bij de vroegste begijnen, het gevolg
van economische omstandigheden. Reeds vroeg had de vroomheidsbeweging bij het
volk der arbeiders grooten aanhang gehad. Zoodat het preeken in de kringen van
wevers en looiers nog vóór den tijd van Lambert li Beges in verdenking van ketterij
en demagogie bracht. Toen nu onder de beguini het gemeenschapsleven ontstond,
was het voornamelijk door lakenweverij en door daarmee samengaande werk, dat
zij trachtten in hun onderhoud te voorzien. Waren zij daarom wevers van stiel vóór
zij het beguinisme omhelsden? Of zijn zij het geworden na hun overgang tot het
beguinisme? Door de geschiedschrijvers wordt gewoonlijk het eerste verondersteld.
Toch is 't wel zeker dat er onder de eerste beguini ook aanhangers uit den adel en uit
de hoogere burgerij, zij het ook in veel geringer

(1) Raymaekers, Kerkelijk Diest. Leuven, 1870, blz. 299-300.
(2) Zie Fr. Callaey in De Nederlandsche Beggaarden in Neerlandia Franciscana, I, (1914), blz.
16 en 20.
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aantal dan bij de begijnen, zijn geweest. Maar niet bij zulken waarschijnlijk is het
gemeenschapsleven ontwikkeld, al zullen ook wel sommigen onder hen, nadat zij
tot een strengeren levensvorm waren overgegaan, zich bij die gemeenschappen van
lakenwevers hebben aangesloten. Dit gemeenschapsleven is wel door den zorgelijken
toestand der arbeidende klasse begunstigd geworden. Maar toch, de lakenweverij
was de groote industrie van dien tijd. Zoo was het slechts natuurlijk, dat lieden die
met een godsdienstig doel buiten de abdijen te zamen leefden, zulk handenwerk
hebben bedreven om hun bestaan te verzekeren. Daarbij kwam echter nog een motief
van godsdienstigen aard: de navolging der apostelen. En hier treft weer het verband
met de Albigenzen. Dezen ook worden meermaals texerants genoemd; niet omdat
zij wevers waren, maar omdat zij het geworden zijn, naar het voorbeeld van den H.
Paulus. Zoo waren de vroegste genootschappen van begarden genootschappen van
wevers; de naam begard is zelfs voornamelijk aan leden van zulke genootschappen
gehecht gebleven; terwijl beguini die om andere doeleinden samenleefden, als om
de werken van barmhartigheid te beoefenen, dikwijls met andere namen zijn
onderscheiden geworden.
Doch zoo de beguinae disciplinatae, de beguinae in de curtes en begijnhoven, zoo
de samenlevende beguini min of meer tegen de beschuldiging van ketterij konden
stand houden, zij waren op verre na niet de eenigen die beguinae of beghardi heetten.
Vele leeken van beide geslachten die zich op vroomheid toelegden bleven daarbuiten
in de wereld en werden eveneens beguini en beguinae genoemd. In den loop van
zijne ontwikkeling is dit woord kunnen toegepast worden op allerlei personen uit
alle standen en rangen: op de derde-ordelingen van St. Fransiscus of St. Dominicus,
op de leekenbroeders en -zusters, zelfs op priesters, vooral uit de bedelorden. Maar
ook op de aanhangers der secten der Apostoli, der broeders van den nieuwen geest,
als men zegde in de XIIIe, van den vrijen geest, als in de XIVe eeuw, der Fraticellen,
der lugentes, der Gaudentes, der Geeselaars, der waldenzen; enz.; zoo wat op alle
secten van dien tijd(1). Zoo vernemen wij van een groot aantal mannen en vrouwen,
die niet

(1) Teksten en bewijsplaatsen bij Mosheim, o.c. geheel het hoofdstuk I, en passim.
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samenleefden, die dikwijls van stad tot stad omzwierven en vrij, zonder toezicht,
preekten, die langs de straten bedelden met den roep Brod durch Gott en die eveneens
beguinae en beghardi werden genoemd. Te Brugge ook, b.v. waren er naast de
beghardi der genootschappen anderen de mauvais non, die hun ongeregeld leven
hulden in het kleed der begarden; en waardoor de goeden, sans leur coupe souvent
esclandelisiet waren(1). In Zwaben stichtten zij onrust in de regelmatige
genootschappen, waarvan zij de leden tot hun vrije levenswijze wilden overhalen.(2).
Zulke vermenging was algemeen, zelfs in steden waar vele conventen bestonden.
Want het woord beguina, beguinus, was komen te staan voor allerlei mannen en
vrouwen, die beleden naar volmaaktheid te streven buiten een door de Kerk
goedgekeurden ordensregel. De geordende, samenlevende beguinae en beguini,
zouden door dien gemeenschappelijken titel in den algemeenen storm worden
meegesleurd.
Bij deze oorzaken van moeilijkheden kwam de naijver tusschen de bisschoppen
en de seculiere geestelijkheid aan den eenen, de reguliere geestelijkheid en de
bedelorden aan den anderen kant: dezen hadden hun voornaamste klienteel bij zulke
vromen, die eveneens beguini heetten. De Franciskanen en Dominikanten zelf lieten
zich door hun schoolsche twisten tot wederzijdsche aanklachten van ketterij verleiden.
Steeds meer ook behandelden zij, met zekeren naijver zelfs, de hoogste vraagstukken
der mystiek in de volkstaal. En zelden gewis werden verhevener beschouwingen van
den kansel gehoord. Maar juist dat bleef niet zonder gevaar voor menschen, wien
het op die hoogten gemakkelijk duizelde. De mystieke bespiegelingen ontaardden
niet zelden in ijdele theorieën en subtiele twisten, die zelfs de vergaderingen in de
kerken kwamen storen.

Het begardisme veroordeeld.
Deze schets van de vroegste ontwikkeling van het begardisme heeft ons het standpunt
aan de hand gedaan, van waaruit wij de reactie tegen de begarden zullen begrijpen.
Niet de geor-

(1) Gilliods-Van Severen, o.c. I, blz. 7. Uit een bevelschrift van Gui van Vlaanderen aan den
baljuw van Brugge, in 1286. Ook te Mechelen moest Willem van Henegouwen, bisschop
van Kamerijk, in 1286, ingrijpen.
(2) Mosheim, o.c. blz. 199.
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dende of samenlevende beguinae en beghardi hebben zich bij de verschillende secten
dier tijden aangesloten: deze secten zijn integendeel onder den naam begarden en
begijnen begrepen geworden. Het begardisme was geen bepaalde instelling met eigen
vormen, eigen levensprogramma, eigen leer: het was een algemeene naam voor de
vroomheidsbeweging, bijzonder in de germaansche landen. Het was geen religieus
genootschap; het omvatte niet alleen geordende mannen en vrouwen die in
gemeenschap leefden of onder de gehoorzaamheid aan geestelijke leiders; maar
daarbuiten wellicht nog een veel grooter aantal anderen, mannen en vrouwen, die
vrij, in de wereld, op eigenaardige wijze, hun eigen vroomheidsideaal nastreefden.
In de XIIe eeuw gewagen de tamelijk talrijke kerkelijke documenten, die betrekking
hebben op de onderdrukking van de ketterij in de Nederlanden, uitsluitend van ofwel
ketters, heretici, in 't algemeen, ofwel van Cathari, Cathaphrygi, Piphili, populicani,
patarini, humiliati, pauperes de Lugduno, passagini(1). Tusschen 1233 en 1239 trad
de inquisitor Meester Robert, krachtig, onmenschelijk zelfs, op, tegen de ketters in
Vlaanderen: de ketterij wordt niet anders bepaald; maar latere geschiedschrijvers
hebben er albigenzen in gezien(2) en tijdgenooten spreken van begijnen(3). In het
midden der eeuw schijnt het bij ons tamelijk rustig te zijn gebleven. Eerst in de laatste
jaren der eeuw worden de beghardi vermeld. Het concilie van Trier, 1277, schrijft
voor, dat het aan ongeletterde, Beghardos vel conversos, niet zou toegelaten zijn in
't openbaar op markten en straten te preeken(4). In 1290 werden Beghardi en begijnen
te Bazel en te Keulen als ketters aangehouden(5). Het concilie van Asschaffenburg
(1292) veroordeelde de beghardi, die al bedelend Brod durch Gott het land
omzwerven, in eigenaardige kleedij, die allerlei zonderlinge praktijken drijven, die
ook geheime vergaderingen houden in cavernis; hetzelfde treft de begijnen die

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

Zie P. Frédéricq, o.c. de stukken uit die eeuw.
P. Frédéricq, o.c. blz. 106, waar Meyer's Annales Flandriae ad an. 1236 aangehaald wordt.
Althans Hadewijch spreekt van ene beghine die meester Robbaert doodde.
P. Frédéricq, o.c. blz. 141.
Mosheim, blz. 201 vlg.
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hen nadoen in hun gebruiken, hun kleedij, hun gang(1). De geordende, samenlevende
begijnen echter worden hierdoor niet getroffen. In 1303 trad ook de synode van
Utrecht tegen de beghardi en begijnen op. Op het provinciaal concilie van Keulen
(Februari, 1306-1307) sprak de aartsbisschop Hendrik van Virneburg een
lang-gemotiveerde veroordeeling uit: tegen de beghardi en beggardae et apostoli,
zooals ze door 't volk genoemd worden(2). Zij volgen geen goedgekeurden regel; het
zijn ongeletterden, die in plaats van te arbeiden, uit bedelen gaan, tot schade voor de
goedgekeurde orden; sommigen verkondigen dwalingen: ‘wie niet leeft als ik kan
niet zalig worden, want ik zondig niet; de maagd die het verlies harer maagdelijkheid
niet betreurt zelfs in het huwelijk kan niet zalig worden; God zou in een zekere
vernietiging(3) zijn. Anderen leeren nog: dat een vrouw haar man mag verlaten om
God te volgen; zij beweren: wie gedreven wordt door den Geest staat niet onder de
wet; of nog, dat ze alles uit een hemelsche openbaring hebben; zij dringen aan: de
wet wordt den rechtvaardigen niet opgelegd; zij dwalen: eenvoudige fornicatio is
geen doodzonde; zij storen de preeken der predikheeren en der minderbroeders.
Klaarblijkelijk gaat het hier over omzwervende begarden. De hun toegeschreven
leerstellingen hangen niet samen; ze zijn zelfs met elkander in strijd: veler dwalingen
werden hier op rekening der Beggardi en apostoli gesteld. De komst van Duns Scot
naar Keulen in ditzelfde jaar heeft men in verband gebracht met deze ketterijen:
misschien hangt ze eer samen met den strijd tusschen Dominikanen en Franciskanen
in die stad. In 1311 vaardigen twee

(1) De akten dier synode zijn niet bekend gemaakt; maar de uitspraken tegen de begarden werden
vernieuwd op het concilie van Mainz, 1310, dat de vorige veroordeeling overnam. Mosheim,
202 vlg. De uitdrukking in cavernis zinspeelt wellicht op de weverij. De H. Hildegardis bij
een bezoek te Luik waarschuwde de geestelijkheid tegen komende ketterijen, die zouden
oprijzen ex cavernis: dat waren de cavae der wevers. Ik herinner mij dit eens gelezen te
hebben, maar kan de plaats niet meer terugvinden. De laatste uitdrukkingen zijn de vertaling
van in moribus, habitu et incessu, misschien niet meer dan: handel en wandel.
(2) Tekst bij P. Frédéricq, o.c. blz. 150 vlg.
(3) Deum fore in quadam perditione: waarschijnlijk zinspeelt dat op Christus, die als God door
een ware menschelijke natuur aan te nemen, zou vernietigd zijn; zoo hielden deze beghardi
met de Catharen dat Christus slechts in schijn mensch zou geweest zijn.
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synoden, die van Mainz en die van Trier, nieuwe veroordeelingen tegen de begarden
uit. De synode van Mainz bekrachtigt de besluiten der synode van Asschaffenburg.
Die van Trier(1) onderscheidt de apostoli: ongeletterden, rustici, die van aalmoezen
leven; en de begardi ‘cum tabardis et tunicis longis et longis capuciis’, over geheel
het bisdom verspreid, die ook van bedelen leven, buiten allen goedgekeurden regel,
conventicula houden, zich den schijn van groote heiligheid geven en van geleerdheid
in de verklaring der H. Schrift.
In 1311 trok het algemeen concilie van Vienna, op verzoek van de duitsche
bisschoppen zich het begardisme aan. Een eerste decreet treft de begijnen: ‘die wel
het kleed der begijnen dragen, en zich aan sommige ordenslieden hechten, maar toch
geen kloosterlingen zijn. Zij houden zich bezig met bespiegelingen over de H.
Drievuldigheid en de goddelijke wezenheid, en voeren weinig orthodoxe meeningen
over de sacramenten in’(2). Men zegt gewoonlijk, dat door dit decreet de beguinagia
werden afgeschaft, en men verstaat daardoor de begijnhoven; het decreet schaft alleen
huiusmodi beguinagii statum af, d.i. zulke levenswijze als het decreet beschreven
had. Want het decreet ‘wil niet zulke vrouwen lastig vallen, die, met of zonder gelofte
van zuiverheid, eerbaar zouden leven in hunne hospitia (wel begijnenhuizen) in boete
en deugdbeoefening’. Er wordt dus duidelijk onderscheid gemaakt tusschen de vrije,
in de wereld levende, ongeordende begijnen, en de begijnen die in conventen of
elders samenwonen; en het is niet door een arglistigen zin, dat de paus de werking
van al die veroordeelingen te niet deed(3).
Een tweede decreet somt de voornaamste dwalingen der begarden en begijnen op.
Wij vertalen ze hier letterlijk(4):
1. De mensch kan in dit leven zoo hoogen en zulken graad van volmaaktheid
bereiken, dat hij niet meer kan zondigen noch

(1) P. Frédéricq, blz. 155. De tekst is overgenomen uit Martene en Durand, Thesaurus, IV, blz.
250, als decreten L en LI; het eerste betreft de Apostoli, dat echter ook overschreven wordt:
contra Begardos, ut non recipiantur; het tweede contra Begardos laicos.
(2) Tekst bij P. Frédéricq, o.c. blz. 167 vlg.
(3) Zoo Delacroix, Essai sur la mysticisme spéculatif en Allemagne au quatorzième siècle. Paris,
1900, p. 90-91.
(4) Tekst in Denziger-Banwart, Enchiridion symbolorum, 16e en 17e uitg. Herder, Freiburg i.B.
blz. 207; ook bij Frédéricq, o.c. blz. 168.
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groeien in genade; want, zooals zij zeggen, indien men steeds kon vooruitgaan, zou
iemand volmaakter dan Christus kunnen bevonden worden.
2. De mensch moet niet meer vasten noch bidden, die eenmaal zulken graad van
volmaaktheid bereikt heeft; want dan is de zinnelijkheid zoo volmaakt aan den geest
en aan de rede onderworpen, dat hij zijn lichaam vrij mag gunnen wat hem behaagt.
3. Zij die in voorzegden graad van volmaaktheid en in die vrijheid van geest zijn,
zijn niet aan menschelijke gehoorzaamheid onderworpen, noch verplicht tot eenig
kerkelijk voorschrift, want, naar zij beweren, waar de geest des Heeren is, daar is
vrijheid.
4. Een mensch kan zóó de laatste zaligheid volgens allen graad van volmaaktheid
in dit leven bereiken, als hij haar in het zalige leven zal bezitten.
5. Alle verstandelijk schepsel is in zich zelf van nature zalig, en de ziel behoeft
het licht der glorie niet, dat haar verheft, om God te zien en Hem zalig te genieten.
6. Zich oefenen in deugden is het werk van een onvolmaakte; de volmaakte zegt
vaarwel aan de deugden.
7. Een vrouw te kussen als de natuur er niet toe aanzet is doodzonde; vleeschelijke
betrekking, zoo de natuur er toe aanspoort, is geen zonde, voornamelijk zoo wie dit
doet er toe verleid wordt.
8. Bij de opheffing van het Lichaam van Jesus-Christus moeten zij (= de
volmaakten) niet opstaan, noch Hem eenigen eerbied bewijzen, bewerend dat het
voor hen onvolmaaktheid zou zijn, indien ze uit de zuiverheid en hoogte hunner
beschouwing zoo neerdaalden, dat ze over de bediening of het sacrament der
Eucharistie of over het Lijden der Menschheid van Christus hunne gedachten lieten
gaan.
De verzameling der constituties van Clemens V werd eerst officieel bekend
gemaakt, door Johannes XXII, den 25 October 1317(1). Dit zelfde jaar echter had Jan
van Durbheim, van Straatsburg(2), tegen de Begehardis et Schwestrones Brod durch

(1) Fr. Ehrle, S.J. Archiv. für Litteratur und Kirchengeschichte des Mittelalters, Berlin 1885, t.
I, blz. 542.
(2) Niet van Ochsenstein; zie Rosenkränzer Johann I von Strassburg, genannt von Dürbheim,
Trier, 1881.
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Gott, zooals het volk ze noemt; tegen de secta liberi spiritus et voluntariae paupertatis
Fratres (Fraticellen) et sorores, zooals zij zich zelven noemen, waaronder er vele
ordenslieden, priesters, gehuwden, mannen en vrouwen, waren, een edict
uitgevaardigd, waarin een groot aantal hunner dwalingen vermeld worden: tegen
God, tegen Christus, tegen de Kerk, tegen de sacramenten, tegen de hel en den hemel,
tegen de evangeliën, tegen de heiligen. Hier weer treffen wij het onderscheid aan
tusschen: begarden en begijnen van allen rang en stand aan den eenen en de
derdeordelingen der minderbroeders of de eerbare wereldlijke begijnen, als allen die
leven in omgang (onder de geestelijke leiding) met broeders uit goedgekeurde orden,
aan den anderen kant(1).
De bekendmaking der verordeningen van Clemens V gaf aanleiding tot een
algemeene, alle maat overschrijdende onderdrukking van het begardisme.
Onschuldigen als schuldigen werden er door getroffen. Johannes XXII moest
meermaals tusschen beide komen in de bisdommen van de Nederlanden en
Duitschland(2). Steeds veroordeelt de paus hen die zichzelven noemen: poenitentes,
sorores liberi spiritus et voluntariae paupertatis, die gewoonlijk bij het volk heeten
beghardi, omdat zij een onafhankelijk leven leiden, van stad tot stad omzwerven,
twisten over de H. Drievuldigheid, de sacramenten en de gehoorzaamheid aan de
Kerk. Maar tevens neemt hij onder zijn bescherming de duizenden heilige vromen,
die ook begijnen heeten, die afgezonderd leven, bij hun ouders of in eigene woningen
of conventen, die de gehoorzaamheid beoefenen, die gelofte van zuiverheid afleggen,
en die zich met die dwaze twisten niet inlaten. Zoo hij al het beguinagium (=
levenswijze) der eersten afschaft, laat hij dit der anderen toe, zonder het uitdrukkelijk
goed te keuren.
't Spreekt van zelf, dat zulk een onderscheid steeds moeilijk kon gehandhaafd
worden; te meer daar de eersten, de ongeordenden, naar het voorbeeld der anderen,
zich gingen verschuilen achter de derde orden. Daardoor moet verklaard worden wat
soms

(1) Met dit decreet, zie nog een brief van 22 Juni 1318 aan den bisschop van Worms, twee andere
decreten, en een brief aan Joannes XXII bij H. Haupt Zeitschr. fur Kichengeschichte VII,
blz. 560, vlg.
(2) Zie Mosheim, blz. 627, de bulla Ratio recta; het antwoord van Jan van Dürbheim, blz. 630;
vgl. Frédéricq, o.c. I, 170; H. Haupt Zeitschr. fur Kirchengechichte, VII, 517-544.
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wordt voorgesteld als tegenstrijdigheid, als afwisseling van verdrukking en
verdraagzaamheid van wege de Kerk, in haar verdere actie tegen de begarden. Nog
eens laaide de vervolging hevig op onder keizer Karel IV, die de geheele Inquisitie
tegen de begarden inrichtte. In dezen echter moet steeds rekening worden gehouden
met den erbarmelijken toestand van het keizerrijk, met de inwendige oorlogen, met
den voortdurenden strijd tusschen paus en keizer, nog verwikkeld nu met den
onderlingen strijd tusschen de bedelorden over de armoede: wat alles een staat van
verwarring schiep, waarin de banden der gehoorzaamheid los geraken in een
onafhankelijke, opgewekte vroomheid, en de ijver voor de zuiverheid van 't geloof
niet zelden andere doeleinden dekken moet. Zoo komen telkens nieuwe schriften de
verdrukking weer verzwaren, als dat van den Dominikaan Jan Mulberg tegen de
begijnen van Bazel, of dat van den inquisitor Wasmud van Homburg, in 't begin der
XVe eeuw. Tot deze al te ijverige schrijvers zelf tot de orde worden geroepen, als de
Dominikaan Matthieu Grabow, wiens schrift tegen de broeders van 't gemeene leven
en tegen de begijnen van Geert Groot door het concilie van Bazel veroordeeld werd,
of nog de kanunnik Felix Hemmerlin van Zurich. Trouwens, indien het woord begard
nog steeds zijn veelzinnige beteekenis behoudt, toch beginnen de kerkelijke
documenten steeds meer de verschillende secten te onderscheiden, als: fraticellen,
broeders van den vrijen geest, homines intelligentiae (die wij in 1411 te Brussel b.v.
aantreffen)(1) lollaarden, luciferianen, turlupins, geeselaars, Hussieten, Adamieten of
Pikarden van Bohemië.
De geschiedenis van het begardisme, zooals we die hebben uiteengezet, zal ons
hebben laten begrijpen, dat er hier van geen bepaald leerstelsel spraak kan zijn.
Dezelfde benaming heeft allerlei geestelijke stroomingen omvat, die, uit verschillende
theorieën ontstaan, elkander soms aanrakend om dan weer uiteen te loopen, zich om
een andere kerngedachte bewogen, waaruit zij hun eigenaardigen vorm ontvingen.
Gewoonlijk meent men de wording en het systeem van wat begardisme wordt
genoemd te kunnen verklaren uit een zeker pantheisme, dat uit de theorieën van
Amaury van Bena (± 1205) zelf uit Scotus Eriugena afgeleid,

(1) P. Frédéricq, o.c. blz. 266 vlg.
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zou zijn ontwikkeld: het pantheistisch systeem van Amaury zou door zijn volgelingen,
de Amauricianen (Amalricianen) zijn voortgezet, wier leering in enkele stellingen
werd samengevat, die ons nog bewaard zijn(1). Vandaar zou dit zich hebben verbreid
bij de Broeders van den nieuwen geest, de Fraticellen, Beghardi en Beguinae(2). Albert
de Groote zou een lange studie aan deze secte hebben gewijd, waarvan hij de
voornaamste dwalingen zou hebben aangeteekend; de lijst er van, 97 stellingen, zou
die zijn welke ons door den anonymus van Passau (omstreeks 1260) werd
overgeleverd(3). Eindelijk zou dezelfde theoretische philosophie worden aangetroffen
bij de begarden der XIVe eeuw, zij het ook dat de praktische toepassingen konden
verschillen, daar noch het ascetisme noch het omgekeerde er van noodzakelijk uit
de pantheistische premissen volgen, die door de sekte werden beleden(4).
Wij zijn het hiermede niet eens. Tegenover die gewone verklaring stellen wij er
een andere, die we wellicht niet afdoende kunnen bewijzen, die zich echter bij ons
heeft opgedrongen door de opvatting die wij over de begijnenbeweging in de XIIe
en XIIIe eeuwen hebben verkregen.
Vooreerst, wat weten we juist over de leer van Amaury van Benes? Eén enkele
stelling, en deze heeft betrekking op het mystieke Lichaam van Christus, waarvan
alle geloovigen de ledematen moeten worden; een duidelijk mystieke stelling en die
niets pantheistisch inhoudt. Zoo men wil dat twee andere stellingen: ‘God is alles;
de ziel in de goddelijke Liefde verzwolgen kan niet zondigen’ even zeker zouden
zijn, dan zal men toch ook mede moeten bekennen, dat beide in een gansch orthodoxen
zin kunnen verklaard worden; zij zijn eveneens mystiek en niet noodzakelijk
pantheistisch(5).
Wat nu de leer der Amalricianen betreft, vele der hun ten

(1) Denifle, O.P. Chartularium Universitalis Parisiensis, I, blz. 71.
(2) Over wie Martinus Crusius gewaagt in zijn Annales Suevici, p. III, l. II, c. XIV, ad an. 1261;
cf. Mosheim, blz. 199.
(3) G. Wilh. Preger, Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter Leipzig, 1874, I, blz. 172
en Anhang, blz. 461; Delacroix, o.c. blz. 52 vlg.
(4) Aldus Delacroix, o.c.c. III.
(5) Ik zie zelfs niet in hoe de laatste pantheistisch kan heeten; wat zin heeft in het pantheisme
dit onderscheid, dat geldt alleen voor de zielen die in de goddelijke liefde verzwolgen zijn.
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laste gelegde dwalingen kan men reeds aantreffen in de XIIe eeuw in anderen vorm.
Het zijn dwalingen over de H. Drievuldigheidover de sacramenten, in 't bijzonder
over de Eucharistie en het doopsel, over de werking van den H. Geest in de
rechtvaardigen, die hun rechtstreeks alles zou openbaren. Zoo werd reeds Lambert,
li Beges b.v. beschuldigd te leeren: dat wat op het altaar geconsacreerd wordt niet
het ware Lichaam van Christus is, dat de biecht niet noodzakelijk is, dat de mensch
zonder het doopsel kan zalig worden, dat men de mis zonder water of wijn kan
zeggen; enz.(1) Men vindt ze onder de vroegste aanklachten tegen de Katharen:(2) over
de sacramenten, over de menschheid van Christus, over de inwerking van den H.
Geest, enz... En moet men er wel iets anders in zien dan illuminisme, overdreven
mysticisme, exegetisch symbolisme, waaraan in die tijden liefst werd gedaan, wat
soms zeer gezochte, ja gewaagde verklaringen uitlokte(3). Men bedenke nog, dat de
schuldigen meest allen priesters, bedienaars der Kerk, zelfs monniken waren. Werd
ook hun leer niet door te strenge, partijdige opvatting vervormd? Wel zegt men dat
de tijdgenooten reeds de verwantschap met Scotus Eriugena hadden opgemerkt. Maar
de synode van Parijs, die Amaury en zijn volgelingen veroordeelde, verbood eveneens
Aristoteles voor te dragen: staat die veroordeeling soms niet in verband met het
opkomend Aristotelisme? In alle geval, hun ketterij schijnt met den dood der
veroordeelde aanhangers uitgestorven te zijn; al tracht men door allerlei gezochte
verklaringen de sporen er van op te volgen naar Beieren, naar Keulen, tot in de XIVe
eeuw.
Wat de 97 stellingen, die de leer der broeders van den nieuwen geest heeten samen
te vatten, betreft, niets bewijst dat die zouden opgesteld zijn door Albert den Groote.
En wat heeft er in de werkelijkheid aan beantwoord? Te recht mag men zich die
vraag stellen, daar zij in dien tijd nergens eenige onderdrukking

(1) Zie onze studie over Lambertus li Beges.
(2) Men doorloope de kerkelijke stukken uit de XIIe eeuw bij P. Frédéricq, o.c. van de aanklachten
af tegen Tanchelm; zie b.v. den brief van de Luiksche geestelijkheid aan Lucius II uit 1145
over Americus en zijn aanhang, blz. 31; het uittreksel uit Trithemius, blz. 40-42 waarin
ketterijen omstreeks 1163 worden samengevat.
(3) Zoo steunde de leer dat God alles is op St-Paulus: ut sit Deus omnia in omnibus.
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van wege het kerkelijk gezag schijnen te hebben veroorzaakt. Verder, geen der
stellingen wordt aan Amaury van Benes toegeschreven; wel echter vele aan Pelagius:
gold het hier een verwarring van het natuurlijke met het bovennatuurlijke? En aan
welke schriften waren ze ontleend? Geen enkel wordt aangehaald. Ook staan die
stellingen in geen verband met elkander. De meest tegenstrijdige uitspraken worden
zonder eenige orde door elkander geworpen. Men heeft zich uit de verlegenheid
willen redden door de veronderstelling dat het leerstukken waren voor verschillende
kategorieën van ingewijden. Feitelijk heeft geen secte ooit al die leerstukken te gelijk
kunnen houden. Men krijgt den indruk, dat men hier te doen heeft met een
samenraapsel van alle zonderbaarheden, alle overdrijvingen, alle uitvindingen, die
het mysterieuze, het vreemde, het van 't gewone afwijkende in de phantasie van het
volk kan doen ontstaan. Zoo komen dezelfde aanklachten, dezelfde onbepaalde
insinuaties, met geringe wijziging, voortdurend opnieuw terug sedert de XIIe eeuw.
En zulke vooroordeelen hebben een taai voortbestaan. Zij beletten een juiste
opvatting van de leer van al wie, om een of andere reden, verdacht wordt. Ze worden
hun dikwijls eenvoudig ondergeschoven of toegedicht. Hoe verre hebben ze nog de
commissarissen van Hendrik van Virneburg of van Jan van Durbheim beinvloed?
Uit welke bronnen, uit welke stelsels hebben ze hun aanklachten bijeengebracht?
Wat er ook van zij, ons gaan alleen de door het concilie van Vienna veroordeelde
dwalingen aan. Deze hebben een meer officieel karakter; ze werden met meer zorg
opgesteld. Ook laten ze een gansch anderen klank hooren. Ze zijn volgens ons niets
anders dan afdwalingen van vrij orthodoxe, mystieke theorieën.
In de XIIe eeuw begint de mystiek voor goed op te bloeien, eerst in 't latijn, daarna
in de volkstalen. En van den aanvang af, zoo ver we kunnen teruggaan in de
geschiedenis, treffen wij, ook in de volkstaal, de stoutste en hoogste bespiegelingen
aan: over de H. Drievuldigheid, over de goddelijke wezenheid, en over de vereeniging
der ziel met God. De mystieke geestdrift uitte zich in stellingen, die alle wel juist en
kerkelijk nauwkeurig blijven, die echter licht tot verkeerde of booswillige verklaringen
konden aanleiding geven. Nu is het meestal in die door die mystieke geestdrift
opgewekte kringen, dat de ketterijen zijn ontstaan: zij zijn de andere zijde van de
heerlijke vroomheidsbeweging dier tijden.
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In 't begin der XIVe eeuw moeten de oversten en de kapittels van de orde der
Dominikanen de stoutheid van sommige hunner predikanten beteugelen. Het groot
verwijt dat begarden en begijnen steeds gemaakt wordt is: dat ze zich inlaten met
bespiegelingen over de H. Drievuldigheid en over de goddelijke wezenheid: wat een
gewoon thema was der toenmalige mystiek. De grondgedachte der vrijheid van geest
is evenmin pantheistisch: zij is ontstaan uit een, zoo men wil overdreven, toepassing
van het woord van den H. Paulus: Waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid. (2
Cor. 3, 17). En hebben al die dwalingen: over de sacramenten, de instellingen en de
hierarchie van de Kerk, over de natuurlijke en de bovennatuurlijke orde, al die
verschillende afdeelingen onder de volgelingen, wel eenigen zin in de hypothese van
het pantheisme? Trouwens, geen der formulen door het concilie gelaakt bevat de
uitdrukkelijke bevestiging der identitieit van God en schepsel. En dan merke men
vooral dit: zij gelden alle uitsluitend voor de volmaakten, voor zulken die tot de
vereeniging met God zijn gekomen. En hier juist is het gevaar voor verwarring, voor
overgang van het ideeële naar het reeële, voor paradoxe groot. Wat steeds
verondersteld wordt, wat ook de germaansche mystiek ten grondslag ligt, is het
Dyonisiaansch Neoplatonisme: over ons eeuwig bestaan in God, in Wien wij leven,
in Wien wij één met Hem zijn, welk leven wij moeten verwezenlijken, waarmee wij
ons moeten vereenigen, door het werk onzer volmaking; onthecht van alles, in God
gevestigd, zijn wij reeds op aarde vergoddelijkt, bezitten wij onze eeuwigheid, zijn
we verlost en vrij; met den wil verloren in den goddelijken wil, blijven wij zonder
verlangen, zonder leed, zonder verdriet, zonder eigen wil; in Gods Liefde verzwolgen,
door de Liefde beheerscht, moeten we geen afzonderlijke daden van deugd nog
beoefenen, kunnen we niet meer zondigen; van de hooge beschouwing van God zijn
gedachten afwenden naar de Menschheid van Christus, naar Zijn Lijden, naar de
sacramenten, naar de heiligen, ware onvolmaaktheid, enz... De premissen van al die
theorieën werden reeds door de meest orthodoxe mystieken gesteld in de XIIe eeuw,
als door den vriend van den H. Bernard, abt Willem van St. Thierry; men kan ze
aantreffen bij de groote mystieken uit die vroomheidsbeweging, bij Hadewijch als
bij Beatrijs van Nazareth. Daar hebben ze niets onheilspellends, niets pantheistisch.
Maar, en bij het einde der
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XIIIe eeuw kunnen wij dit aantoonen, de gevaarlijkste dwalingen, het meest absurde
quietisme konden er uit afgeleid worden.
Nu laten de meeste der veroordeelde stellingen zich daaruit verklaren. De IVe en
de Ve staan waarschijnlijk in verband met de leer van vele mystieken: dat een mensch
reeds op aarde tot de voorbijgaande beschouwing van God kan geraken. Alleen de
VIIe stelling past niet bij de andere. Werd zij wel ooit zoo door begarden voorgestaan?
Mogelijk, zelfs waarschijnlijk; we vernemen elders nog andere, erger zedelijke
buitensporigheden, als in de ondervraging van Jan van Brünn(1) en van Jan Hartmann(2).
En wat school er al niet onder den dekmantel begardisme? Is dit een weergalm van
de vooroordeelen bij het volk? Een nawerking van praktisch catharisme? Een poging
tot zelfverdediging, daar het gedrag niet steeds aan de theorie beantwoordde? Een
abstracte stelling? Iets van dit alles? Laten we ook niet vergeten, dat de booswilligheid
of de zwakheid der menschen nog opvattingen kan overdreven hebben, die reeds
nutteloos en gevaarlijk paradoxaal waren(3).
Wat we hier gezegd hebben kan verklaren, hoe de geordende, samenwonende
begarden en begijnen, ondanks alle onderscheid te hunnen gunste, zoo licht in de
algemeene vervolging begrepen werden: in hunne kringen vooral was de mystiek in
eer en werd ze soms tot buitensporigheid gedreven. Dit verklaart nog, hoe de groote
mystieken uit de germaansche school, Eckehart eerst, maar ook Ruusbroec, konden
beschuldigd worden van begardisme; en sommige dwalingen van den duitschen
mysticus gelijken sterk op die der begarden, hoe wel ze niets anders zijn dan de
paradoxale, verwarde, nutteloos uitdagende en in alle geval laakbare uitdrukking van
orthodoxe mystieke bespiegelingen. Vandaar de twisten die in de laatste jaren over
de rechtgeloovigheid van Eckehart zijn

(1) W. Wattenbach Sitzungsberichte der K. Preuss. Acad. der Wissenschaften Berlin 1887.
(2) J. Döllinger, Beiträge zur Sektengeschichte des MA's, II, blz. 184-389.
(3) Wij moeten bekennen dat er achter de ketterjacht dier dagen dikwijls politiek stak; dat
persoonlijke veeten er werden in uitgewerkt; dat onderlinge naijver er meermaals mee bemoeid
was; dat niet steeds zuivere bedoelingen er de leiding bij gaven; 't gebeurde wel eens dat de
vervolgers zelf niet zuiver waren in de leer of in 't gedrag.
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opgerezen: uit hetgeen we hebben betoogd is het begrijpelijk, hoe ook Eckehart als
volstrekt orthodoxe kon verdedigd worden(1).

Het begardisme na het Concilie van Vienne
De verdere geschiedenis van het begardisme na het concilie van Vienna moeten wij
hier niet verhalen. Wat volgt moge volstaan:
In de Nederlanden hadden eerst de Cistercienserinnenabdijen, dan de begijnhoven
en begijnenparochiën al vroeg veilige instellingen voor zeer vele begijnen geboden.
Veel hadden ook zij, in de woelige tijden na het concilie van Vienna, te verduren
gehad. Toch waren ze eindelijk den storm te boven gekomen. Nu konden zij zich
vrij ontwikkelen, al hadden ze nog wel meer dan eens lastige tijden door te maken,
bijzonder in de eeuw der Hervorming; tot ze in de XVIIe eeuw opnieuw met meer
levenskracht dan te voren opbloeiden. Onze begijnen zijn steeds het kuischheidsideaal
getrouw gebleven; wat, meenen wij, niet weinig tot dien gunstigen afloop der
moeilijkheden in de XIVe eeuw en tot dien hoogen bloei heeft bijgedragen. Elders,
als in de Rijnlanden, waren velen het armoedeideaal toegedaan: die gewillige armen,
die arme zusters of hoe ze ook heeten mochten, die van aalmoezen leefden, hebben
zich steeds met moeite kunnen staande houden.
Dezen zijn gewoonlijk overgegaan in de derde orde der minderbroeders. Wel
bleven de eigenlijke begijnen ook nog elders bestaan, in Frankrijk, in Duitschland;
doch nergens hebben ze den bloei bereikt van onze begijnen in de Nederlanden.
Wat de samenwonende begarden betreft, weinig is ons over de inwendige inrichting
dier genootschappen vóór het concilie van Vienna bekend. Wij mogen vermoeden
dat ze wel op die der begijnen zal geleken hebben. Zoo hadden hunne leden geen
eigenlijke, eeuwige geloften; zij beloofden alleen onthouding voor den duur van hun
verblijf in het genootschap, met daarbij gehoorzaamheid aan het huiselijk reglement,
aan hun overste of geestelijken leider. Zij hadden enkele voorgeschreven godsdienstige

(1) Hierover bestaat reeds een gansche literatuur, ter orienteering verwijs ik hier naar mijne
opstellen in Studien, Nov. 1926 Meister Eckehart in eere hersteld? en in Ons geestelijke Erf
1927, 225 vlg.: Een geding over Eckchart's rechtgeloovigheid. De strijd, door O. Korrer
ingezet, gaat voort.
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oefeningen: het mis-hooren dagelijks, of zelfs slechts drie maal in de week; het
regelmatig biechten; het communiceeren op bepaalde tijden, soms slechts zeven maal
in 't jaar, welke communies door lange en strenge voorbereiding waren voorafgegaan;
het vele vasten, enz... Sommige dier oefeningen herinneren weer aan de gebruiken
in de genootschappen der Albigenzen: het bidden van zeven vader-onzen voor de
getijden; het eenjarig noviciaat; het verbod zonder kleed te slapen; de geheimhouding
van inwendige aangelegenheden; de afkeer voor den eed, enz.(1)
Nadat de derde regel van den H. Franciscus door Paus Nicolas IV in 1289 plechtig
was goedgekeurd geworden, zijn vele begardengenootschappen dien achtereenvolgens
gaan aannemen. Enkele nog in de XIIIe eeuw, als te Brugge, te Diest. Maar tot aan
het concilie van Vienna bleven de meeste hun zelfstandigheid handhaven. Om echter
na de veroordeeling van het begardisme des te beter tegen de daaruit gevolgde
onderdrukking verdedigd te zijn, hebben sommige uit eigen beweging, andere
genoodzaakt, steeds meer den derden regel omhelsd. Zoo werden ze derdeordelingen,
Fratres Poenitentiae, dicti beghardi: Kloosterlingen waren ze zoo nog niet; slechts
derdeordelingen die samen woonden. Doch licht kon daaruit het eigenlijke
kloosterleven ontstaan. Voornamelijk nadat vele genootschappen zich tot één
algemeen kapittel, een congregatie, vereenigden, met een algemeenen minister, met
door de kerkelijke overheid goedgekeurde statuten en kloosterregels, met een
bijzondere kleeding - meestal een grijzen of zwarten rok, eerst met een band, later
met een koord om de lenden, daarboven een scapulier met kap en kaproen - met
eigenlijke kloostergeloften als van gehoorzaamheid, kuischheid en soms ook, in
latere tijden, van armoede. Een der best bekende congregaties van begarden was die
van Zepperen in Limburg. In 1445 schonk Jan van Heinsberg, bisschop van Luik,
er zijn goedkeuring aan, met bevel dat alle huizen van zijn bisdom zich daarbij zouden
aansluiten. Deze congregatio Zepperensis beghardorum tertii ordinis Sancti Francisci,
die ten gevolge van inwendige twisten weer verdeeld geraakte, werd in de XVIIe
eeuw met de lombardische congregatie van de reguliere derde-ordelingen vereenigd.

(1) Zie Philippen, o.c. blz. 135; dez. Les Béguines et l'hérésie albigeoise in Annales de l'Académie
royale d'archéologie de Belgique, 1925.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

302
Nog andere omvormingen hadden plaats gegrepen. In 1443 had dezelfde Jan van
Heinsberg hun voorgeschreven, dat er in al hunne huizen ten minste één priester zou
zijn. Zoo werden ook steeds meer priesters opgenomen. Door de economische crisis
op het einde der XVe eeuw, toen de Engelsche wol niet meer naar Vlaanderen en
Brabant werd uitgevoerd, moesten de begarden hunne getouwen opbergen. Terwijl
steeds meer priesters dan de priesterlijke bedieningen gingen uitoefenen, legden de
broeders zich op een of ander ambacht toe voor het onderhoud van het klooster; of
nog, werden de werken van barmhartigheid hun voornaamste bezigheid.
Doch de geschiedenis dier derde-ordelingen, en de ontwikkeling van de seculiere
orde tot de reguliere behooren niet tot ons onderwerp(1).
Maar evenals de begijnen uit de begijnhoven niet de eenigen zijn, die zich uit die
vroomheidsbeweging hebben ontwikkeld, zoo kunnen ook nog andere dan de
weversgenootschappen met het begardisme in verband gebracht worden. Vermelden
wij hier in 't bijzonder de genoodschappen bekend onder den naam van vrijwillige
armen, broeders of zusters van barmhartigheid, die ook van oudsher in de Rijnlanden
en in onze gewesten hebben gebloeid. Daartoe behooren b.v. in de Nederlanden de
matemannen of cellebroers of cellieten, ook bekend als Alexianen. Deze laatste naam
verbindt hen innig met de Waldenzen: dezen toch heetten al zeer vroeg Alexianen,
om hunne hooge vereering voor den grooten vrijwilligen arme van Rome, den H.
Alexius. Zoo schijnen ze zich ontwikkeld te hebben uit zulke begarden, die uit de
Waldenzen zijn voortgekomen en het armoede-ideaal bijzonder huldigden. Zij hadden
dan ook een zeer strenge opvatting der armoede. Doch ook hunne ontwikkeling tot
echte kloosterlingen met plechtige geloften valt buiten ons bestek. Velen hebben
zich hardnekkig verzet tegen het aannemen van den derden regel. In de XVe eeuw
gingen ze tot den regel van den H. Augustinus over. Zij hebben zich vooral
verdienstelijk gemaakt door ziekenverpleging en kostelooze lijkenbezorging.

(1) Zie hierover P. Fredegand Calleay Zeven eeuwen geschiedenis der Franciskaansche Derde
Orde, Herenthals, 1926, en het opstel van denzelfde De Nederlandsche Beggaarden in
St-Franciscus' Derde Orde en de weefnijverheid tijdens de Middeleeuwen, in Neerlandia
Franciscana, I (1914) blz. 7, vlg.
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Zulke begarden werden ook dikwijls lollarden genoemd.
Dit woord werd tot nog toe niet vóór de XIVe eeuw aangetroffen. Het komt voor
het eerst voor in de kroniek van Jan van Hocsem (†1348). Deze verhaalt bij het jaar
1309: ‘Eodem anno quitam hypocritae gyrovagi, qui Lollardi sive Deum Laudantes
vocabantur, per Hannoniam et Brabantiam quasdam mulieres nobiles deceperunt,
qui negando tamen per quaedam signa clam se fore nobiles designabant, et eis imponi
cautelose procurant, quod periculum belli apud Curtracum evaserant, et ideo tunc
Deo vovissent quod per septennium poeniterent et sic per patriam exularent’; waarop
het geval van een zekeren Jacobus van Ghistelle, die zich liet doorgaan als Jan van
Vierson, echtgenoot van de Dame van Mortaigne(1). Van Hocsem verhaalt dus van
sommige omzwervende schijnheiligen, die Lollardi werden genoemd; welk woord
hij verklaart als God lovenden. De vraag zou eerst mogen gesteld worden, of die
reeds in 1309 dus werden genoemd, dan wel of Hocsem ze niet bij de Lollarden
rangschikt, zooals hij die in zijn tijd, een dertig-, veertigtal jaren later, heeft gekend.
In dit geval, zou de mogelijkheid open blijven dat ze zouden genoemd zijn, naar
zekeren Hollander, Walther, volgens Trithemius Lohareus geheeten, wat men wil
lezen als Lolhardus. Deze Walther zou een reeks begardische, in 't Dietsch gestelde
schriften hebben verspreid, waaronder een werk De novem rupibus, dat bij de begarden
veel bijval heeft gehad. In 1322 werd hij te Keulen als ketter veroordeeld(2) Toch
meen ik dat deze etymo-

(1) Chapeaville, Gesta Pontificum Leodiensium, t. II, blz. 350; ook aangehaald bij P. Frédéricq,
o.c., I, blz. 154. De beteekenis van geheel deze plaats is, trouwens vrij duister. Was die Jacob
van Ghistelle zelf een dier Lollardi? Of heeft hij alleen gebruik gemaakt van het door die
Lollardi verspreide geloof aan het nog overblijven van bij Kortrijk gesneuveld-gewaande
edelen, om zich te doen doorgaan voor Jan van Vierson? Zoodat het bedrog dier Lollardi
niet hierin bestond, dat zij bij weduwen van gesneuvelden zich als hare gemalen wilden
aanbieden, wat trouwens wel niet goed mogelijk was, en wat uit den samenhang wel niet
hun opzet schijnt te zijn geweest; maar dat zij, door zich op geheimzinnige wijze als aan den
slag bij Kortrijk ontsnapte edelen uit te geven, bij edele vrouwen rijke aalmoezen hoopten
te ontvangen.
(2) Aangehaald bij Mosheim, o.c. blz. 272 vlg.; wat in den Appendix, blz. 583 vlg. over de
Lollarden wordt gezegd, is volgens onze voorstelling geheel verkeerd. Trouwens, de
Appendices, die van den uitgever G. Henr. Martini stammen, zijn bepaald minderwaardig
dan wat van Mosheim stamt.
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logie weinig kans heeft de ware te zijn; omdat men vooreerst Lohareus moet
veranderen tot Lolhardus; en dan, omdat, zoo dit Walthers' naam is geweest, het
veeleer een reeds bestaande bijnaam, lollaard, dan een eigennaam zal zijn. Doch ook
de beteekenis, als zelfs de afleiding uit lollen, voldoet mij niet. Lullen, lollen zou,
volgens Kiliaan, beteekenen: mussare, mussitare, mutire, nume ros non verba canere,
d.i. neuriën; doch daaruit kan nog moeilijk Deum laudantes ontstaan. Men verklaart
wel is waar: naar hun zacht murmelend bidden en zingen. Eerder zou ik aannemen,
zoo het woord dan toch van lollen moet komen: naar hun klagend, neuriënd bidden
om aalmoezen(1).
Maar ik vraag me af, of we hier weer niet te doen hebben met een verbastering,
een ontaarding in den volksmond, door het ww. lollen, beïnvloed, van het van oudsher
bekende Goliard(2). Wat mij dit doet vermoeden is het volgende: het woord Goliard
schijnt na de XIIIe eeuw uit onze taal verdwenen te zijn; de voorbeelden die er van
worden aangehaald zijn alle uit werken van vóór 1300. Daarna echter komt lollard
op: de neuriënde onverstaanbare voordracht der vagantes Goliarden kan de omvorming
tot Lollarden hebben begunstigd, welke lollarden dan de reputatie van geilheid, van
losbandigheid en van schraapzucht der Goliarden hebben geërfd. In latijnsche
spotverzen over de Lollarden schijnen, dunkt mij, eerder de Goliarden te zijn
bedoeld(3).
Het woord lollard is dan ook op de begarden gaan toegepast worden; om twee
redenen: omdat ook de Goliarden, als de begarden, in verdenking van ketterij stonden
en als twijfelachtige

(1) Anderen meenen nog: naar hun klagend gezang bij begrafenissen. Maar dan zou moeten
bewezen worden, dat de eerste Lollarden de lijkenverzorging reeds hadden; wat echter eerst
veel later schijnt gebeurd te zijn.
(2) Over den oorsprong van Goliard, zie J.W. Muller, in Tijdschrift voor Nederl. Taal en
Letterkunde, 1920, blz. 135. Vgl. echter E. Faral Les Jongleurs en France au M.A. 1910.
App.
(3) Spotverzen als:
Lulhardi lollant, ut nummos undique tollant;
Ut Reinhard volucres, sic Lolhart fallit mulieres
(Gódeke, Gengenbach, 606
S. Brant schijnt zelfs de Lolharden en Goliarden op gelijken voet te stellen:
Hunc ego perversum lolhardum seu goliardum
dicam: qui ventri vivit et umbilico
vgl. J.u.W. Grimm, Deutsches Worterbuch, i.v.
(Narrenschiff, 120e, Zarncke.
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geloovigen werden beschouwd; omdat de Goliarden, als vele begarden, het land
afliepen en van 't zoo verzamelde geld leefden. Zoo zijn dan ook de omzwervende,
van bedel levende begarden verachtelijk door het volk lollarden genoemd geworden:
welke benaming dan tot alle begarden, ook de goede, de geordende, is overgegaan.
Zoo heeft het woord, als begard, de veelslachtige beteekenis gekregen, waarmee
steeds dient rekening gehouden te worden. Toch schijnt lollard meer zulke begarden
te hebben bedoeld, die het armoedeideaal waren toegedaan. Zoo zijn zóó
verdienstelijke mannen als de broeders van barmhartigheid in de middeleeuwen bij
de lollarden opgenomen geworden.
Zoo hebben wij dan gezien, hoe de vroomheidsbeweging in de Xe eeuw ontstaan
is opgebloeid in heerlijke vruchten van heiligheid, maar ook steeds blootgesteld is
gebleven aan 't gevaar van ketterij, met kettersche strekkingen verwantschapt en
meermaals met kettersche namen, volgens de verschillende gewesten, gekenmerkt,
waaronder dan allen die eene van de gewone afwijkende volmaaktheid nastreefden
konden opgenomen worden; hoe zij zich dan in den loop der XIIIe eeuw, gesplitst
heeft in vele vertakkingen van genootschappen voor mannen en vrouwen, welke dit
gemeens hadden, dat zij uit leeken bestonden, en een hooger godsdienstig ideaal
waren toegedaan in de vormen van het kloosterleven, door de heiliging van den
handarbeid, of door de werken van geestelijke of lichamelijke barmhartigheid; zonder
dat ze daarom ophield zich daarbuiten in vrijer, persoonlijker vormen te ontwikkelen,
wat eveneens niet zelden ware heiligheid heeft voortgebracht, als bij zoo vele
kluizenaars en kluizenaressen; maar ook in dweepzucht, illuminisme en valsche
vrijheid kon ontaarden, en tot de veroordeeling, daarna tot de onderdrukking van het
beguinisme aanleiding gaf. Zoodat het beguinisme niet slechts een verheven mystieke
beweging is geweest; maar mede de modderpoel is geworden, waarin alle
verstandelijke en zedelijke ontaarding dier tijden zich heeft uitgestort, waarvan de
bronnen steeds duister blijven, voornamelijk daar de toenmalige woelingen ze nog
in hun diepten hebben beroerd en vertroebeld. Zoo zijn de begarden en begijnen
belast en beladen geworden met alle misdrijven en wandaden, waardoor een overigens
zeer eerbiedwaardige en heilige instelling meermaals en nog op onze dagen in
diskrediet werd gebracht.
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Biochemische onderzoekingen over microben: Cultuurbodems voor
schimmels
Door Prof. Dr. Alb. J.-J. van de Velde.
werkend Lid der Kon. Vlaamsche Academie van België
en Ing. Alfred Verbelen.
Adsistent aan de Landbouwhoogeschool van den Staat
De schimmels groeien het best op glucidenhoudende cultuurbodems. De
schimmelproef die de hygiënische waarde der levensmiddelen toelaat te bepalen
wordt doorgaans op waren, die veel zetmeel of suiker bevatten, zooals meelsoorten,
specerijen, toegepast.
De Codex Alimentarius van Nederland(1) beschrijft als volgt de schimmelproef
waardoor de graad van besmetting van een voedingsmiddel kan bepaald worden: ‘In
een Erlenmeyer-kolf van ca 300 cc. worden minstens 100 cc. water tot een kleine
rest verkookt, terwijl de opening is afgesloten door een wattenprop. Na afkoeling
wordt, onder korte lichting van de wattenprop, met behulp van een steriel lepeltje
eene zoodanige hoeveelheid van het voedingsmiddel toegevoegd als toereikende en
benoodigd is om met het nog aanwezige water een dikke brij te vormen. De proef
wordt in duplo verricht; de eene kolf wordt bij 22o, de andere bij 37o weggezet, en
na 24, resp. na 48 uur waargenomen of een sterke schimmelvorming is opgetreden.’
De Nederlandsche besluiten voor meel, cacao en specerijen stellen den eisch dat
na de schimmelproef, de waar noch schim-

(1) No 4, Algemeene methoden van onderzoek van plantaardige voedingsmiddelen, Groningen,
1910, blz. 158.
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melig, noch op andere wijze bedorven of ontleed mag zijn; de schimmelproef wordt
daar als volgt bepaald: ‘1.5 à 2 gr. der waar worden in een gesteriliseerde cultuurschaal
van ongeveer 10 cm. diameter met ongeveer 3 cc steriel water tot een papje geroerd
en gelijkmatig over den bodem der schaal verdeeld. De schaal wordt daarna
omgekeerd in een broedstoof bij 35-37o c. geplaatst. Na 24 uur wordt de
schimmelgroei beoordeeld. Bij specerijen geschiedt de proef in een steriele
Erlenmeyerkolf met steriele wattenprop gesloten, waarin 10 cc steriel water wordt
gemengd met 5 gr. der waar of zooveel meer, totdat al het water is opgenomen. De
kolf wordt gedurende 3 maal 24 uur bij 35o weg gezet, waarna het resultaat wordt
beoordeeld.’
Imhoff(2) heeft de schimmelproef aan een nieuw onderzoek onderworpen en komt
tot het volgend besluit: ‘De ontleding door bacteriën moet bij de graanproducten en
bij sommige specerijen als criterium voor ondeugdelijkheid worden geschrapt; deze
reactie is veel te scherp. Afkeuren op grond van een positieven uitslag der
schimmelproef zonder meer, gaat in zijn algemeenheid niet op. Als indicator op reeds
ingetreden bederf heeft de schimmelproef geen zin. Onder bepaalde omstandigheden
kan zij dit wel zijn, n.l. als vermeerdering der schimmel- of bacterieflora in de waar
zelf heeft plaats gehad. Als bevestiging voor reeds ingetreden bederf is de proef
bruikbaar, mits zij echter voor bepaalde gevallen nog scherper wordt gemaakt
(bebroeding ook bij 22o en verlenging van den incubatietijd tot 2 dagen). Men kan
de schimmelproef het best in dien zin kwalificeeren, dat zij is een indicator op de
aanwezigheid van microorganismen, die in staat zijn, bij geschikte temperatuur en
vochtigheid, binnen 24 resp.-72 uur hunne aanwezigheid door uitwendige kenmerken
zichtbaar te maken.’
F.T. Brooks en C.G. Hausard(3) hebben de aandacht gevestigd op het beschimmelen
van het vleesch door de koude in koeltoestellen bewaard. In de meeste gevallen wordt
het vleesch aangetast door Cladosporium herbarum waarvan de sporen tot op -6° C.
kunnen kiemen en tot een dradennet met zwarte vlekken

(2) J.A. Imhoff, De schimmelproef en hare beteekenis voor de beoordeeling van
voedingsmiddelen, Chemisch Weekblad, 1926, blz. 293.
(3) Special Report no 17, Food Investigation Board. In C. Dukes, The bacteriology of Food,
London (Lewis) 1925, blz. 123.
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aanleiding geven kunnen, - door Sporotrichium carnis dat onder + 6o als witte vlekken
groeien kan, - door Thamnidium en Mucor die op oo, niet daaronder, zich kunnen
ontwikkelen, - ook door Penicillium, eerst met witte, later met blauwgroene vlekken
die met moeite, doch wel op oo C. op vleesch kunnen leven.
*

**

Wij hebben eenige cultuurbodems op het kweken van verscheidene schimmels
toegepast; wij hebben daartoe vruchten, wortels, vleesch en visch gebruikt. Over de
schimmels wordt gewoonlijk op uitvoerige wijze ten opzichte van de morphologische
eigenschappen uitgeweid; over vele is echter de voedingsphysiologie veel minder
gekend.
Het materiaal dat tot voedingsbodems heeft gediend was van plantaardigen of van
dierlijken aard: peren, appelen, wortelen, suikerbeeten, voederbeeten, aardappelen,
werden vooraf eerst zacht gekookt, en daarna tot moes gestampt; vleesch van varken,
rund, kalf, van schelvisch, haring en garnaal werd gehakt of gemalen.
Daarna werden van deze voedingsbodems ca 25 gr. in apothekersfleschjes van
125 cc met watten gestopt gedurende 30 minuten op 120° C. gesteriliseerd. Na het
inzaaien met zuivere schimmelculturen werden de cultuurbodems op 25° C. behouden.
De gebruikte schimmels behoorden tot de volgende soorten, afkomstig van het
schimmelbureau van Baarn:
Oïdium lactis
Actinomyces intermedia
Actinomyces cellulosae
Mucor mucedo
Phycomyces nitens
Aspergillus glaucus
Aspergillus niger
Penicillium glaucum

***

De rangschikking der schimmels is zeer ingewikkeld; deze wezens zijn doorgaans
draadzwammen (Phycomyceten) en echte zwammen (Mycomyceten); een aantal
behooren echter tot overgangsvormen tusschen bacteriën en gisten en echte schimmels

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

310
en worden daarom, zonderling genoeg, onvolmaakte zwammen, Fungi imperfecti,
genoemd. De moeilijkheden die men bij het opmaken van rangschikkingen ondervindt
leiden tot zulke zonderlinge opvattingen en wij waren reeds in de gelegenheid daarover
de aandacht te vestigen(4).
Zooals men weet wordt de groote groep der zwammen als volgt verdeeld:
1.
Schizomyceten of splijtzwammen, waartoe de bacteriën behooren.
2.
Saccharomyceten of spruitzwammen of gisten.
3.
Myxomyceten of slijmzwammen.
4.
Phycomyceten of draadzwammen, die in den jongen toestand onverdeelde
draden tot een dradennet (mycelium) vormen. Onder de Phycomyceten brengt
men de Zygomyceten met vertakte dradennet, met de volgende soorten Mucor,
Rhizopus, Phycomyces, Thamnidium, enz.
5.
Mycomyceten of echte zwammen, met een dradennet uit meercellige draden.
Een groot deel der zwammen worden onder de Ascomyceten gerangschikt;
talrijke schimmels behooren tot de Mycomyceten: Aspergillus, Penicillium,
Citromyces, Botrytis, enz.

De 4e en de 5e groep vormen te samen de zoogenoemde Eumyceten, aldus de
zwammen die een echt mycelium vertoonen. Maar tusschen de Eumyceten en de
drie eerste groepen brengt men de Fungi imperfecti: Monilia, Oïdium, Dematium,
Mycoderma, Torula, Actinomyces.
Hierna nu enkele bijzonderheden over eenige schimmels die practisch twee groepen
microben uitmaken, zooals uit de volgende rangschikking blijkt:

Microben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bacteriën of schizomyceten
Gisten of saccharomyceten
Pseudosaccharomyceten of Fungi imperfecti
Mucoraceën of Phycomycetenschimmels
Aspergilleën of Mycomycetenschimmels
Wieren en infusoriën.

Monilia. De conidiën onderscheiden zich weinig van de vegetatieve cellen. M.
candida, witte vliezen op zoete vruchten

(4) Vande Velde, A.-J.-J. Rangschikkingen in de microbenleer. Versl. en Med. Kon. Vl.
Academie, 1930, blz. 21.
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en suikeroplossingen, die alcoholgisting kunnen veroorzaken. M. variabilis op brood.
M. nigra, zwarte vlekken op de kaaskorst.
Oïdium. Witte melkschimmel, aan de oppervlakte van de melk, met vertakte draden;
ook op kaas, boter, vruchten, suikerbodems. O. lactis (ook Oospora lactis) groeit
beter in vette als in magermelk, beter in zure als in versche melk; vormt melkzuur,
een weinig alcohol; oxydeert het melkzuur, vermindert aldus het zuur in de kaas om
de ontwikkeling van Tyrothrix voor de rijpwording toe te laten. O. aurantiacum,
oranjegekleurde vlekken op de kaaskorst.
Dematium. Vertakte draden met groote cellen, zwarte coloniën op vruchten,
namelijk op druiven. D. pullulans ontwikkelt zich sterk in de lente en in den herfst
in vochtige kamers van brouwerijen, tast de kurk aan en geeft aan het bier een
kurksmaak.
Mycoderma, met cellen die gewoonlijk langer zijn als deze van gist; vormt droge
witte vliezen aan de oppervlakte van zure voedende vloeistoffen; na een zekeren tijd
vallen vliezenbrokken op den bodem van de culturen. Ontbindt alcohol tot koolzuur
op een optimale temperatuur van 30o C. M. cerevisiae, in slecht sluitende biertonnen
en -flesschen. M. vini, schadelijk voor wijn, bier en azijn, omdat het alcohol en
azijnzuur tot koolzuur oxydeert.
Torula. Ronde cellen, vetkogeltjes bevattende, en nooit sporen vormende.
Veroorzaken wilde gistingen in vloeistoffen waarin alcoholische gisting plaats heeft,
en ontbinden glucose, fructose en lactose. De coloniën vertoonen verscheidene
kleuren.
Actinomyces(5) (ook Oospora, Discomyces, enz.) vormt een soort dradennet; de
draden kunnen zich gedeeltelijk in cellen verdeelen tot eene soort conidiënreeks.
Woekerwezens met zeer talrijke soorten. Onlangs werd als de beste cultuurbodem
voor de Actinomyces-soorten uit den grond(6) zetmeelagar met een kleine hoeveelheid
stikstofverbindingen (b.v. asparagine) aangeraden. A. (ook Nocardia) bovis, pathogeen.
A. intermedia, groenbruin dradennet op aardappel, met aardereuk. A. cellulosae vormt
een

(5) Cf. Bergey, Manuel of determinative bacteriology; Baltimore, 1925, blz. 347.
(6) R.V. Norris, V. Subrahmanyan en M. Ganesha. Soil Actinomyces. Agr. J. India 1929, 24,
232; door Chem. Abstr. 1930, 1454.
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gele kleurstof; hydrolyseert caseïne, gelatine, zetmeel, cellulose; vormt grijze coloniën
op aardappel.
Mucor. Onvertakte collumella en eindsporangen die openbarsten. M. mucedo of
broodschimmel; witte coloniën en geelachtige sporen op glucidenhoudende bodems
en mest van planteneters; het ontbindt suiker onder zuurvorming en maakt het gelatine
een weinig vloeibaar. M. racemosus, zilverwitte coloniën op worst, paardenvijgen,
met bruine sporangen en vertakte sporendragers. M. erectus op bedorven aardappelen.
M. oryzae met witte dradennet, later groengrijs, groengeele sporen; amylaserijk,
ontbindt op rijst en aardappel het zetmeel. Raggi is eene cultuur van M. oryzae op
rijst groeiend, waarmede arak wordt bereid. M. Rouxii (ook Amylomyces Rouxii) op
rijst, kan gerstmout en gist vervangen, daar het zetmeel versuikeren en de suiker
gisten kan.
Rhizopus verschilt van Mucor alleen door de aanwezigheid van eene soort
wortelstelsel dat het dradennet op den cultuurbodem vasthecht. R. oryzae op rijst. R.
nigricans op rottende vruchten waarvan het de suiker aantast.
Phycomyces. Groote schimmel met onvertakte sporangedragers en eindsporangen;
zygosporen met doorntjes. P. nitens, op rijst en oliehoudende zadenkoeken.
Thamnidium met 2 soorten sporangen, groote eindsporangen, en mindere niet
opengaande zijdelingsche sporangen.
Aspergillus met conidiënsnoeren, straalsgewijze aan de knotseinden der hyphen
geplaatst. Leeft aëroob, maar kan, als het onder de oppervlakte van suikerhoudende
vloeistoffen wordt gebracht, een alcoholische gisting voorroepen. A. glaucus op
verhit graan, brood, vruchten, aardnootmeel; groenblauw. A. flavus geelgroen in soja.
A. fumigatus, op plantenvezels, groenachtig tot bruin, pathogeen voor mensch en
dieren. A. niger(7) eerst wit, later met zwarte conidiën; op zure bodems zooals
vruchtensap, en suikeroplossing kan suiker in zuringzuur omzetten; in
looistofoplossingen vormt looistofzuur. A. candidus, wit tot geel, op bedorven
plantenafval. A. oryzae, eerst wit, later geel tot groen; op rijst groeiend, vertoont
amylase- en pep-

(7) Voor A. niger heeft Amelung onlangs vastgesteld (Chem. Zeit., 1930, blz. 118) dat er zuur
wordt gevormd, onder meer citroenzuur, als men de schimmel, in de aanwezigheid van de
noodige hoeveelheid suiker, en met een voldoenden zuurstofstroom, onder water houdt.
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sinase eigenschappen; koji is een met A. oryzae bezaaide rijstmassa die tot bereiding
van sake, Japaansch rijstbier, wordt gebruikt.
Penicillium, met vertakte sporendragers, iedere vertakking eene reeks conidiën
dragende, zoodanig dat het vruchtorgaan op een penseel gelijkt. P. glaucum, eerst
wit, dan groenblauw, op roggebrood, Roquefortkaas. P. luteum groenachtig op
bedorven vruchten. P. brevicaule op rottend papier; kan arsenigverbindingen tot
aethylarsine (AsH (C2H5)2) ontbinden. P. candidum, de witte schimmel op de korst
van de Briekaas.
Citromyces, zonder sporangen, ontbindt suiker tot citroenzuur. C. Pfefferianus in
zure vruchten.
Botrytis op rottende plantenafval, bierwort, druiven, met grijsbruin dradennet,
zonder sporangen. Vertakte conidiëndragers. B. cinerea ontbindt organische zuren
in suikerhoudende bodems.
***

De cultuurbodems, na de inzaaiing met de zuivere schimmels, werden om de 4-5
dagen eens flink geschud, en dagelijks werd de graad van ontwikkeling vastgesteld.
Na volle 17 dagen op 25° C. broeden, werden de culturen met de bodems met 50 cc
versch gekookt gedistilleerd water geschud, eerst met de hand, daarna gedurende
een uur in een schudwerktuig.
De hydrionenconcentratie, die vóór het inzaaien met de steriele cultuurbodems
zelf werd bepaald, werd nu met den potentiometer met calomel-quinhydrone-electrode,
met de noodige voorzorgen om het aanzuren van het water door het luchtkoolzuurgas
te vermijden, vastgesteld.
De gebruikte cultuurbodems vertoonden aldus, vóór de inzaaiing der schimmels, de
volgende hydrionenconcentratie, in pH-exponent volgens Sözensen uitgedrukt, en
ook in echte hydrionenconcentratie in 1 liter:

perenmoes

pH-exponent
4.755

CH + of COH 0.000018 gr.

appelmoes

3.823

0.00015 gr.

wortelenmoes

4.957

0.000011 gr.

suikerbeetenmoes

5.175

0.0000068 gr.

voederbeetenmoes

5.534

0.0000029 gr.

aardappelmoes

7.288

17 × 0.00000020 gr.

gehakt varkenvleesch

5.779

0.0000017 gr.

gehakt rundvleesch

6.062

0.000001 gr.
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gehakt kalfvleesch

6.150

0.0000007 gr.

vleesch van schelvisch

6.933

0.00000012 gr.

vleesch van haring

7.189

17 × 0.00000016 gr.

vleesch van garnaal

7.914

17 × 0.0000008 gr.

De uitdrukking in hydrionen- en hydroxionenconcentratie, aldus CH + of COH -, of
de hoeveelheid hydrionen van 1 gr., of van hydroxionen van 17 gr. per liter oplossing,
maakt van een overgroot o-getal gebruik. Dit kan. eenvoudiger worden, als men de
waarden in mg, of in μmg (= micromg, aldus 0,001 mg.) uitdrukt. Wij stellen dus
voor de ionenconcentratie in micromilligrammen per liter uit te drukken:
pH
4.755

CH + of COH 0.000018

per liter in μmg
18

3.823

0.00015

150

4.957

0.000011

110

5.175

0.0000068

6,8

5.534

0.0000029

2.9

7.288

17 × 0,000.0002

17 × 0.2

5.779

0.0000017

1.7

6.062

0.000001

1.0

6.150

0.0000007

0.7

6.933

0.00000012

0.12

7.189

17 × 0.000.00016

17 × 0.16

7.914

17 × 0000008

17 × 0.8

De waarden met de neutraliteit overeenstemmende zijn aldus pH = 7,07, ofwel CH
+ = 0,085 μmg, ofwel COH - = 17 × 0,085 μmg.
De bestudeerde schimmels bevinden zich in verscheidene voorwaarden, en ten
opzichte van de chemische samenstelling der bodems, en ook ten opzichte van de
reactie dezer bodems. Wij laten hier de vaststellingen volgen:

Perenmoes.
Oïdium lactis

Ontwikkeling 1 dag na inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Wit, malsch groeiende massa.

Actinomyces intermedia

Ontwikkeling langzaam, 6 tot 10 dagen.
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Na 17 dagen: +.
Wit slijmachtig vliesje, met korstjes
bezet.
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Actinomyces cellulosae

Ontwikkeling slecht; 8-10 dagen.
Na 17 dagen: +.
Wit geelachtig; korstvormend.

Mucor mucedo

Ontwikkeling 3 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + +.
Witte, malsche massa.

Phycomyces nitens

Ontwikkeling 2 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Wit-geel, met korte bruin-gele haren.

Aspergillus niger

Ontwikkeling 4 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + +.
Wit-groene, zwakke vliesjes.

Aspergillus glaucus

Ontwikkeling 3 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Hard wit vlies, onmiddellijk overdekt met
zwarte sporen, korte sporendragers.

Penicillium glaucum

Ontwikkeling 2 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Geel groene schimmel met iets grauw in.

Botrytis cinerea

Ontwikkeling 8 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: +.
Slijmachtig, wit.

Appelmoes.
Oïdium lactis

Groei goed.
Ontwikkeling 2 dagen na inzaaiing.
Uitzicht: roomachtige, malsche vlokken.
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Actinomyces intermedia

Groei slecht. Begin ontwikkeling slechts
9-10 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: +.
Witte, kleine korstjes.
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Actinomyces cellulosae

Trage groei.
Ontwikkeling 8 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: +.
Geelachtige, ronde korstjes.

Mucor mucedo

Ontwikkeling 4 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: +.
Wit, malsch.

Phycomyces nitens

Ontwikkeling 1 dag na inzaainig.
Na 17 dagen: + + +.
Geelbruine haren bijna blond aan het
uiteinde.

Aspergillus glaucus

Ontwikkeling 6 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: +.
Geel-groen met roste roosachtige
vlekken.

Aspergillus niger

Ontwikkeling 2 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Dik hard vlies omgeven van zwarte
sporen. Sporendragers bijna onzichtbaar.

Penicillium glaucum

Ontwikkeling 2 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Wit-grauw vlies, bezet met knobbeltjes.

Botrytis cinerea

Ontwikkeling 8 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: +.
Wit slijmachtig vliesje.

Wortelenmoes.
Oïdium lactis

Ontwikkeling 2 dagen na inzaaiing.
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Na 17 dagen: + + +.
Malsche, wit-gele schimmel.
Actinomyces intermedia

Bijna geen ontwikkeling, zelfs 17 dagen
na inzaaiing.
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Actinomyces cellulosae

Ontwikkeling 2 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + +.
Wit, droge groei.

Mucor mucedo

Ontwikkeling 3 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + +.
Wit, vlokkige massa.

Phycomyces nitens

Ontwikkeling 1 dag na inzaaiing.
Na 17 dagen: + +.
Wit, met weinig gele haartjes bezet.

Aspergillus glaucus

Ontwikkeling 3 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + +.
Geel groen, sponsachtig.

Aspergillus niger

Ontwikkeling 1 dag na inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Klompachtige samengroei met
voedingsbodem.

Penicillium glaucum

Ontwikkeling vanaf 1e dag inzaaiing.
Na 17 dagen: +.+ +.
Grauw, schijnt de voedingsbodem als met
een korst te overtrekken.

Botrytis cinerea

Ontwikkeling 7 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: +.
Slijmerige, witte hoopjes.

Suikerbeetenmoes.
Oïdium lactis

Ontwikkeling 1 dag na inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
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Wit, roomachtige vlies.
Actinomyces intermedia

Geen ontwikkeling.

Actinomyces cellulosae

Geen ontwikkeling.
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Mucor mucedo

Ontwikkeling 5 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + +.
Malsche, witte cultuur.

Phycomyces nitens

Ontwikkeling vanaf 1e dag inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Wit, met geel-bruine tot donkerbruine
haren.

Aspergillus glaucus

Ontwikkeling 3 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: +.+.
Geel groene massa.

Aspergillus niger

Ontwikkeling vanaf eerste dag.
Na 17 dagen: + + +.
Geelachtig wit sterk vlies met lange
sporendragers, onmiddellijk overdekt met
sporen.

Penicillium glaucum

Ontwikkeling vanaf 1e dag na inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Wit, grijsachtig grauw vlies.

Botrytis cinerea

Ontwikkeling 2 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: +.
Grauw-witte hobbeltjes, sponsachtig
samengedrukt.

Voederbeetenmoes.
Oïdium lactis

Ontwikkeling 1 dag na inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Roomachtig, licht en vlokkig.

Actinomyces intermedia

Zeer trage ontwikkeling.
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Na 17 dagen: ±.
Witte, korstachtige vlekjes.
Actinomyces cellulosae

Ontwikkeling 10 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: +.
Grauw, geel-wit, als verdroogde velletjes.
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Mucor mucedo

Ontwikkeling 5 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + +.
Malsche geel-wit zonder vlies.

Phycomyces nitens

Ontwikkeling vanaf 1e dag inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Wit geel, met geel bruine tot licht blonde
haren.

Aspergillus glaucus

Ontwikkeling 7 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: +.
Groen-geel vliesje.

Aspergillus niger

Ontwikkeling vanaf 1e dag inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Sterk vlies, overdekt met zwarte sporen.

Penicillium glaucum

Ontwikkeling vanaf 1e dag inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Grauw, met zwarte stippen.

Botrytis cinerea

Ontwikkeling 3 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: +
Grijs-wit in verwrongen hoopjes.

Aardappelmoes.
Oïdium lactis

Ontwikkeling 4 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + +.
Roomachtige, vlokkige massa.

Actinomyces intermedia

Ontwikkeling traag.
Na 17 dagen: +.
Wit-geel, korstenvormer.
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Actinomyces cellulosae

Slechte groei.
Na 17 dagen: +.
Wit-geel.

Mucor mucedo

Ontwikkeling 3 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + +.
Wit-grijsachtig, licht.
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Phycomyces nitens

Ontwikkeling 1 dag na inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Geelachtig-wit, bedekt met korte,
geelbruine haartjes.

Aspergillus glaucus

Ontwikkeling 3 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + +.
Groen grauw vlies, met roosachtige
lijnen.

Aspergillus niger

Onmiddellijke ontwikkeling.
Na 17 dagen: + + +.
Overdekt met zwarte sporen.

Penicillium glaucum

Ontwikkeling 1 dag na inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Grauw, geel-groen; sterk vlies.

Botrytis cinerea

Ontwikkeling 5 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: +.
Wit grijs vliesje.

Varkensvleesch.
Oïdium lactis

Ontwikkeling 6 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Witte, malsche, roomachtige massa.

Actinomyces intermedia

Ontwikkeling traag, na 9-10 dagen.
Na 17 dagen: + + +.
Witte droge korstjes.

Actinomyces cellulosae

Ontwikkeling slecht.
Na 17 dagen: enkel eenige witte stipjes.
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Mucor mucedo

Ontwikkeling 9 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + +.
Witte, vlokkerige massa.
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Phycomyces nitens

Ontwikkeling 6 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Geel-wit, bruin-zwarte haren die aan het
vlies blond worden.

Aspergillus glaucus

Ontwikkeling 8 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + +.
Wit-grauw; roosachtig met bruingrijze
vlekjes.

Aspergillus niger

Ontwikkeling 7 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Wit-geel vlies, overdekt met zwarte
sporen.

Penicillium glaucum

Ontwikkeling 6 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + + +.
Grauw-witte verhevenheden, een weinig
sponsachtig.

Botrytis cinerea

Ontwikkeling 10 dagen na inzaaiing.
Na 17 dagen: + +.
Aschgrauwe, bruine korstjes.

Rundsvleesch.
De ontwikkeling der schimmels is hier zeer langzaam. De groei wordt enkel 8 tot
10 dagen na de inzaaiing bestatigd.
Oïdium lactis

Groei 17 dagen na inzaaiing: +.
Kleine witte stipjes.

Actinomyces intermedia

Na 17 dagen: + +.
Kleine stipjes, het vleesch wordt
slijmachtig.
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Actinomyces cellulosae

Na 17 dagen: ±.
Kleine stipjes. Het vleesch wordt
slijmachtig.
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Mucor mucedo

Na 17 dagen: + +.
Wit slijmachtig vlies, waarop vlokjes.

Phycomyces nitens

Na 17 dagen: + +.
Uiterst weinig korte haartjes, het vleesch
gansch slijmachtig.

Aspergillus glaucus

Na 17 dagen: +.
Wit grijs bruine vlekjes die hoopjes
vormen.

Aspergillus niger

Na 17 dagen: + + +.
Overdekt met zwarte sporen, vormt
schijnbaar geen vlies.

Penicillium glaucum

Na 17 dagen: + + +.
Grauw, sponsachtig. Het vleesch wordt
slijmachtig.

Botrytis cinerea

Na 17 dagen: +.
Witte kleine stipjes; het vleesch wordt
zeer slijmachtig.

Kalfsvleesch.
Ontwikkeling slecht. Groei slechts na 10-12 dagen merkbaar.
Oïdium lactis

Na 17 dagen: ±.
Eenige witte stipjes; vleesch slijmachtig.

Actinomyces intermedia

Na 17 dagen: + +.
Witte korstjes, vleesch slijmachtig.

Actinomyces cellulosae

Na 17 dagen: ±.
Witte droge stipàes; vleesch slijmachtig.
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Mucor mucedo

Na 17 dagen: + +.
Wit, sponsachtig; vleesch zeer
slijmachtig.
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Phycomyces nitens

Na 17 dagen: ±.
Eenige witte stipjes; afwezigheid van
haarbos.

Aspergillus glaucus

Na 17 dagen: ±.
Witte stipjes; vleeschiet wat slijmachtig.

Aspergillus niger

Na 17 dagen: + + +.
Zwarte sporen, welke de vleeschmassa
omhullen. Van een vlies is niets te
bemerken.

Penicillium glaucum

Na 17 dagen: + + +.
Wit-grijs, sponsachtig; geen vlies.

Botrytis cinerea

Na 17 dagen: + +.
Wit-grijze vlekken; vleesch zeer
slijmachtig.

Garnaal.
Begin ontwikkeling slechts ook na 10-12 dagen.
Oïdium lactis

Geen zichtbare ontwikkeling.

Actinomyces intermedia

Na 17 dagen: ±.
Kleine witte puntjes.

Actinomyces cellulosae

Geen zichtbare ontwikkeling.

Mucor mucedo

Na 17 dagen: + +.
Wit, wollachtig dradennet.

Phycomyces nitens

Geen zichtbare ontwikkeling.
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Aspergillus niger

Na 17 dagen: +.
dichte, wit-gele draden.

Aspergillus niger

Na 17 dagen: ±.
Kleine stompe haartjes, met weinig
zwarte sporen.
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Penicillium glaucum

Na 17 dagen: ±.
Wit melkachtige hoopjes.

Botrytis cinerea

Geen schijnbare ontwikkeling.

Haring.
Ontwikkelingsgroei traag. Vangt slechts aan 10-12 dagen. na inzaaiing.
Oïdium lactis

Na 17 dagen: + + +.
Wit-geel, met vezelachtige vertakkingen.

Actinomyces intermedia

Na 17 dagen: ±.
Enkele witte stipjes.

Actinomyces cellulosae

Na 17 dagen: ±.
Witte droge korstjes.

Mucor mucedo

Na 17 dagen: + + +.
Wit-geel; wolachtige massa.

Phycomyces nitens

Na 17 dagen: + + +.
Witte grove schimmel. Haren ontbreken.

Aspergillus glaucus

Na 17 dagen: + +.
Grauw en wit-geel met daartusschen
groenachtige strepen.

Aspergillus niger

Na 17 dagen: + + +.
Grauw-wit. Overdekt met zwarte sporen
en sporendragers.

Penicillium glaucum

Na 17 dagen: + + +.
Grauwe wit-gele vette laag.
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Botrytis cinerea

Na 17 dagen: +.
Wit-grauw.
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Schelvisch.
Oïdium lactis

Na 17 dagen: +.
Wit vlokkige hoopjes.

Actinomyces intermedia

Na 17 dagen: +
Witte stipjes.

Actinomyces cellulosae

Na 17 dagen: ±.
Eenige witte stipjes; visch bruinachtig
gekleurd.

Mucor mucedo

Na 17 dagen: + +.
Wollen hoopjes.

Phycomyces nitens

Na 17 dagen: + +.
Wit-bruin schimmel, met rood-bruine
vlekken. Haren zeldzaam.

Aspergillus glaucus

Na 17 dagen: ±.
Wit-grauwe vlekjes.

Aspergillus niger

Na 17 dagen: + + +.
Grijs-zwart. Overdekt met sporen (zwart).
Sporendragers zeer klein.

Penicillium glaucum

Na 17 dagen: ±.
Grauwe vlekken, visch bruin.

Botrytis cinerea

Na 17 dagen: + +.
bruin grauw gedraaide massa.

De resultaten van onze proeven worden in de twee volgende tabellen samengevat,
tabel I voor de ontwikkeling, tabel II voor de zuurheid der cultuurbodems.
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Tabel I
Toestand van de ontwikkeling na 17 dagen.
VoedingbodemsOïdium ActinomycesActinomycesMucor PhycomycesAspergillusAspergillusPenicilliumBotrytis
lactis intermediacellulosaemucedonitens glaucus niger glaucumcinerea
Perenmoes +++
+
+
+
+++
++
+++
+++
+
Appelmoes +++

+

+

++

+++

+

+++

+++

+

Wortelenmoes +++

+

++

++

+++

++

+++

+++

+

Sukierbeeetnmoes +++

O

O

++

+++

++

+++

+++

+

Voederbeetnmoes +++

+

+

++

+++

+

+++

+++

+

Aardappem
l oes ++

+

++

++

+++

+

+++

+++

+

Varkensvleesch +++

+++

±

++

+++

++

+++

+++

++

Rundsvleesch +

++

±

++

++

+

+++

+++

+

Kalfsvleesch ±

++

±

++

+

±

+++

+++

++

Garnalen O

±

O

++

O

+

+

+

O

Haring +++

+

±

+++

+++

++

+++

+++

+

Schelvisch +

+

±

++

++

±

+++

±

++
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Tabel II
Zuurheid van de cultuurbodems in pH uitgedruikt.
VoedingsbodemsOïdiumActinomycesActinomycesMucor PhycomycesAspergillusAspergillusPenicilliumBotrytis
lactis intermediacellulosaemucedonitens glaucusniger glaucumcinerea
Perenmoes 4.755 2.828 4.970 6.205 6.522 2.109 4.742 3.840 4.720 4.476
Appelmoes 3.823 2.960 4.322 5.192 4.321 2.311 4.702 5.794 5.113 3.981
Woretelnmoes 4.957 3.228 6.374 5.646 4.798 3.306 7.403 5.464 6.703 4.570
Sukierbeetnmoes 5.175 4.097 -

-

5.078 3.047 6.034 2.490 5.954 4.426

Voedebreetnmoes 5.534 6.374 6.900 6.773 5.568 2.434 6.534 3.542 5.332 4.537
Aardappem
l oes 7.288 6.215 6.392 7.320 7.431 5.989 5.977 6.315 6.928 6.932
Varkenvleesch 5.779 7.099 8.768 8.856 8.842 6.216 8.237 6.106 7.867 8.663
Rundvleesch 6.062 8.522 8.716 8.294 8.521 6.299 8.663 6.290 8.153 7.278
Kalfsvleesch 6.150 8.699 8.733 8.911 8.842 6.360 8.876 6.255 8.083 8.361
Garnalen 7.914 7.949 7.979 8.001 8.830 7.878 8.710 8.124 7.868 8.019
Haring 7.189 8.095 8.070 8.341 9.039 7.015 7.948 6.212 8.079 6.817
Schelvisch 6.933 8.102 8.329 8.012 9.034 8.272 8.024 6.732 8.321 7.481

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

328
Uit de opzoekingen blijkt dat Aspergillus niger en Penicillium glaucum op al de
gebruikte cultuurbodems zich sterk ontwikkelen. Oidium lactis en Phycomyces nitens
verkiezen vooral het plantaardig materiaal, en ook het vleesch als dit vetrijk is; op
bodems met mager rund- en kalfvleesch wordt ook de ontwikkeling onderdrukt. Het
is trouwens bekend dat Oïdium lactis en Phycomyces nitens alsook Penicillium
glaucum tot het ranzig-worden van de boter sterk medewerken.
Tits(8) heeft de werking van een aantal aminozuren op de kieming van Phycomyces
nitens onderzocht en komt tot het besluit dat deze schimmel een strenge keus doet
tusschen de factoren die voor de kieming noodig zijn; voor hem is dit de uitlegging
van de beperkte verspreiding van Phycomyces, alhoewel de sporen buitengewoon
talrijk zijn. Wij denken dat hier vooral mededinging bestaat, waarin de andere
schimmels de overhand hebben, vermits in onze proeven Phycomyces, in zuivere
culturen, regelmatig overal kiemt en zich ontwikkelt.
Alhoewel voor de andere soorten de resultaten niet sterk van elkander afwijken,
dient toch bemerkt te worden dat met zuivere culturen, aldus zonder samenleving en
zondere bestaansstrijd onder de synbionten, de door ons gekweekte schimmels,
uitgezonderd in een paar gevallen, op al de voedingsbodems groeien kunnen.
Ten opzichte van de hydrionenconcentratie stellen wij vast dat de waterstofexponent
verhoogt, dat aldus de zuurheid vermindert in de culturen met Actinomyces intermedia,
met Actinomyces cellulosae, uitgezonderd voor Actinomyces intermedia op
aardappelmoes waarin een sterke verhooging van het zuur wordt vastgesteld.
De waterstofexponent vermindert, de zuurheid verhoogt met Oïdium lactis en
Phycomyces nitens op de plantaardige bodems; op de vleeschbodems treft men het
omgekeerde, alhoewel Oïdium lactis als een zurenvormer bekend staat.
Veranderlijke resultaten werden voor de andere schimmels waargenomen; op de
vleeschbodems wordt met Aspergillus glaucus, Aspergillus niger, Botrytis cinerea,
Mucor mucedo en

(8) D. Tits. L'action des animo-acides sur la germination de Phycomyces nitens Kunze et Schmidt.
Bull. Acad. Sciences Belge, 1926, blz. 545.
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Penicillium glaucum de zuurheid verminderd; de schimmels gedragen zich op die
vleeschbodems op dezelfde wijze als de bacteriën zelf, die in de meeste gevallen
liever op alkalische bodems leven, ofwel de bodems alkalisch maken.
De vischbodems leveren nagenoeg dezelfde resultaten als de vleeschbodems. Op
garnaalbodems groeien Oïdium, Actinomyces, Phycomyces en Botrytis niet; opvallend
is het geval van Phycomyces nitens, dat op de andere bodems wel tot een rijke cultuur
aanleiding geeft, op garnaalvleesch daarentegen zich niet ontwikkelt.
Wij zetten onze opzoekingen voort, niet alleen met andere cultuurbodems, doch
ook met het oog op de chemische omzettingen onder de stikstofverbindingen van de
cultuurbodems zelf.
Deze opzoekingen werden met steun van het Nationaal Fonds voor wetenschappelijk
onderzoek uitgevoerd.
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Biochemische onderzoekingen over microben: grondbacteriën en
kiemplanten
Door Prof. Dr. alb. J.-J. van de Velde
werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie van België
en Ing. Alfred Verbelen
Adsistent aan de Landbouwhoogeschool van den Staat.
Berthelot heeft die eenvoudige, doch ook beteekenisvolle woorden geschreven: de
akkergrond is een levend iets. Berthelot heeft met Liebig, Schloesing, Hellriegel,
Wilfarth, Pasteur, Beyerinck, Muntz,.... een nieuwe wetenschap doen ontstaan, de
biochemie van den akkergrond. Deze nieuwe wetenschap heeft aldus kunnen bepalen
dat een gram grond van het edaphon van een tuin 4 millioen, van een weiland van 4
tot 16, van een akker 10, van een bosch van 1 tot 34 millioen microben kan bevatten,
- dat het totaal edaphon van een hectaar vruchtbaren akkergrond ongeveer 500 kgr.
microben inhoudt. De uitlegging dat de vruchtbare grond de zetel kan zijn van
chemische verschijnselen van het hoogste belang, en dat deze verschijnselen de
eigenschappen van den grond diep kunnen wijzigen, behoort tot de biochemie. De
chemie in verband met het leven geraakt hier tot hare volledige beteekenis; de
bewering van Berthelot wordt elken dag duidelijker.
Onderzoekingen op zulk gebied zijn zeer aantrekkelijk en kunnen tot de verdere
ontwikkelingvan de landbouwwetenschappen bijdragen.
Benade(1) heeft uit een aantal opzoekingen afgeleid dat gedurende den groei van
kiemplanten de reactie van den grond naar de

(1) Zeitschr. Pflanzenernährung, 1928, 12A, blz. 293.
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alkalische zijde wordt gevoerd. Terloops hadden wij vastgesteld dat het omgekeerde
zich kan voordoen; de kiemingsproeven die wij onder veranderlijke voorwaarden
genomen hebben, verdienen dus medegedeeld te worden.
Om zooveel mogelijk vreemde invloeden te vermijden hebben wij culturen in
potten uitgevoerd; de potten waren te zamen in dezelfde zaal behouden, aan dezelfde
lucht, hetzelfde licht, en dezelfde temperatuur blootgesteld, en aan iederen pot werd
stelselmatig dezelfde hoeveelheid vochtigheid geschonken. Wij hebben verschillende
reageerende gronden benuttigd, waarop radijs-, gerst- en erwtzaden ter kieming
werden gezaaid. De gronden nr 31, 33 en 35 waren zuurreageerend, de gronden nr
32, 34 en 36 alkalischreageerend. Zij zijn vooral samengesteld uit zand en hebben,
in den zomer van 1929, in de onmiddellijke nabijheid van Gent, tot het kweeken van
aardappelen gediend.
De grond van de potten kreeg geen bewerking, alleen koud steriel water werd tot
het begieten gebruikt. Zekere potten werden door toedienen van gekende hoeveelheden
kalkwater gekalkt; andere potten werden vóór het bezaaien met hunne lading grond
in de autoclaaf op 120° C. gedurende 1 uur verwarmd; andere potten nog werden en
verwarmd en gekalkt.
De potten van 25 cm. diameter kregen elk 10 kgr. grond. Na de verwarming op
120° C. gedurende 1 uur werd vastgesteld dat in het midden der potten de grond een
temperatuur van 105°-110° C. had bereikt; de grond verzwaart een weinig (50 tot
100 gr. voor 10 kgr.), is tamelijk vastgekoekt, lijdt minder aan uitdrooging, en
verspreidt de reuk van verbrand suiker.
Voor iedere zaadsoort en iederen grond werden de volgende gevallen onderzocht:
2 potten dienden, onverlet, als getuige;
2 potten, zonder behandeling, werden bezaaid;
2 potten werden van tijd tot tijd gekalkt;
2 potten werden gekalkt en bezaaid;
4 potten, eerst verwarmd, werden of wel als getuigen gebruikt, of wel bezaaid,
ofwel gekalkt, ofwel en gekalkt en bezaaid.

Om de twee dagen kreeg ieder pot 100 cc gedistilleerd steriel water: na 17 dagen
had aldus iedere pot 750 cc en na 34 dagen 1500 cc water ontvangen. Voor het kalken
hebben wij eene op-
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lossing kalkwater gebruikt, bereid met 1 gr. calciumoxyde per liter: na 17 en 34
dagen hadden aldus iedere potten resp. 0,45 en 0,90 gr. calciumoxyde ontvangen. In
het begin van de proef, en op gestelde tijden werden de zuurheidsgraad en het
microbengehalte van den grond bepaald.
De zuurheidsgraad(2) werd bij middel van een potentiometer van Leeds en Northrup
met chinhydroncel en een geleider van kaliumchloride-gelatine vastgesteld; te gelijker
tijd werd het aantal microben per gram grond, volgens de methode die wij reeds op
die doseering hebben toegepast(3), namelijk door het schudden van 1 gram grond met
100 cc steriele afgeroomde melk, en door het kleuren en tellen der microben in de
melk volgens de methode van Skar(4). Op het einde van de proef werd de
hydrionenconcentratie (pH) van het kruid der kiemplanten vastgesteld; daartoe werd
het groen, zonder de wortels, in een mortier fijngewreven, en werd het verkregen
groen sap rechtstreeks met den potentiometer onderzocht.
De waarden die wij aldus hebben bekomen worden in de hierbij gevoegde tabellen
vereenigd:

(2) Vande Velde, De uitdrukking van het gehalte aan vrije zure en alkalische ionen. Natuurw.
Tijdschr., 1928, 10, blz. 145.
(3) Vande Velde en Verbelen, De bepaling van het aantal microben van den vruchtbaren grond.
Ibid. 1929, II, blz. 108.
(4) Vande Velde, Vlugge methoden voor de doseering der bacteriën in de melk, Ibid., 1929, 11,
blz. 9.
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Radijs, zure grond nr 31
Aanvang proef

Na 18 dagen

Na 36 dagen

Zuur
pH van
het
groen

Aantal pH grond Aantal pH grond Aantal
pH
microben
microben
microben grond
per gram
per gram
per gram
grond in
grond in
grond in
millioenen
millioenen
millioenen
Getuige 2560
5.71
1600
5.65
2150
5.59
Getuige 2680

5.71

1640

5.61

2210

5.63

Bezaaid 2600

5.71

1800

5.56

1750

5.33

5.57

Bezaaid 2560

5.71

1720

5.54

1780

5.69

5.55

Gekalkt 2720

5.71

3040

6.14

2920

6.22

Gekalkt 2600

5.71

3360

5.90

3120

5.96

Gekalkt, 2560
bezaaid

5.71

2600

5.76

2980

5.60

5.86

Gekalkt, 2520
bezaaid

5.71

2640

5.72

2730

5.95

5.73

Verwarmd 950

5.71

780

5.56

1050

5.81

Verwarmd, 1130
bezaaid

5.71

910

5.63

980

5.59

Verwarmd, 1080
gekalkt

5.71

1380

6.10

1120

6.14

Verwarmd, 990
gekalkt,
bezaaid

5.71

1290

5.78

1320

5.83

5.59

5.96
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Radijs, alkalische grond nr 32
Aanvang proef

Na 18 dagen

Na 36 dagen

pH van
het
groen
pH grond

Aantal pH grond Aantal pH grond Aantal
microben
microben
microben
per gram
per gram
per gram
grond in
grond in
grond in
millioenen
millioenen
millioenen
Getuige 6620
7.31
3640
7.31
2720
7.45
Getuige 6740

7.31

2120

7.27

2400

7.42

Bezaaid 7260

7.31

3920

7.19

2950

7.05

5.77

Bezaaid 6780

7.31

2840

7.20

3280

7.07

5.76

Gekalkt 6660

7.31

4160

7.42

3160

7.75

Gekalkt 6740

7.31

3800

7.40

3240

7.77

Gekalkt, 6820
bezaaid

7.31

3920

7.30

4000

7.71

5.87

Gekalkt, 6660
bezaaid

7.31

3320

7.29

3960

7.70

5.89

Verwarmd 2030

7.31

3000

7.45

3480

7.45

Verwarmd, 1760
bezaaid

7.31

2800

7.26

3640

7.28

Verwarmd, 1770
gekalkt

7.31

3200

7.48

3660

7.86

Verwarmd, 1810
gekalkt,
bezaaid

7.31

3320

7.43

3120

7.75

5.85

6.06
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Gerst, zure grond nr 33
Aanvang proef

Na 18 dagen

Na 36 dagen

pH van
het
groen

Aantal pH grond Aantal pH grond Aantal
pH
microben
microben
microben grond
per gram
per gram
per gram
grond in
grond in
grond in
millioenen
millioenen
millioenen
Bezaaid 850
5.57
1200
6.18
1440
6.13

5.67

Bezaaid 970

5.57

990

6.10

1230

6.27

5.76

Gekalkt 1040

5.54

1000

6.40

1010

6.88

Gekalkt 1310

5.54

870

6.64

930

6.86

Gekalkt, 890
bezaaid

5.48

1070

6.09

1510

6.53

6.00

Gekalkt, 1100
bezaaid

5.54

1200

6.11

1350

6.62

5.98

Verwarmd 800

5.26

820

6.03

570

6.53

Verwarmd, 460
bezaaid

5.28

590

6.28

780

6.18

Verwarmd, 520
gekalkt

5.34

630

6.75

780

6.89

Verwarmd, 530
gekalkt,
bezaaid

5.61

780

6.12

1150

6.18

5.74

5.91
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Gerst, alkalische grond nr 34
Aanvang proef

Na 18 dagen

Na 36 dagen

pH van
het
groen

Aantal pH grond Aantal pH grond Aantal
pH
microben
microben
microben grond
per gram
per gram
per gram
grond in
grond in
grond in
millioenen
millioenen
millioenen
Bezaaid 1520
6.91
9.10
7.34
1960
7.07

5.86

Bezaaid 1590

6.94

1080

7.84

1920

7.10

5.90

Gekalkt 1270

6.99

1570

7.81

1150

7.87

Gekalkt 1660

6.98

1550

7.98

1630

8.08

Gekalkt, 1810
bezaaid

7.06

1840

7.72

2570

7.70

6.03

Gekalkt, 1510
bezaaid

7.02

2130

7.69

2660

7.77

6.02

Verwarmd 900

6.71

850

7.20

790

7.30

Verwarmd, 420
bezaaid

6.76

1040

7.18

580

7.14

Verwarmd, 480
gekalkt

6.76

930

7.63

720

7.94

Verwarmd, 300
gekalkt,
bezaaid

6.81

810

7.00

1040

7.63

6.01

6.01
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Erwt, zure grond nr 35
Aanvang proef

Na 18 dagen

Na 36 dagen

pH van
het
groen
pH grond

Aantal pH grond Aantal pH grond Aantal
microben
microben
microben
per gram
per gram
per gram
grond in
grond in
grond in
millioenen
millioenen
millioenen
Getuige 2050
5.58
1581
5.77
1730
5.98
Getuige 1990

5.61

980

5.75

1100

5.92

Bezaaid 2300

5.56

2680

6.16

2150

6,43

5.99

Bezaaid 2230

5.55

2260

6.10

1990

6.38

5.87

Gekalkt 2360

5.55

1640

6.57

2130

6.80

Gekalkt 2300

5.59

1620

6.40

1720

6.84

Gekalkt, 2030
bezaaid

5.55

2210

6.30

2200

6.60

6.31

Gekalkt, 2190
bezaaid

5.55

2410

6.24

2320

6.64

6.19

Verwarmd 990

5.59

2030

5.65

2420

5.90

Verwarmd, 960
bezaaid

5.57

1530

5.98

2100

6.28

Verwarmd, 1300
gekalkt

5.58

2040

5.79

2370

6.27

Verwarmd, 1450
gekalkt,
bezaaid

5.55

1580

6.12

1920

6.45

6.10

6.35

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

339

Erwt, alkalische grond nr 36
Aanvang proef

Na 18 dagen

Na 36 dagen

pH van
het
groen
pH grond

Aantal pH grond Aantal pH grond Aantal
microben
microben
microben
per gram
per gram
per gram
grond in
grond in
grond in
millioenen
millioenen
millioenen
Getuige 7560
7.80
4290
7.97
5230
8.15
Getuige 7960

7.80

3750

7.97

6120

8.06

Bezaaid 5000

7.77

3030

7.88

4800

7.95

6.05

Bezaaid 6360

7.78

2710

7.85

5200

7.97

6.09

Gekalkt 8230

7.81

2910

8.02

4300

8.23

Gekalkt 7240

7.74

3920

8.01

6300

8.14

Gekalkt, 6560
bezaaid

7.80

3450

8.01

4700

8.25

6.31

Gekalkt, 7400
bezaaid

7.80

3906

7.99

4820

8.16

6.15

Verwarmd 4480

7.81

3540

7.95

6600

8.12

Verwarmd, 4000
bezaaid

7.78

2680

7.99

4600

8.08

Verwarmd, 4200
gekalkt

7.78

2760

8.04

5320

8.28

Verwarmd, 4640
gekalkt,
bezaaid

7.80

2360

8.06

5560

8.36

6.11

6.34

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

340
Als wij de resultaten aandachtig bestudeeren kunnen wij als volgt samenvatten:
1o In den gebruikten alkalischen grond hebben wij meer microben gevonden als
in den zuren grond. Gedurende de kieming vermindert het getal der microben in vele
gevallen; uitzonderingen treffen wij bij de gevallen waarin met kalk de reactie van
den grond in de autoclaaf op 120° C. gedurende 1 uur, zelfs als wij in het midden
van den grond der potten eene temperatuur van 105-110o waarnemen bij het einde
van de verwarming, steriliseert den grond niet; in dezen grond verhoogt, gedurende
de kieming, het microbengetal.
2o De kalk, zelfs in kleine hoeveelheden, zooals wij die hebben gebruikt, verhoogt
op duidelijke wijze de alkalische reactie, met of zonder kiemende planten.
3o In de meeste gevallen (uitzondering voor een onbezaaiden zuren grond) wordt
in onbezaaiden, niet eerst verwarmden of eerst verwarmden grond de
waterstofexponent hooger, aldus vermindert de zuurheidsgraad.
4o De gebruikte zaden geven niet stelselmatig de zelfde resultaten. Voor de radijs
verhoogt dikwijls de zuurheidsgraad gedurende de kieming onder gewone
voorwaarden zonder toediening van kalk, zoowel in den eerst verwarmden als in den
niet eerst verwarmden grond; de oorspronkelijke reactie van den grond schijnt daarop
zonder invloed. Voor de gerst krijgen wij het omgekeerde als bij de radijs; in al de
onderzochte gevallen vermindert de zuurheid. Voor de erwt vermindert de zuurheid
op zeer duidelijke wijze en gedraagt zich zooals de gerst. De feiten worden door de
volgende cijfers, die de meest afwijkend zijn, duidelijker:
Radijs, zure grond, pH van 5.71 tot 5.33
id. alkalische grond, pH van 7.31 tot 7.05
Gerst, zure grond, pH van 5.57 tot 6.53
id. alkalische grond, pH van 6.91 tot 7.30
Erwt, zure grond, pH van 5.58 tot 6.43
id. alkalische grond, pH van 7.80 tot 8.08
De meening van Benade schijnt dus niet als een algemeene regel te worden
aangenomen; wel wordt de alkaliniteit hooger, - de exponent pH van de
hydrionenconcentratie verhoogt, als de gerst- en de erwtzaden kiemen; maar voor
de radijs treft men in menig geval het omgekeerde.
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5o Tusschen het microbengetal en de reactie van den grond is het niet mogelijk een
duidelijke betrekking vast te stellen. De werking der microben van den grond, en de
zuurheid van den grond die zooals reeds algemeen wordt aangenomen een zeer
duidelijken invloed op den groei en de ontwikkeling der planten uitoefent, zijn twee
afzonderlijke factoren van de landbouwwaarde van den vruchtbaren grond.
6o De zuurheidsgraad van het sap der kiemplanten schijnt meer onder den invloed
van de planten zelf als van de reactie van den bodem:
radijs, zure grond, pH = 5.55 - 5.59
id. alkalische grond, pH = 5.76 - 5.89
gerst, zure grond, pH = 5.67 - 5.74
id. alkalische grond, pH = 5.86 - 6.01
erwt, zure grond, pH = 5.87 - 6.10
id. alkalische grond, pH = 6.05 - 6.11.
In gekalkte bodems vermindert de zuurheid, maar slechts in geringe mate, tot pH=6,
35.
Deze opzoekingen werden met steun van het Nationaal Fonds voor wetenschappelijk
onderzoek uitgevoerd.
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Plechtige Vergadering van 29 Juni 1930
De bijzonderste genoodigden kwamen met de Leden der Academie in het Eeresalon
bijeen.
Waren aldaar aanwezig: de heeren Prof. Dr. J. PERSYN, bestuurder, Prof. Dr. M.
SABBE, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren Dr. K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, O.
WATTEZ, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN,
Prof. Dr. A.-J.-J. VANDE VELDE, J. JACOBS, J. SALSMANS, S.J., Dr. FRANS VAN
CAUWELAERT, en F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, werkende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Kan. Dr. A. VAN
HOONACKER, Prof. Dr. FRANS DAELS en Mr. J. MULS, werkende leden; Prof. Dr. J.
VAN DE WIJER, briefwisselend lid.
***

In het ontvangstsalon waren verder aanwezig, de heeren: J. GRAULS, afgevaardigde
van den heer Minister van Kunsten en Wetenschappen; A. SIFFER,
volksvertegenwoordiger; Prof. Dr. J. MEUWISSEN, rector der Universiteit, en HERMAN
POORT, uit Groningen, feestredenaar.
***

Om 11 uur worden die Heeren naar de feestzaal geleid.
Aan het bureel nemen plaats de Bestuurder, Onderbestuurder, Bestendig Secretaris
en feestredenaar.
Verder waren in de zaal o.a. nog aanwezig:
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de heeren PROSPER BöSS, kunstschilder; BRENGIER, toonkundige; Dr. L. BROUNTS,
leeraar; L. BUISSON, apotheker; FRANS BUNDERVOET, publicist; Dr. A. BURSSENS,
docent; H. CRIJNEN, leeraar; G. DE BRUYCKER, handelaar; Dr. DEHEEGHER,
geneesheer; JOS. DE JONCKHEERE, apotheker; RENÉ DEKIERE, onderwijzer; Lt-Colonel
DE LEENHEER; K. DE LETTER, kapelaan; LEOP. DE MEYER, dagbladschrijver; M. DE
MULDER, eere-notaris; Dr. JOS. DENYS, archivaris; Osw. DE SCHAMPHELAERE,
nijveraar; E. DE WAELE, leeraar; ODILON FACHÉ, fabrikant; E.P. FLEERACKERS, S.J.;
FRANSEN, hoogleeraar; J. GELENS, schoolopziener; GHUYS, journalist; GOUBAU,
hoogleeraar; P.J. HEIRMAN, S.J., rector St. Barbaracollege; T. HERREMANS; N.
KESTERMAN, leeraar; J. LEENEN, leeraar; KAREL LOMME, beambte; E. MINNAERT,
oud-hoofdonderwijzer; R. NACHTERGAELE, Dr. jur.; POETOU, beeldhouwer; M.
ROELANTS, journalist; ODIEL SOENEN, bibliotheekhouder; F. en V. SPEECKAERT;
REMI STERKENS, leeraar; LOD. THIEL, hofbouwkundige; R. ULRIX, student; I. VANDE
KEERE, regentes; P. LEON VAN DEN BOSCH, S.J.; P. VANDERSTEENE, rekenplichtige;
J. VANDEVEIRE, schoolhoofd; TH. VAN HAUWERMEIREN, ondervoorzitter der
Rechtbank; GRATIEN VAN HECKE, hofbouwer; J. VAN HEVELE, leeraar; V. VAN
MEERBEECK, leeraar; G. VAN MOL, leeraar; H. VAN WERVEKE, docent; H. VEREECKE;
P. VEREST, S.J., overste der Residencie te Gent; IS. VERGAUWEN, schoolbestuurder;
JOS. VERMEULEN, advocaat; L. VERNIERS, ambtenaar; A. VERSTRAETE, leeraar; L.
VLEURINCK, handelaar; GERARD WALSCHAP, letterkundige; C.E. WASTEELS,
hoogleeraar; F. WATERLOOS, griffier; J. WILLE, ingenieur; TH. WYLLEMAN, 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
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dat zij, tot hun groote spijt, meestal tengevolge van de Bloemenfeeërie die juist op
hetzelfde uur officieel wordt geopend, verhinderd zijn de vergadering bij te wonen,
nl. de heeren M. VAUTHIER, minister van Kunsten en Wetenschappen, die zich echter
liet vertegenwoordigen door den heer JAN GRAULS, hoofd van den Vertaaldienst;
WEYLER, gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen; Mgr. COPPIETERS, bisschop
van Gent; Generaal-Majoor MATON, opperplaatsbevelhebber van Gent; Baron H. DE
KERCKHOVE D'EXAERDE, senator; de volksvertegenwoordigers CNUDDE, DE
SCHRIJVER, DHAVÉ, MAENHAUT en VAN ACKERE; Kan. M. DE BAETS,
vicaris-generaal; JOS DE VOS, arrondissementscommissaris; ALFRED VAN DER
STEGHEN, burgemeester der stad Gent; H. VAN DE VELDE, bestendig afgevaardigde;
Mej. BERTHA BOONANTS, schepen der stad; DE KEYSER en DE VLEESCHOUWER,
hoogleeraren; ALEXIS CALLANT, letterkundige; JEF CRICK, dagbladschrijver; Kan.
LEDEGEN, secretaris van Z.H. den Bisschop; OSCAR ROELS, muziekleeraar.
***

Prof. Dr. J. PERSYN, bestuurder der Academie voor het loopende jaar, spreekt de
openingsrede uit en handelt over De eerste hoogleeraar in het Nederlandsch aan de
Gentsche Universiteit.(1)
Daarna stelt hij den feestredenaar aan de vergadering voor en verleent hem het
woord.
De heer HERMAN POORT, letterkundige te Groningen, heeft als onderwerp gekozen:
Wat beteekent de Vlaamsche letterkunde voor Holland.
Beide sprekers worden warm toegejuicht. De Bestuurder bedankt den feestredenaar
en deelt mede dat zijn rede in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.

(1) De toespraak van Prof. Dr. J. PERSYN werd in de Versl. en Meded niet opgenomen, daar zij
door den Schrijver bestemd was om elders te verschijnen.
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Vervolgens verleent hij het woord aan den Bestendigen Secretaris die mededeeling
doet van den uitslag der verkiezingen voor het lidmaatschap der Academie, en van
den uitslag der Academische wedstrijden voor 1930.

Verkiezingen
Sedert de maand Juni van verleden jaar werd de Koninklijke Vlaamsche Academie
door het pijnlijk verlies getroffen van drie werkende leden en van een briefwisselend
lid: de heeren KAREL VANDE WOESTYNE, Kanunnik MUYLDERMANS, GUSTAAF
SEGERS en ALOïS WALGRAVE.
De lof van onze afgestorven Collega's heeft sedertdien meermaals in dit midden
zooals overal in 't Vlaamsche land weerklonken. Geen Vlaamsch hart of het heeft
met ons getreurd om hun verdwijnen.
Al waren zij nog zoo verschillend in aard en in geestesgaven, al was hun werk, al
waren hunne opvattingen aangaande letterkunde en kunst nog zoo uiteenloopend,
toch verdienen zij in dezelfde mate ons trouw en eerbiedig aandenken. Want zij
stonden met elkander gelijk en waren elkander waardig in hun geestdriftige liefde
voor de taal van hun volk, en in hun nooit volprezen ijver ten bate van het hooger
intellectueel leven der Vlamingen.
Ook twee buitenlandsche eereleden zijn ons helaas! dit jaar ontvallen, Prof. BLOK
van Leiden en Prof. WRIGHT van Oxford, beiden mannen van hooge beteekenis.
Prof. BLOK, de zoowél in Zuid- als in Noord-Nederland geroemde historicus, de
schrijver van het standaardwerk Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, maakte
sedert 1907 deel uit van ons Genootschap.
Hij trad, in Juni 1909, als feestredenaar op in de openbare zitting der Academie
en heeft steeds de meeste sympathie aan den dag gelegd voor het Vlaamsche streven
hier te lande.
De heer WRIGHT, buiten den kring der philologen
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minder algemeen bekend, was bij zijn overlijden Professor emeritus in de
vergelijkende taalkunde aan de Universiteit te Oxford. Hij was eerelid der K.V.
Academie sedert 1919 en stelde dit lidmaatschap zeer op prijs.
WRIGHT's leven was een edel toonbeeld van wilskracht en van werkzaamheid. Uit
de nederigste familie geboren en totaal ongeletterd op 15 jarigen ouderdom, verhief
hij zich, door eigen jarenlange inspanning, tot op de eerste rangen onder de mannen
der wetenschap.
Hij schreef menig werk over de oudgermaansche talen, maar zijn hoofdvak was
de dialectkunde en zijn naam zal vooral voortleven door zijn omvangrijk en
uitmuntend woordenboek der Engelsche dialecten.
De drie afgestorven werkende leden der Academie werden in den loop van het
jaar vervangen door de heeren Prof. Dr. DAELS, Dr. MULS en FERNAND TOUSSAINT
VAN BOELAERE, briefwisselende leden.
Voor de vier opengevallen plaatsen van briefwisselend lid werden in de laatste
zitting der Academie verkozen: heer AUG. VAN CAUWELAERT, letterkundige te
Antwerpen, heer Prof. Dr. LUDOVIC GROOTAERS, te Leuven,
Eerw. heer FLORIS PRIMS, archivaris te Antwerpen.
heer A. CORNETTE, conservator van het Museum van Schoone Kunsten te
Antwerpen.
In dezelfde zitting werden tot buitenlandsche eereleden verkozen:
Prof. Dr. ALLEN, te Oxford en heer HERMAN ROBBERS, letterkundige te Schoorl
(Noord-Holland).

Wedstrijden
I. Tot leden van den Beernaert-wedstrijd (Negende Tijdvak 1928-1929) werden door
de Academie aangesteld: de heeren MULS, VAN PUYVELDE, VERMEYLEN en WATTEZ,
door den heer Minister van Wetenschappen en Kunsten de heer GUSTAAF D'HONDT,
letterkundige te Gent.
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47 werken werden aan den Keurraad onderworpen.
De prijs werd toegekend aan den heer GERARD WALSCHAP, letterkundige te
Antwerpen, voor zijn roman Adelaïde.
II. De juryleden voor den tooneelprijskamp van de Société des Auteurs et
Compositeurs dramatiques waren de heeren LATEUR, PERSYN, SABBE, SCHARPÉ en
HERMAN TEIRLINCK. De prijs werd toegekend aan den heer ERNEST W. SCHMIDT,
letterkundige te Deurne bij Antwerpen, voor zijn tooneelspel Ninon de Lenclos.
De uitreiking van den prijs zal in eene later aan te kondigen zitting plaats grijpen.
III en IV. Noch voor den Boury-wedstrijd noch voor de letterkundige prijsvraag
aangaande Frans Rens en zijn werkkring kon de Academie tot bekroning besluiten.
V. Op de prijsvraag naar een studie over de letterkunde in de Antwerpsche Kempen
van 1830 tot 1900 werd één antwoord ingezonden. De Keurraad, samengesteld uit
de heeren JACOBS, SABBE en WATTEZ, was van oordeel dat de studie verdiende
bekroond te worden. Tot het drukken ervan zou men echter alleen kunnen overgaan
wanneer de inzenders zich in zijn werk naar de wenken van de Jury zou schikken.
De Academie sloot zich bij die uitspraak aan.
De schrijver van de bekroonde studie bleek te zijn Dr. REMI STERKENS, leeraar
aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen.
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Wat beteekent de Vlaamsche letterkunde voor Holland?
Voordracht gehouden in de Plechtige Vergadering der Koninklijke
Vlaamsche Academie te Gent op Zondag 29 Juni 1930 door Herman
Poort, letterkundige te Groningen.
Wat beteekent de Vlaamsche letterkunde voor Holland?
Deze vraag veronderstelt eene bijzondere beteekenis van de Vlaamsche Letterkunde
voor Noord-Nederland, - een beteekenis die uitgaat boven de algemeene waarde van
alle letterkundige kunst, of die althans bijzondere eigenschappen vertoont.
Deze bijzondere eigenschappen moeten ontstaan uit de verhouding tusschen
Holland en Vlaanderen. Het Vlaamsche geestesleven, de Vlaamsche cultuur, laat ik
zeggen: de Vlaamsche ziel is nauw aan de onze verwant en ze is tevens zeer duidelijk
van de onze onderscheiden; - ze is ons eigen en tegelijkertijd vreemd; - wij ontmoeten
in haar een broeder, een zuster, een kind van dezelfde ouders, van dezelfde geboorte
en afkomst, maar toch ànders van aard en karakter, - een sterk geestelijk leven, dat,
hoezeer en hoe duidelijk ook aan ons vermaagschapt, toch, in andere omstandigheden
groot geworden, onmiddellijk herkenbaar van ons verschilt. - Voor Holland heeft de
Vlaamsche letterkunde daardoor een àndere beteekenis dan de eigen inheemsche,
maar een andere beteekenis óók dan de vreemde buitenlandsche. Deze laatste immers,
de vreemde, buitenlandsche letterkunde, de Fransche, de Duitsche, de Engelsche,
kan alleen waarde voor ons hebben voor zoover ze raakt aan het
algemeenmenschelijke. Wat daarnaast verschijnt is op-zijn-mooist een soort
toeristen-belangstelling voor het onbekende, - maar wààrde, diep-innerlijke geestelijke
en daardoor ook moreele wààrde heeft ze alleen doordat ze ons voert in de kern van
het leven, - die kern, waar wij menschen, ook van de meest verschillende rassen en
stammen, eigenlijk alle gelijk zijn en waar wij, met een zekere
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schrik soms, ook in het vreemd-geaarde plotseling onszelf ontdekken.
Alle kunst is op deze wijze zelf-schouwing, en is daardoor zelf-ontdekking; - in
de vreemde, buitenlandsche letterkunde gaat deze zelf-ontdekking heen door het
algemeene, - in de eigen vaderlandsche kunst gaat ze heen door het bijzondere, daar is het de directe terugkaatsing als van een spiegel, die ons voert tot de
zelfschouwing, de zelfherkenning, de bewustwording.
Merkwaardig is nu echter een tusschenvorm-van-beteekenis zooals de Vlaamsche
letterkunde voor Holland bezit. De Hollander van geest en ontwikkeling ziet in de
Vlaamsche letterkunde aldoor onmiddellijk het eigen leven en de eigen
persoonlijkheid; onmiddellijk en fel als in den spiegel die de inheemsche schrijvers
en dichters hem voorhouden, - maar er zijn afwijkingen, er zijn verschillen van wezen
en van graad, verschillen die hij toch weer veel spoediger en veel vollediger dan het
totaal-vreemde ààn zich kan trekken en er zich mee kan vereenigen. Hij ontdekt
zichzelf in het beeld van den stamgenoot, - er is een plotselinge, ontroerende
ontmoeting op de basis van een duidelijk verwantschap, - en wat hem daarnaast
vreemd mocht schijnen, vindt hij toch ook diep-verscholen terug in het eigen hart.
Mag ik voor deze kern van mijn betoog dadelijk een paar historische voorbeelden
aanhalen?
Hoe werd in de middeleeuwen de Vlaamsche Reinaert van beteekenis voor de
burgerij der Nóórd-Nederlandsche steden! De Vlààmsche Reinaert, zeg ik, want ge
weet, dat de bewerking, waarvan ook wij met zooveel trots melding maken in de
handboeken onzer Nederlandsche literatuurgeschiedenis, zuiver Vlaamsch van
afkomst is, - en liggen misschien zelfs werkelijk gebeurde Vlààmsche feiten aan ten
grondslag. Maar overtuigender is de Vlààmsche geest die er uit spreekt. De ironie
en het sarcasme van Reinaerts levenshouding en woord, - het lenige, sluw-vlugge
en gewiekste van zijn geheele wezen, - het kon onmogelijk aldus uit de stoere, stugge
Noord-Nederlandsche volksaard zijn voortgekomen, - maar het werd daar toch
onmiddellijk erkend als een uitgegroeid en toegespitst gedeelte van het eigen karakter;
- hoe gretig werd het aanvaard niet alleen maar ook beléden, beleden als de uiting
van wat er diep-verborgen leefde in eigen ziel. Reeds met den Reinaert heeft de
Vlaamsche letterkunde in ons Nóórden het dieper volksleven gewekt, - ze heeft het
volk van Noord-
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Nederland krachten en eigenschappen in zichzelf doen ontdekken waarvan het zich
tevoren niet bewust was; - wat diep verborgen in Holland sluimerde, kwam door de
aanraking met het Vlaamsche tot plotselinge ontwaking, - en dit geschiedde niet door
een terugvoeren van bijzondere eigenschappen tot het algemeenmenschelijke, - maar
het geschiedde door elementen in de stàmverwàntschap, - het werd mogelijk doordat
beider volkswezen rust op denzelfden bodem; - zoovaak de Vlaamsche letterkunde
tot het wezen van dien bodem gepeild heeft, deed het in Holland onbewuste krachten
en verlangens ontbloeien.
Nog een voorbeeld: de poëzie van uwen, thans misschien wat verouderden, maar
toch goeden en rijken en echt-nationalen dichter Jan van Beers.
Toen Van Beers op het Congres te Utrecht in 1854 zijn gedicht ‘De Blinde’
voordroeg en, aan het slot, de aanwezigen uit de stomheid hunner ontroering werden
opgewekt tot stormachtige hulde en bijval, - toen reeds stond het dadelijk vast wat
deze dichter beteekenen zou - ook voor óns! Daar lag in zijn vers een ontroerende
gevoeligheid (overmaat van gevoeligheid zouden we nu misschien zeggen) - maar
een gevoeligheid, die eerlijker, echter, eenvoudiger, en bovenal: meer levend,
natuurlijker, menschelijker was dan bij Bilderdijk of Tollens.
Meer nog en beter: hier was niet het gevoel geput uit de abstractie van denkbeeld
of overtuiging (gelijk bij de toenmalige Hollandsche dichters het geval was) - maar
bij Van Beers was het leven-zelf de bron en wortel der dichterlijke ontroering. Van
idee en gedachte wendde Van Beers zich tot de tastbare werkelijkheid van het hem
omringende leven, en hij deed dit allerminst met de koele intellectualiteit van den
lateren realist, maar integendeel met al de liefde, al de innigheid, al de teedere
gemoedskracht van den idealiseerenden, spoedig- en hevigbewogen poëet. - En nóg
meer, - want tot het leven wendde Van Beers zich, zeide ik, - en dat beteekende voor
hém: tot de min-bedeelden en eenvoudigen van hart, tot het volk, zijn volk, het
Vlààmsche volk.
En ziehier dan in het vers van Van Beers plotseling naar buiten gebroken een
geheele reeks begeerten, verlangens, heimelijke krachten, die ook in het Hollandsche
volk sluimerden, - drang naar natuurlijkheid, echtheid en eenvoud, aandacht voor
het werkelijke leven rondom, maar deze toch geïdealiseerd en
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romantisch gemaakt, - open oog en liefde voor het eigen volksbestaan, - de
Hollandsche literatuur van dien tijd miste het op pijnlijke wijze, - maar de Vlaming
Van Beers bracht het ons en daaruit ontsproot de bewondering en genegenheid welke
ook het Noord-Nederlandsche volk hem toedroeg.
Uit een ongeveer gelijksoortige omstandigheid komt de bijna enthousiaste vereering
voort welke wij in Holland hebben voor Guido Gezelle, - Gezelle, die als zuiver
Katholiek dichter eigenlijk verre van de protestantsche Noord-Nederlander af moest
staan. Toch houden we van hem en bewonderen we hem, minstens even zeer als gij
Vlamingen zelf. - En deze liefde en bewondering komen niet dààruit voort, dat hij
ons menigmaal doet denken aan een paar Hollandsche dichters (Vondel en De
Genestet), maar zij schuilen in het feit, dat wij op den bodem der stamverwantschap
in den grooten Vlaamschen dichter iets ontdekten dat wel diep verborgen in ons
sluimerde maar dat wij misten in de uiting der eigen letterkunde van dien tijd.
Toen Gezelle in Noord-Nederland bekend werd, toen Pol de Mont hem plechtig
met een Gidsartikel voor ons ontdekte en een Hollandsch uitgever zijne verzenbundels
in duizende exemplaren over het land verspreidde, - toen had, zooals ge weet, ten
onzent juist ‘De Nieuwe Gids’ de overwinning behaald. Kloos en Verwey begonnen
eindelijk van ons volk de hun toekomende waardeering te ontvangen, maar hunne
poëzie, de felle hartstochtsexplosies van Kloos, de rustige wijsgeerige overpeinzing
van Verwey, het was alles in wezen ongodsdienstig. Toch zat en zit de godsdienstzin
ons volk als een levende kracht in het bloed; - steeds is onze dichtkunst daarvan de
uiting geweest, - behalve in de jaren van De Nieuwe Gids. Het was Gezelle, die, al
was hij katholiek priester, toch in het protestantsche Holland deze leemte aanvulde.
Wanneer wij nu, na deze historische voorbeelden, onze beschouwing voortzetten
tot in ónzen tijd en de vraag trachten te beantwoorden wat de tegenwoordige
Vlaamsche letterkunde voor Holland beteekent, dan is het misschien noodig eerst
een kleine waarschuwing vooraf te laten gaan. Want juist doordat wij,
Noord-Nederlanders, in andere verhouding staan tot de Vlaamsche letterkunde dan
de Vlamingen zelf, juist daardoor is onze waardeering veelal gericht op andere
qualiteiten.
Wij bewonderen in de Vlaamsche letterkunde niet zelden
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geheel andere dingen dan de Vlamingen -, en dus (ik heb dat bij vroegere
gelegenheden ook opgemerkt) zult ge nu, in 't vervolg van mijn betoog, u wellicht
niet altijd kunnen vereenigen met mijn oordeel. Ik zeg ‘mijn oordeel,’ maar dit is
niet heelemaal juist, want ik heb getracht mij los te maken van mijn persoonlijke
voorkeur en tegenzin en mij te plaatsen op de basis der algemééne Hollandsche
waardeering. Deze waardeering richt zich ook voor de huidige Vlaamsche letterkunde
in 't bijzonder op de uitingen van die dieper-menschelijke verlangens, eigenschappen
en krachten welke het Hollandsche leven zooal niet geheel mist, dan toch slechts
vaag en ver en zwakjes in zich meedraagt. Die verlangens en krachten zijn voor u,
de Vlaming zelf, iets heel gewoons, en gij aanvaardt ze uit uwe letterkunde als de
meest natuurlijke zaak van de wereld, - maar ons, Hollanders, brengen ze iets dat
wij ons niet geheel bewust waren, dat wij althans niet kenden in die mate en op die
bijzondere typeerende wijze.
Hoe komt het bijvoorbeeld (afgezien wellicht van godsdienstige oorzaken) dat de
Pallieter van Felix Timmermans in Holland een ongekende enthousiaste vereering
vond en hier in Vlaanderen door een groot deel van het publiek slechts koeltjes werd
ontvangen? Wel, er stond uit dat boek een kinderlijke blijheid op, een spetterende
vreugde -, een dankbare aanvaarding van het leven als een kostbaar geschenk, ons
gegeven tot een verheugenis en een verblijding, - er bloeide een geheel-onbezorgd
geluk en een naïeve verheerlijking van de natuur, - zooals gij Vlamingen van-huis-uit
kent, maar die in onze stugge, stroevere Noordelijke harten iets ontwaken deed, iets dat we blijkbaar verloren hadden en dat daardoor plotseling, bij het hervinden,
van groote waarde voor ons werd. Wij vonden er een levenskracht en een
levensvreugde die gij reeds bezat, - het boek bracht ons iets, dat het u niet meer
behoefde te brengen.
Op ongeveer dezelfde wijze is het steeds het geval geweest met die uitingen der
Vlaamsche letterkunde, welke voor Noord-Nederland de grootste beteekenis kregen.
Daar zijn, naast de twee uitersten van levensbelijding, die Timmermans en Gezelle
ons brachten, ook krachten van iedalisme, van verbeelding en droom, - van humor
en nationaliteitsgevoel; krachten, welke onszelf in meerdere of mindere mate
ontbraken (en nog ontbreken) maar die de Vlaamsche letterkunde in ons ontbloeien
deed en doet.
Eigenlijk zijn wij Hollanders geen letterkundig volk, en
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dat is zuiver een kwestie van temperament. Wij zijn te nuchter, te verstandelijk, te
materialistisch; onze aandacht is te zeer gericht op de practische en de werkelijke
dingen van dit leven, - en lós daarvan (let wel wat ik zeg: geheel lós daarvan) bestaat
en bestond bij ons, door alle eeuwen heen, de begeerte naar het belijden van het
boven-werkelijke. - Wij zijn realisten en we zijn mystici, - maar wij zijn het
(merkwaardig genoeg) beide op zijn beurt en op zijn tijd; - realisme en mystiek (zegt
ook professor Prinsen) zijn niet in het Hollandsche geestesleven en dus ook niet in
de Hollandsche letterkunde tot een eenheid samengegroeid. Wat wij in dit opzicht
missen, geeft ons weer het stam-verwante Vlaanderen, ook in de letterkunde van
tegenwoordig. In het werk van Streuvels, in ‘De wandelende Jood’ van Vermeylen,
in de verhalen en romans van Teirlinck en Sabbe (ik noem slechts een paar) is de
begeerte naar werkelijkheidsuitbeelding samengegroeid, geheel één geworden, met
het verlangen naar het bóvenwerkelijke; - het is realisme doorvloeid met krachten
van mystiek, doorvloeid ook met droom, idealisme, verbeelding.
Streuvels noemde ik; - hij is voor ons, ondanks zijn latere, statige romans, bovenal
de schrijver, of liever: de dichter van de door natuurschoonheid omhoog gedragen,
idealiseerende, romantische boerennovellen. Hij doorvloeide het leven van het
boerenvolk met een schoone mystische droom, zooals wij Noord-Nederlanders niet
kenden, maar die toch wel dadelijk ons boeide en bekoorde. Aldus gaf hij het
Vlaamsche volksbestaan op zùlk een wijze dat, op den bodem van een nationaal
realisme, de romàntiek ontbloeide en het schoone symbool zich verhief. Zijne arbeid
is stellig van invloed geweest op de ontwikkeling van onze Hollandsche prozakunst,
die, zooals ge weet, een tiental jaren na Streuvels' eerste verschijnen, uit de realistische
beschrijving van volks- en burgerleven, zich verhief tot iets van neo-romantiek (Johan
de Meesters ‘Geertje’, Querido's ‘Jordaan’, ‘Voor de Poort’ van Top Naeff). Nog
meer Vlaamsche invloeden hebben, voor mijn gevoel, op deze ontwikkeling der
Noord-Nederlandsche letteren ingewerkt, - ook het prachtige verhaal ‘De wandelende
Jood’ van August Vermeylen.
Hier vond de bijbel-grage Hollander een bijbelsch onderwerp, - een bijbelsch
onderwerp nog wel, dat hem, als in werkelijkheid gebeurende, realistisch voor oogen
werd gesteld, - men denke bijvoorbeeld aan het grootsche tafereel van den kruisgang
met
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Ahasverus onder de felste bespotters van den Heiland. Zulk een bijbelsch tafereel is
den doorsnee-godsdienstigen Hollander hartelijk welkom, en hij zou daarover en...
daarnaast graag wat dogmatisch geredeneerd hebben, maar hij zou niet, uit eigen
geestelijke krachten, het tafereel der werkelijkheid kunnen verdiepen en verinnigen,
zóózeer dat het raken kon aan het bóven-werkelijke, zóó zuiver dat het werkelijke
en het bovenwerkelijke tot een eenheid tezamen groeiden. Dàt bracht hem plotseling
het schoone verhaal van Vermeylen, en de beste van ons hebben het als zoodanig
onmiddellijk begrepen en met groote bewondering aanvaard. Met Teirlinck staat het geval een beetje anders en eigenlijk minder gunstig voor
de Hollandsche waardeering, - minder gunstig, juist omdat in Teirlinck de drang naar
het mystische en bovenal naar de visionnaire uitbeelding daarvan, zoo groot en sterk
is, te groot en te sterk, dan dat de massa van het Hollandsche publiek het onmiddellijk
kan begrijpen. Wij letterkundigen, mannen van het vak, schatten Teirlinck buitengewoon hoog,
hebben een stralende waardeering en bewondering voor hem, maar voor den
doorsnee-Hollander is hij te zeer een droomend fantast, die te dikwijls (doch dit is
slechts schijnbaar) het verband met de tastbare werkelijkheid verliest. Immers, al
geeft Teirlinck een preciese weergave van hetgeen hij zelf heeft weergenomen, toch
is het hem er niet om te doen den lezer die waarneming der werkelijkheid zoo krachtig
mogelijk voor oogen te stellen. Want de realiteitsindrukken worden onmiddellijk in
zijn verbeeldingssfeer opgenomen en worden er omgeschapen tot iets van niet-reëele
proporties, niet-reëele stemming, niet-reëele lijn en kleur. - De groote massa van ons
volk moge hierdoor verder van Teirlinck afstaan dan van Streuvels of Vermeylen, voor de ingewijden en de fijnproevers is hij om dezelfde reden van
buitengewoon-groote waarde; - zij waardeeren in hem hetzelfde mystisch-visionnaire
dat er ook leeft in het werk van den schilder Vincent van Gogh, Hollander van
geboorte, maar weinig Hollandsch van karakter en pas zeer laat bij ons als kunstenaar
erkend. Ook de humor noemde ik als een stimuleerend element in de Hollandsche
waardeering van de Vlaamsche letterkunde.
Onze eigen Hollandsche literatuur is niet rijk aan humor, is armer nog aan uitingen
van ironie en sarcasme. We hadden
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en we hebben nog datgeen, waarvan wij vele mooie namen gaven, jok, scherts, boert,
kortswijl, - en er was bij ons stellig wel dikwijls te lachen of even fijntjes met de
oogen te knippen zelfs, - maar we zakten met dat al, ook hoevele malen, af naar het
platte, we bleven gewoonlijk staan bij het grof of gemoedelijk-grappige, en wij
geraakten slechts zeer zelden in het gebied der betere, fijnere humor. - Ook kan maar
een enkel Hollandsch schrijver, zonder grimmig te worden, ironisch zijn. - Ik geloof
dat het een oorzaak vindt in de diepe gescheidenheid welke er tenonzent bestaat
tusschen volk en letterkunde. Er leeft in Holland een heerlijke goede volkshumor,
maar ze is te zelden opgeheven en vastgelegd in een werk van letterkundige kunst.
En vooral: als ze voorkomt dan is ze daar niet geheel zuiver, niet geheel onbaatzuchtig
om haar eigen zelfswil in neergelegd. Hildebrand gebruikte de humor, waarmede hij
de burgerij zijner jaren belachte, om er eigen jeugdig pedantisme als een stekend
angeltje in te verbergen; - Multatuli's humor vergroeide tot bijtend sarcasme, omdat
hij, in zijn felle opstandigheid tegen menschheid en samenleving, altijd meende te
moeten strijden. Ook de humor van Heyermans had welhaast steeds een
sociaal-tendentieus bijsmaakje, - en de geestigheid van iemand als Couperus was
aan den anderen kant weer te verfijnd en te intellectue1el om het meerendeel van
ons volk te kunnen treffen. - Zoo moeten wij voor de pittige en sappige rijke
volkshumor, die lachen wil om de vreugde van de làch-zelf, bovenal ons wenden tot
de Vlaamsche letterkunde, - Lode Baekelmans en Verschoren, en Timmermans en
Ernest Claes, - maar ook de fijnere en meer gecultiveerde geestigheid van den fijnen
Maurits Sabbe en van Teirlinck gelijk b.v. in zijn kostelijk verhaal van Mijnheer
Serjanszoon. In deze Vlaamsche humor is het ook weer dat wij zoo dikwijls een
element van ruig, maar zuiver volksleven, van onverwoestbaar-eerlijke volkskracht
waardeeren, welke wij in Noord-Nederland niet zoo sterk kennen.
En thans de poëzie. Naast de beteekenis van Gezelle voor Noord-Nederland,
waarover ik sprak, behoef ik stellig niet meer uitvoerig te handelen over de waarde
die de arbeid van uw grooten dichter Karel van de Woestijne voor ons heeft. Hij was
Vlaming, maar ook Europeeër, en dus verhouden wij ons tot hem anders dan tot de
alleen- en zuiver-Vlaamschen Gezelle. Het vers van Van de Woestijne bracht ons
het oude Vlaamsch in een vormverfijning als waarin wij het nog niet kenden, en ze
veropenbaarde
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ons het bestaan eener tragische menschelijkheid met zulk een niets ontziende
eerlijkheid en kracht dat de schoonheidsontroering er doorvloeid is met een levenden
huiver, gelijk geen onzer eigen kunstenaars ons vermocht te geven.
De dichters die in Vlaanderen na Van de Woestijne hun geluid lieten hooren, zijn
meer stellig nog dan de Meester zelf van invloed op de jongere Hollandsche verskunst.
Het zijn elementen van durf en strakke oprechtheid waarmede zij de begeerte, het
brandend verlangen naar een bewuste vernieuwing tot het Noorden overbrachten.
Van Ostayen, maar vooral Wies Moens en Marnix Gijsen zijn bij ons in wijden kring
bekend en bewonderd en menig jong Hollandsch dichter ving in zijn eigen werk iets
op van hun nieuw en schoon versgeluid.
Laat men mij niet verwijten dat ik hier te kort ben en zeer onvolledig, - het kan
niet anders zijn.
Ik heb slechts enkele kunnen noemen ook van de vele schrijvers en dichters-namen
die het ontwikkelde deel van het Hollandsche volk als zeer vertrouwde klanken in
de ooren klinken, - er zijn nog tientallen meer Vlaamsche kunstenaars die bij ons
veel gelezen en oprecht bewonderd zijn, en over wier beteekenis voor Holland nog
breed en schoon zou zijn uit te weiden.
Als wij ons echter bepalen tot een algemeen beantwoorden van de vraag die wij
ons stelden, dan moet het dit zijn: dat wij in Noord Nederland steeds diè elementen
uit de Vlaamsche letteren het meest waardeeren, welke wijzelve missen of waaraan
wij arm zijn. Wij zoeken en (hoe heerlijk is dit) wij vinden bij den ons stamverwanten
buurman die qualiteiten welke ons zelf ontbreken of die slechts, diep in ons verborgen,
sluimeren. Dikwijls heb ik daarom in deze beknopte beschouwing moeten spreken
over een Hollandsch te-kort, - ik deed het niet uit gebrek aan waardeering voor het
eigene of uit ongepaste nederigheid. Ik besef duidelijk (en ook gij zult dat doen) dat
ook de Hollandsche letterkunde haar rijke, groote, schoone, en geheel aparte
eigenschappen heeft; - deze zullen op hun beurt weer invloed hebben in Vlaanderen
en hier een buitengewone waardeering vinden. Een van u zou gevoegelijk bij ons in
het Noorden kunnen komen spreken over de vraag: ‘Wat beteekent de Hollandsche
letterkunde voor Vlaanderen?’
Dit belette ons thans echter niet in de eerlijke erkenning dat met de Vlaamsche
letterkunde de Nederlandsche stam een
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harer schoonste uitingen zou missen, en dat wij, Noord-Nederlanders, zonder Gezelle,
zonder Streuvels, zonder Vermeylen, zonder Maurits Sabbe, zonder Teirlinck en
Van de Woestijne en ook zonder uw allerjongste dichters, beroofd zouden staan van
een schoonheid, een levensfrischheid en een geestelijken adel, welke wij uit eigen
krachten moeilijk zouden kunnen vervangen.
Ik dank u zéér voor uw aandacht.
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Vergadering van 16 Juli 1930.
Zijn aanwezig: Prof. Dr. J. PERSYN, bestuurder, Prof. Dr. M. SABBE, onderbestuurder,
Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
Dr. K. DE FLOU, IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ,
Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.J.-J. VANDE VELDE,
J. SALSMANS, S.J., en F.V. TOUSSAINT, werkende leden;
Dr. J. CUVELIER en Dr. J. VAN MIERLO, S.J., briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: Kan. AM. JOOS, Prof. Dr. L. SCHARPÉ en J. JACOBS,
werkende leden; Prof. Dr. J. VAN DE WIJER, briefwisselend lid.
*

**

De bestendige Secretaris leest het verslag van de Junivergadering; het wordt
goedgekeurd.
*

**

Kroonorde. - Bij Koninklijk Besluit van 23 Juni 1930 werd Prof. Dr. J. VERCOULLIE
bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde. De Bestuurder wenscht Prof. Vercoullie
geluk met deze onderscheiding.

Aangeboden boeken
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, te Amsterdam.
Verhandelingen. Afdeeling Letterkunde, Nieuwe reeks, Dln. XXVI, Nr 2-4; XXVII, Nr 2; - XXVIII, Nr 1-3; - XXIX, Nr 1.
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Jaarboek: 1926-27; 1927-28; 1928-29.
Mededeelingen. Afdeeling Letterkunde. Dln. 61-68.
Door het Bestuur van het Genootschap van leeraren aan Nederlandsche Gymnasiën,
Holland:
Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het genootschap.
1830-1930.
Door de ‘Sächsische Akademie des Wissenschaften zu Leipzig’:
Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse. 40. Band, Nr II-IV.
Berichte über die Verhandlungen. 80. Band, 5. Heft; 81. Band, 1-2. Heft.
Door de ‘Reale Accademia d'Italia’ te Rome:
Annuario. I (1929-VII).
Door Dr. Floris Prims, briefwisselend lid der Academie:
De ‘Kapel van Burgondië’ door FLORIS PRIMS.
Door de Schrijvers:
Over de geographische verspreiding der Chaetognathen, door Dr. PAUL VAN OYE
en Dr. A. DE WAELE.
Over het voorkomen van rassen bij Decapterus kurra C.V., door Dr. PAUL VAN
OYE.
Koloniale Aangelegenheden, door denzelfde.
Mac Leod als Bioloog, door denzelfde.
Overzicht der Plantenaardrijkskunde van België, door denzelfde.
Biologie der Algen in den tropischen Ländern, door denzelfde.

Aangekochte boeken
Walther Rathenau, Sein Leben und sein Werk. Von HARRY GRAF KESSLER.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Telegram van Z.M. den Koning. - Als antwoord op het telegram van 29 Juni,
ter gelegenheid van de Plechtige Vergadering en van het jaarlijksch feestmaal aan
Z.M. den Koning gezonden, ontving de Bestendige Secretaris het volgende antwoord:
‘De zoo van vaderlandsliefde getuigende gevoelens van gehechtheid welke gij
hem uit naam der koninklijke Vlaam-
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sche Academie ter gelegenheid der honderdste verjaring der nationale
onafhankelijkheid betuigd hebt, hebben den koning bijzonder getroffen. Zijne
Majesteit, zeer gevoelig ook aan uwe minzame gedachte voor het Vorstenhuis, heeft
mij gelast aan u alsmede aan al degenen tot wier tolk gij u gemaakt hebt zijn oprechte
dankbetuigingen over te maken
's Konings Kabinetsoverste.’
2o) Brussel: XIIe Internationaal Congres voor Kunstgeschiedenis. - Bij brieve
van 14 Juni wordt de Academie verzocht een harer werkende leden te willen
afvaardigen tot het bijwonen van het XIIe Internationaal Congres voor
Kunstgeschiedenis dat zijn zittingen zal houden te Brussel van 20 tot 30 September
as. - De heer Dr. J. MULS wordt afgevaardigd.
3o) Lidmaatschap der Academie: Bekrachting der verkiezing van een werkend
lid. - Brief van 25 Juni, waarbij de heer Minister van Kunsten en Wetenschappen
aan de Academie een afschrift zendt van het Koninklijk Besluit van 6 Juni 1930,
houdende goedkeuring van de verkiezing van den heer F.V. TOUSSAINT VAN
BOELAERE tot werkend lid ter vervanging van Gustaaf Segers. overleden.

Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis Bioen Bibliographie. - Dr. J. VAN
MIERLO, wn. secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de HH. Prof. Dr. M. SABBE, voorzitter, Dr. J. CUVELIER,
ondervoorzitter, Dr. K. DE FLOU, IS. TEIRLINCK, Mr. L. WILLEMS, Dr. L. GOEMANS,
Dr. J. VAN MIERLO, S.J., leden.
In afwezigheid van Prof. MANSION, neemt Dr. VAN MIERLO het ambt van secretaris
waar.
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Aan de dagorde staat:
De Bio-bibliographie van afgestorven leden der Academie. - De bespreking aangaande
dit punt wordt tot eene volgende zitting uitgesteld, daar Dr. J. VAN MIERLO na het
drukken der dagorde, zich heeft laten inschrijven om eene lezing te houden getiteld:
Was Hendrik van Veldeke een geboren ridder?
P. Van Mierlo komt nog eens terug op de vraag: of Hendrik van Veldeke een geboren
ridder was? Hij onderzoekt ten eerste, of de Veldeke's, die ons eerst uit de 13e eeuw
bekend zijn, heeren van Veldeke waren; dit kan uit hun cognomen niet bewezen
worden: een cognomen duidt misschien het bezit van een leen aan, maar daarom niet
van een heerlijkheid: eenvoudige ministeriales werden ook zoo genoemd naar een
leen; en meer dan ministeriales schijnen de Veldeke's niet geweest te zijn. Waren zij
toen een oud-ridderlijk geslacht? Dit kan niet bewezen worden uit het feit dat zij
vazallen zouden geweest zijn van St-Truiden: zij werden dit misschien eerst in 1253;
en waren ze het al vroeger, niets bewijst, dat ze dit bij 't begin der 12e eeuw reeds
zijn geweest. Hij antwoordt verder op de gemaakte bezwaren en vat nog eens samen
al wat er voor pleit dat de Veldeke's der 13e eeuw een toen pas opkomend
ministerialen-geslacht schijnen te zijn. Daaruit besluit hij, dat Hendrik van Veldeke
zijn dichterlijke loopbaan als speelman is begonnen en als menestreel aan 't hof van
de graven van Loon heeft geeindigd. Hij herinnert aan al wat in St-Servaas een
speelmans-gedicht laat veronderstellen. Aan het slot behandelt hij nog de vraag of
Veldeke ooit burger van Maastricht is geweest. Uit de uitdrukking dat hij St-Servaas
te patrone ende te heeren had verkozen kan dit niet opgemaakt worden. En indien
Veldeke burger van Maastricht ware geweest of zelfs geruimen tijd daar zou verbleven
hebben, dan verbleef hij daar als speelman, niet als vazal van den graaf van Loon.
De Commissie stelt voor deze lezing op te nemen in de Verslagen en
Mededeelingen.
Ter opname in de Verslagen en Mededeelingen werd aangeboden door Dr. J. DE
SMET, archivaris bij het staatsarchief te Brugge, een studie over De Inrichting van
de Poorterlijke Ruiterij te Brugge en haar indeeling in Gezind-
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heden in 1302. Tot verslaggevers werden aangeduid de HH. CUVELIER en DE FLOU.
IIo) Bestendige Commissie voor onderwijs in en door het Nederlandsch. - De
heer O WATTEZ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de HH. Prof. Dr. J. PERSYN, voorzitter, Dr. L. GOEMANS, Prof.
Dr. A.J.J. VANDE VELDE, Prof. Dr. M. SABBE, leden, E.H. SALSMANS, S.J.
hospiteerend lid, en O WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Over de beschaafde uitspraak van het Nederlandsch in het onderwijs. Randnota's
bij het werk van Frings en Vandenheuvel. - Lezing door Prof. Dr. L. SCHARPÉ.
De heer SCHARPÉ afwezig zijnde, wordt de lezing uitgesteld tot de volgende zitting.
2o) Het Congres van het secundair onderwijs en de overlading der programma's. Lezing door Dr. L. GOEMANS.
Spreker heeft het over het Congres van het secundair onderwijs dat 17 Juli te Brussel
geopend wordt. De vraag die er zal besproken worden is die van de overlading der
leerprogramma's. Dr. Goemans geeft daaromtrent bijzonderheden en duidt eene
oplossing aan die waarschijnlijk door het Congres zal beaamd worden.
De Voorzitter bedankt Dr. GOEMANS en stelt voor zijne lezing te laten verschijnen
in de Verslagen en Mededeelingen. - Aangenomen.

Dagorde
I. Commissie tot het voorstellen van Prijsvragen. - Worden benoemd om samen
met het Bestuur de Commissie voor Prijsvragen uit te maken, Mr. LEONARD WILLEMS
en Prof. Dr. J. MANSION.
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De Commissie zal met bekwamen spoed bijeengeroepen worden en in de
Augustus-vergadering verslag uitbrengen.
II. Lezing door Dr. J. Cuvelier, briefwisselend lid: Honderd jaar historiographie.
De Bestuurder zegt spreker dank en stelt voor de lezing in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen, wat door de aanwezigen onder handgeklap beaamd
wordt.
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Was Hendrik van Veldeke een geboren Ridder?
Door Dr. J. van Mierlo, S.J.
briefwisselend lid der Academie.
Indien ik op deze vraag nog eens terugkom, dan is het werkelijk niet om door dik en
dun gelijk te krijgen: zooveel is er wel niet aan gelegen! Toen ik er, nu twee jaar
geleden, voor het eerst over handelde, dacht ik er in de verste verte niet aan, dat ik
de wetenschappelijke wereld zou verbluffen met zulk een ongehoorde ‘ontdekking’.
Men vreeze dan ook niet, dat ik er mijn leven om zal wagen. Ik zette toen eenvoudig
uiteen, hoe ik den ontwikkelingsgang van Veldeke's kunst opvatte(1). Dat ik daardoor
iemand zou ontstemmen, was mij niet eens ingevallen. Het Veldeke-comiteit te
Hasselt echter beschouwde mijn opstel als een aanklacht tegen zich: dat zij, door
H.v.V. als een ridder te vieren, de bevolking in dwaling hadden gebracht. Dr. Lyna
meende de eer van het comiteit en van den ridder-dichter te moeten verdedigen(2).
Dit kon niemand, ik allerminst, hem kwalijk nemen. Alleen dacht ik, dat het mij dan
zou veroorloofd zijn hem er op te wijzen, dat de door hem tegen mij aangevoerde
verwijten op misverstand berustten, terwijl hij zelf de kern van de zaak over 't hoofd
zag(3). Nu is Dr. L. verwonderd, dat ik mij niet dadelijk bij zijn uitspraak heb
neergelegd, en mijn ontdekking niet voor goed heb opgegeven: dit kan maar alleen
zijn, meent hij, omdat ik zóó met haar was ingenomen, dat ik me zelfs de moeite niet
getroostte de gegrondheid te onderzoeken van wat tegen haar werd

(1) Versl. en Med. der kon. Vl. Academie, 1928: De speelman Hendrik, van Veldeke.
(2) Pag. bibliogr. IV, nr 5, 30-5-29, blz. 1370-1374.
(3) Versl. en Med. 1929 ‘De speelman Hendrik, van Veldeke’ gehandhaafd.
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ingebracht’. Nu ben ik toch wel gewoon een beetje na te denken alvorens te schrijven,
en zoo maar geen losse ‘hypothesen’ in de wereld te zenden, die ‘van allen grond
ontbloot’ zijn en waarvoor ik alleen ‘bij mijn verbeelding te rade ga’. Ik kan me,
natuurlijk, ook schromelijk vergissen. Maar waarom zich dadelijk boos maken en
tegen mij losvaren, omdat ik bij de eerste tegenspraak niet dadelijk schuld belijd?
Ben ik niet bij een zuiverobjectieve bespreking gebleven? Nog, hoop ik, zal ik mij
daar niet van laten afleiden, al lokt de toon van Dr. Lyna's laatste repliek meermaals
protest uit(1) Niet wie in een zuiver wetenschappelijke zaak stemming zoekt te
verwekken, heeft daarom gelijk; maar alleen wie argumenten en feiten aanbrengt.
Zoo begint Dr. Lyna zijn wederwoord met wat feitelijk een wanhoopsverklaring
is: het staat nu eenmaal vast in de wetenschappelijke wereld (nog wel!) dat ik niet
bekeerd kan worden. Dit is niet de goede stemming bij iemand, die zoo zeker is van
zijn stuk: indien al wat ik beweer van allen grond ontbloot is, en indien wat hij
aanvoert de overtuiging moet afdwingen, waarom dan wanhopen zelfs mij te
overtuigen? Ik ben niet zoo verstokt in de boosheid! Dr. L. zal dan maar niet trachten
mij te bekeeren, maar alleen den lezer het noodige materiaal voorleggen, om hem
toe te laten zelf een besluit te trekken. Dit materiaal wil ik even nog wat aanvullen;
waardoor ook de vraag scherper zal afgelijnd worden dan tot nog toe mogelijk was.
En ik wanhoop er niet aan Dr. L. te bekeeren, nadat ik er reeds vele anderen, hij
moge mij vrij gelooven, bekeerd of overtuigd heb.
Er zijn er, die het als een ontwijding beschouwen, dat men over onzen eersten met
naam en werk bekenden dichter als over een speelman zou spreken. Laten we ons
toch in dezen niet door het gevoel overheerschen. Noch voor de eer van H.v.V., noch
voor die van onze dietsche kunst, noch voor die van het Hasseltsche Veldeke-comiteit,
is er iets verloren, indien onze dichter zijn artistieke loopbaan als eenvoudig speelman
begonnen en als hoofsche menestreel geeindigd heeft. Ook zie ik niet in, dat het voor
mij zelven zoo'n noodlottige gevolgen zou hebben, indien hij dan toch van huisuit
ridder, edelman, ware geweest.
*

**

(1) Pag. bibliogr. IV, nr 11 Ridder-dichter Hendrik van Veldeke, blz. 1523-1528.
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Mijne stelling was: dat de ridderlijke afkomst van H.v. Veldeke lang niet vaststond.
Ik heb hiervoor doen gelden: dat er van een geslacht van Veldeke geen spraak is vóór
1195, dus naden dood van onzen dichter; maar dan herhaaldelijk - alles samen meer
dan twintig maal - in de eerste helft der 13e eeuw tot 1364; en toch, Veldeke zou
reeds in 1128 geboren zijn! Het geslacht der Veldeke's zou dus toen reeds bestaan
hebben. Maar in geheel de 12e eeuw is er nergens een vermelding van een heer of
van een huis van Veldeke. Dit eerste groot bezwaar tegen Veldeke's ridderschap
heeft Dr. Lyna totnogtoe niet eens uitdrukkelijk durven te vermelden. 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 (gelijk in die tijden vele dichters in de ministerialiteit
werden opgenomen, vandaar hun naam menestreelen) en dus in de familia van den
graaf, de stamvader is geworden van het geslacht, waarover wij dan ook na hem
vernemen. Men geve dus niet, zonder verder bewijs, aan onzen dichter namen en
titels, die door zijn afstammelingen werden gedragen; men vermelde niet als gezellen
van gelijken stand met onzen dichter getuigen die eerst veel later optreden.
Zonder zich om deze beschouwing te storen, zal Dr. Lyna dezelfde documenten
andermaal naar voren brengen, maar op een gewijzigde en meer bevattelijke manier’.
Zoo is het toch eigenlijk wel niet. Ik had geschreven: ‘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. Dit beweert Dr. Lyna
wel, maar slechts in 't voorbijgaan en zonder het belang er van in te zien. Is het zoo?
Laat hem het dan aantoonen.’ Feitelijk poogt Dr. Lyna nu te doen wat ik hem had
aangeraden: bewijzen nl. dat Veldeke steeds een heerlijkheid was. Want: Het was
een heerlijkheid in de 13e eeuw. Dan moet het reeds een heerlijkheid zijn geweest
vóór 1108.
I. Hij zal dus eerst aantoonen, dat in het begin van de 13e eeuw de van Veldeke's
heeren te Veldeke waren. Ik moet bekennen, dat zijn betoog niet altijd uitmunt door
klaarheid. Men vraagt zich meermaals af, of een of ander bewering bedoeld is als
bewijs, dan wel als opwerping, of als concessie, of eenvoudig als bijkomstige
inlichting eruditionis causa. Zoo ver ik hem begrijp, maakt hij zich het bewijs voor
dit eerste deel vrij gemakkelijk; het komt hierop
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neer: de van Veldeke's hadden toen reeds den cognomen van Veldeke. Welnu, de
heer droeg als cognomen den naam van zijn heerlijkheid. Dus waren de van Veldeke's
heeren van Veldeke.
Zoo voorgesteld, ziet eenieder dadelijk in dat de redeneering niet klopt. Waren
het dan alleen heeren met een heerlijkheid die zulk een cognomen hadden, zoodat
een cognomen ook het bezit van een heerlijkheid veronderstelt? Gewis niet; dan zou
het voor den geschiedvorscher niet zoo lastig zijn uit een cognomen op te maken wat
een geslacht ook oorspronkelijk was. Ook in de eerste helft der 13e eeuw was dit nog
zeker niet het geval: villici, mansionarii, grangiarii, schouten, schepenen, ministeriales,
enz., hadden een cognomen, zonder daarom heeren te zijn van de plaats naar welke
zij genoemd werden. De vroegste ministeriales uit de 11e, 12e eeuwen hadden reeds
cognomina van plaatsnamen, zonder dat zij daar een heerlijkheid bezaten(1).
Maar de bedoeling van Dr. L. is blijkbaar een andere: niet zoozeer uit den
cognomen wil hij zijn bewijs afleiden, al zegt hij dit wel, als uit het feit dat de
Veldeke's als getuigen optreden naast anderen met een cognomen, die het bezit van
een heerlijkheid uitdrukt. Zij moeten dus ook heeren van Veldeke zijn geweest. Maar
zelfs al werden al die medegetuigen der Veldeke's naar een heerlijkheid genoemd(2),
de vraag is, of die heeren daarom reeds een oud geslacht waren, en geen ministeriales,
die hunne heerlijkheid misschien eerst onlangs voor hun diensten ontvangen hadden.
Want dit blijft de vraag: waren de Veldeke's uit de 13e eeuw een

(1) Ik wil mij in deze zaken geen bijzondere bevoegdheid toeschrijven; maar dit toch is zeker:
een cognomen alleen duidt geen heerlijkheid aan. Zeer vele ministerialen-familiën dragen
in de 12e eeuw een cognomen, die eerst in de 13e een heerlijkheid hadden en domini heeten.
Het volsta even het beneden aangehaalde werk van F.L. Ganshof of het verder vermelde
opstel van Fl. Prims te doorloopen, om er voorbeelden bij de vleet van aan te treffen.
Misschien duidt het cognomen in de meeste gevallen een leen aan, maar zonder heerlijke
rechten; misschien ook dat zulk een cognomen dikwijls ridders veronderstelt: velen zijn
geneigd dit aan te nemen, althans spreken van ridders, zij het ook onvrije ridders, zoodra een
cognomen voorkomt; hoewel ook eenvoudige oppidani in de 12e en 13e eeuw reeds een
cognomen hebben. Maar dan mag 't bezit van zulk een leen, of dit ridderschap niet beschouwd
worden als een bewijs van alouden adel of aloude ridderschap der familie.
(2) wat ik betwijfel: de h.L. interpreteert wel telkens een naam X... de... als X. heer van.... Maar
met welk recht? Ik wil me echter met deze zaken niet verder inlaten.
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oud ridderlijk, adellijk geslacht van vóór de 12e eeuw? En dit kan niet uit het feit
alleen, dat zij in de 13e eeuw een heerlijkheid bezaten worden bewezen. De
medegetuigen der Veldeke's en de Veldeke's zelf kunnen ministeriales geweest zijn
die, gesteld dat zij werkelijk als heerlijkheid, en niet als eenvoudig leen, bezaten de
plaats naar dewelke zij genoemd worden, die nog niet zoo lang kunnen hebben
verkregen.
Nu weet ik wel, dat de heer Lyna er hier een eigen theorie op nahoudt over den
adel en de ministerialiteit in het graafschap Loon. Volgens hem waren er vóór 1200
geen eigenlijke nobiles als onderscheiden van de ministeriales. Men kon nobilis en
minis terialis samen zijn. Het bezit van een heerlijkheid of de bekleeding van een
hooge waardigheid aan het grafelijke hof waren aanvankelijk de voornaamste
kenteekenen van den adel. De hoedanigheid van ministerialis sluit geenszins die van
nobilis uit. In Loon maakten de voornaamste familiën deel uit van de grafelijke
ministerialiteit.
Wij willen ons niet in dit nieuwe strijdperk wagen, waarin Dr. Lyna tegen Prof.
F.L. Ganshof te velde trekt(1). Laten we alleen opmerken, dat hij op die wijze voor
het graafschap Loon toestanden opeischt, die elders in Lotharingen onbekend zijn.
Volgens hem is dus iemand nobilis, zoodra hij een leen bezit. Maar in 't keizerrijk
en in 't bijzonder in Lotharingen was de schenking van een leen onafhankelijk van
den juridischen stand der beleenden. Onvrije milites, eenvoudige ministeriales,
ontvingen leenen als vergelding voor hun ambt. Met de theorie van Dr. Lyna is het
gemakkelijk, de Veldeke's te laten opmarscheeren in gezelschap met allerlei heeren
en edelen(2).

(1) F.L. GANSHOF. Etude sur les ministeriales en Flandre et en Lotharingie, Bruxelles, 1926;
blz. 164; vgl. hiermede Dr. Lyna LEODIUM Les ‘liberi’ et les ‘nobiles’ XIX, blz. 85 en 95.
Ook hierover wil ik geen uitspraak doen. Maar wanneer ik in de kroniek van St. Truiden een
tekst lees, als: In villa Runchirs degebat homo NOBILIS Hardechunut nomine; pro hoc defuncto
Bertha conjunx ejus, NOBILIS et ipsa, tradidit nobis duos mansos terrae qui solvunt in anno
12 solidos, dan meen ik toch wel dat nobilis hier meer beteekent dan voorname persoon; het
drukt klaarblijkelijk een stand uit: vrije, onafhankelijke, edele. (Uitg. Bormans, I, 157).
(2) Zooals bekend is het leen een voornaam middel geweest, waardoor de ministeriales in den
adel zijn opgeklommen; alsook het gezag van hun ambt, het huwelijk met nobiles, enz...
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Ik constateer hierbij eenvoudig: dat de Veldeke's in de eerste helft der 13e eeuw, zelfs
uitdrukkelijk, door den graaf onder de ministeriales mei comitatus (1239) gerekend
worden. Men brenge mij het bewijs, dat ze van huis uit nobiles waren. Want al zou
men nog aannemen, dat de hoedanigheid van ministerialis die van nobilis geenszins
uitsluit, ze sluit ze ook niet in. Ik constateer verder, dat sommigen der heeren, die
door Dr. Lyna vermeld worden als edelen, als bezitters van een heerlijkheid, door
Prof. F.L. Ganshof beslist als eenvoudige ministeriales worden voorgesteld: wat
waren de anderen?(1) Ik constateer nog, dat Henricus de Veldeke, die bijna uitsluitend
voorkomt in de stukken met de Veldeke's, in een akte die van hem zelf uitgaat, zich
noemt: miles, DICTUS de Veldeke: is dit de wijze van zich te noemen voor een heer
van een heerlijkheid? Waarom dictus de Veldeke, indien hij werkelijk heer van
Veldeke was? Men bewijze mij dan verder nog, want dit is steeds de hoofdzaak: dat
die Veldeke's in de 13e eeuw reeds een oud geslacht van nobiles waren, en geen eerst
toen uit de ministerialiteit, als b.v. afstammelingen van onzen dichter-ministerialis,
opgegroeide familie.
II. - Zoo heeft Dr. L. dus eerst willen bewijzen, dat de Veldeke's in de 13e eeuw
wel heeren van Veldeke waren. Blijkt dit uit hun cognomen? Ja, indien alleen bezitters
van een heerlijkheid een cognomen hadden; neen, indien een cognomen ook van
elders dan van 't bezit van een heerlijkheid kon ontstaan. Blijkt dit uit het feit, dat ze
met andere getuigen genoemd worden die een heerlijkheid bezaten? Daaruit zou men
alleen mogen besluiten dat ze ongeveer van gelijken rang zijn geweest(2) al worden
ze gewoonlijk onder de laatsten vermeld. Waren dezen alle nobiles? Ja, in de theorie
van Dr. L. over de nobiles en de ministerialiteit in Loon; neen, in de gewone theorie
over de ministeriales in Lotharingen.
Maar, gesteld nu, dat de Veldeke's ook Veldeke als heerlijkheid bezaten, hadden
ze die reeds lang, reeds vóór de geboorte

(1) Waren dat zoo zeker heeren? Waren zelfs de slotvoogden van Brustem en Hasselt heeren,
nobiles? Zeer dikwijls waren in Lotharingen de castellani eenvoudige ministeriales.
(2) Hoewel zelfs d:t niet vaststaat.
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van onzen dichter, dus vóór de 12e eeuw? Of hadden ze die eerst onlangs ontvangen?
Zoo wil Dr. Lyna nu verder bewijzen, dat de heerlijkheid van Veldeke inderdaad
immer een heerlijkheid is geweest. Zijn redeneering is als volgt.
Veldeke was een leen van de abdij van St. Truiden.
Welnu, na 1108, van abt Rodolf af, werd het patrimonium van St. Truiden niet
meer verbrokkeld door nieuwe leenen. Dus moet de heerlijkheid van Veldeke reeds
vóór 1108 hebben bestaan.
Bij het eerste punt, vragen wij: Was Veldeke zeker een leen van St. Truiden? Dit
wordt gewoonlijk beweerd. Waarop steunt die bewering? Zoover ik kan begrijpen
op de volgende feiten:
De abdij van St. Truiden had zeker een leengoed bij Veldeke: in een fragment van
een register der leengoederen en vazallen der abdij van St. Truiden uit de 14e eeuw
wordt melding gemaakt van 112 bunders bouwgrond en 34 ½ bunders weide apud
Veldeke. Wij weten verder, dat abt Willem van Rijkel in 1253 Henricus van Veldeke
beleende met een terra inculta van ongeveer 23 ½ bunders als een deel van de
bezittingen bij Spalbeke: de bonis de Spalbeke(1). Waren deze bezittingen bij Spalbeke
dezelfde als de bezittingen die later gezegd worden te liggen apud Veldeke? Best
mogelijk. Maar hadden de Veldeke's reeds in de 13e eeuw al die bezittingen apud
Veldeke? Of werden ze eerst in 1253 met een deel er van, nog wel toen een terra
inculta, beleend, zonder dat ze daarom iets van 't overige in leen hadden; en dus eerst
in 1253 voor een gering gedeelte van dit geheele goed leenheeren werden van St.
Truiden? Dit laatste schijnt wel het geval te zijn geweest: Want, vooreerst, niets
bewijst dat de Veldeke's toen eenig goed van St. Truiden bezaten. Verder, indien die
bezittingen apud Veldeke in de 13e eeuw reeds geheel of gedeeltelijk aan de Veldeke's
in leen behoorden, zouden ze dan niet veeleer de bonis de Veldeke, naar den naam
der heerlijkheid, dan de bonis de Spalbeke zijn genoemd? Ik zie dus niet in, hoe men
bewijzen kan, dat die bezittingen apud Veldeke uit de 14e eeuw reeds meer dan een
eeuw (feitelijk nog meer dan twee eeuwen)

(1) Teksten bij A. KEMPENEERS, Hendrik van Veldeke en de bron van zijn St. Servatius
Antwerpen, 1913, blz. 75. vgl. J. DROOGMANS Hendrik van Veldeke Hasselt 1928, blz. 106.
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vroeger geheel of gedeeltelijk leen zijn geweest, dat door de Veldeke's gehouden
werd.
Men heeft dit voor die terra inculta van 1253 willen bewijzen. Volgens Dr. L.
was die schenking niet een eerste beleening, maar een bevestiging van het erfenisrecht
der Veldeke's, dat abt Willem niet loochenen kon. Ik wil zijn betoog volledig
meedeelen, zooals hij dit in zijn eerste opstel heeft gegeven:
‘Indien Hendrik van Veldeke van 1253 geen onomstootbaar erfenisrecht op
bedoelde heerlijkheid had kunnen laten gelden, dan had hij ze nimmer of nooit in
leen ontvangen. Maar het was den abt in 1253 onmogelijk het erfelijk recht van het
geslacht van Veldeke op zijn heerlijkheid nabij Spalbeek te ontkennen; om grooter
onheil te voorkomen legde hij voorzichtigheidshalve zijn suzereine rechten door een
nieuwe akte vast, waarin hij eerst en vooral bepaalde dat Veldeke een allodium was,
en dus een zuiver onaantastbaar eigendom van de abdij. Door deze voorzorg was
alle machtsmisbruik van den Loonschen hoveling uitgesloten. Daarenboven liet de
abt het goed opnieuw meten en in de oorkonde inlasschen dat slechts 1/3 er van
leengoed was;.. voor het overige gedeelte zou Henricus een cijns van 40 stuiver per
bunder betalen.’ Dit is, zoover ik kan begrijpen, niet meer dan een losse bewering,
omdat, ja, juist de Veldeke's al in de 12e eeuw uit noodzakelijkheid der verdedigde
stelling, vazallen van St. Truiden moeten geweest zijn, en niet eerst in 1253 een leen
van Veldeke mogen hebben ontvangen. Maar nergens komt in de oorkonde een woord
voor, dat zulke interpretatie toelaat. De tekst luidt: Anno M. CC. LIII in crastino
octavarum Epyphanie, concessit abbas Wilhelmus in feodo domino Henrico de
Veldeke militi terram incultam hactenus sitam apud Spalbeke, que est allodium
ecclesie sancti Trudonis, ubi idem miles est comes et advocatus(1).’ Concessit in feodo
is dit nu, of veronderstelt dit nu: bevestigde in zijn leen? of niet veeleer: schonk als
leengoed? Waar is 't bewijs, dat Hendrik dit goed kreeg als erfenisrecht? Kreeg hij
het niet, misschien, als comes en advocatus der abdij: waarom wordt anders deze
omstandigheid vermeld? Dat abt Willem het goed opnieuw liet meten, staat ook
nergens: alleen: dicta terra mensurabitur.

(1) Zie volledige oorkonde ook bij A. KEMPENEERS Hendrik van Veldeke, Antw. 1913, blz. 81.
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Trouwens, die Henricus de Veldeke wordt al vele jaren vóór 1253 vermeld: van 1233
af tot 1264 komt geen andere dan een Henricus de Veldeke voor, tot achttienmaal
toe; hij heet ministerialis in 1239, dapifer in 1247; hij noemt zichzelf miles, dictus
de Veldeke; na 1250 heet hij ook dominus Henricus de Veldeke, miles; hoe komt het,
dat zóó iemand in 1253 zijn leen of het leen van zijn geslacht, nog als erfenisrecht
moest ontvangen? Of was die Henricus misschien een andere? Maar hij was toen,
1253, comes et advocatus van St. Truiden; en dat was de Henricus de Veldeke van
1243 ook reeds. De Henricus van 1253 is dus wel dezelfde als de vroegere. Na 1253
komt hij nog zevenmaal voor, nu gewoonlijk dominus Henricus d.V.; in 1264 eindelijk
Henricus dominus de Velke. In 't zelfde jaar, 1264 heet hij defunctus(1), na hem is er
geen spraak meer van een de Veldeke. De Henricus de Veldeke, die in 1253 door
abt Willem beleend wordt, is dus wel dezelfde, althans, niets laat vermoeden dat hij
een andere zou zijn, als de Henricus van reeds 1233 die in 1264 overleden is. Hoe
zou die in 1253 nog in zijn erfenisrecht moeten bevestigd worden?(2) Ik kan er niets
anders uit afleiden, dan dat die Hendrik toen voor 't eerst met die terra inculta beleend
werd. Die Hendrik was een dienstman van den graaf van Loon; en 't lag in de
diplomatie dier tijden, dat abdijen, door 't schenken van leenen aan een of ander
dienstman van een geduchten nabuur diens bescherming trachtten te verwerven. Dit
is, naar 't mij schijnt, ook hier gebeurd.(3)

(1) A. KEMPENEERS, o.c. blz. 161 in een oorkonde van 28 Sept. van dit jaar.
(2) Ook G. SIMENON Organisation économique de l'abbaye de St. Trond, Bruxelles, 1913, zegt
blz. 213 sprekende van het leen van Veldeke: créé par l'abbé Guillaume de Ryckel, en 1253,
en faveur du célèbre Henri van Veldeke’ Hij vergist zich, natuurlijk, zoo hij meende dat deze
Hendrik onze dichter is geweest.
(3) Van deze politiek wil Dr. L. niet weten. Toch erkent G. Simenon, o.c. blz. 211 haar
uitdrukkelijk en geeft er voorbeelden van aan voor de onmiddellijke voorgangers van abt
Willem. En zelfs een vluchtige kijk in de Kroniek van St. Truiden (Uitg. Bormans) doet mij
dadelijk een paar voorbeelden aan de hand uit den tijd van abt Rodolf, die naar Dr. L. beweert
vooral met al dergelijke diplomatie zou gebroken hebben. Zoo vind ik I, 153, n. 13, het
beginsel zelf uitgedrukt ‘utile vidi (abt Rodolf zelf spreekt) esse aecclesiae, ut villicus episcopi
(van den bisschop van Luik) beneficiatus esset abbatis’, en blz. 159 schenkt dezelfde abt
Rodolf nog een woud Bruderholt aan Lambert en Gerard van Brustem in erfleen, om het
tegen een ridder Arnulfus voor de abdij te verdedigen.
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En dan, ten slotte, zou de heerlijkheid der Veldeke's, waarin zij in 1253 heeten
bevestigd te zijn geworden, toen nog slechts uit een terra inculta hebben bestaan?
Gewis niet. Dus, indien zij vóór 1253 reeds een heerlijkheid van Veldeke bezaten,
dan was dit wat anders dan die terra inculta. Was dit ook een leen van St. Truiden?
Hoe zal men dit bewijzen? En waarom werden ze dan in dat leen ook niet bevestigd
in 1253?
Zoodat, gesteld zelfs dat de Veldeke's reeds in 't begin der 13e eeuw heeren van
Veldeke waren, het daarom niet bewezen is, dat ze die heerlijkheid van toen als
leengoed hadden van de abdij van St. Truiden.
Hadden ze dan dit eerste leengoed van Veldeke als een leen van de graven van
Loon? Misschien: maar de Veldeke's komen ook niet voor onder de vazallen van het
graafschap. Dit belet echter niet dat ze Loonsche leenen in hun bezit hebben gehad:
Veldeke lag op 't grondgebied althans van het graafschap Loon. En de molenaar van
Velck (Veldeke) wordt in een hs. uit de 16e eeuw, dat feitelijk, volgens den uitgever
Daris, veel oudere toestanden bespreekt, onder de onderdanen vermeld die diensten
ende carveyen schuldig zijn in den graafschappe van Loon den Landvorsten op sijn
casteel ende slot van Curinghen.’(1) Was zóó het oorspronkelijk goed der Veldeke's,
met hun molen, een leen toch van den graaf van Loon?
En dan komt weer steeds de vraag: sedert wanneer hadden zij dit leengoed? En
hoe hadden ze het verkregen?
Wij weten, dat die Henricus de Veldeke ondervoogd was van St. Truiden. Zulke
ondervoogden nu waren meermaals eenvoudige villici, zoodat in eene zelfde abdij
een advocatus ministerialis naast een advocatus nobilis wordt aangetroffen(2). Waren
de Veldeke's oorspronkelijk misschien zulke villici, van den graaf of van St. Truiden,
om het even, villici? Ook die toch hadden in

(1) J. DROOGMANS o.c. 58.
(2) PERGAMENI L'avouerie ecclésiastique belge, p. 148-9, aangehaald door A. KEMPENEERS,
o.c. blz. 83; die zelf hierbij de vraag stelt: valt dit toe te passen op de familie van Veldeke?
wat hij herhaalt blz. 85.
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de eerste helft der 13e eeuw een cognomen en zijn meermaals ridders geworden en
zoo in den adel opgestegen(1).
Wat dus de hoofdstelling van Dr. L.'s redeneering betreft: het is allerminst
uitgemaakt dat de Veldeke's in de eerste helft der 13e eeuw vazallen zijn geweest
van St. Truiden.
Wat nu de andere stelling aangaat: Dr. Lyna bekent zelf, dat er toch nog na 1108
leengoederen werden geschonken, maar onbeduidend kleine. Nu wil ik ook niet
onderzoeken, of het vermelde beginsel in zijn algemeenheid waar is: de onmiddellijke
voorgangers van abt Willem, Libertus en Thomas, schijnen het reeds niet zeer streng
te hebben toegepast(2). En men bewijze ons dat abt Willem in 1253 die terra inculta
niet toen eerst in leen heeft geschonken(3).
Wat daar nu ook van zij: met zulk een algemeen beginsel, dat zoo gemakkelijk
uitzonderingen toelaat, dat in zijn algemeenheid zelf niet streng kan toegepast worden,
kan zoo iets niet beslissend worden uitgemaakt als: dat de heerlijkheid van Vel-

(1) Althans zoo elders in Lotharingen. Voor de ontwikkeling van een geslacht van villici tot
milites en adellijke, zie b.v. FL, PRIMS, Geestelijke en wereldlijke overheden te Antwerpen
in de XIIIe eeuw, in Antwerpsch archievenblad, 32 (1927) blz. 187 vlg.; de familie de
Antverpia. Zie daar ook schouten en anderen met een cognomen. Bovenstaande verklaring
geef ik slechts als voorbeeld. Men kan zeer goed aannemen dat de cognomen de Veldeke
een 1een uitdrukt, maar wan welken aard was dit leen? Daarom geen heerlijkheid.
(2) Zie b.v.G. SIMENON L'organisation économique de l'abbaye de St. Trond, Bruxelles, 1913,
b.v. blz. 212; zie ook F.L. GANSHOF o.c. blz. 173, 175, 176: waar toch nog ministeriales
worden vernoemd, die na 1108 een leen ontvingen. Ik weet ook niet, waarop het door Dr. L.
vermelde algemeene beginsel steunt: hij beweert dit wel, maar brengt er geen bewijzen voor
aan. Wordt dit beginsel ergens verkondigd in La Chronique de St. Trond? Of zou dit ook
slechts een losse bewering zijn van wege Dr. Lyna? De politiek der abten van St. Truiden
was veeleer terug in 't bezit te komen der hun in de woelige tijden die waren voorafgegaan
wederrechtelijk vervreemde goederen, dan eigenlijk geen leenen meer uit te deelen. En
hoorden wij hierboven abt Rodolf zelf niet verklaren, dat hij het nuttig oordeelde voor St.
Truiden dat de villicus van den bisschop van Luik een leen zou hebben van St.Truiden?
Zagen wij hem ook geen woud in leen geven aan twee gebroeders van Brusthem?
(3) De interpretatie dier akte door Dr. L. is derhalve een duidelijke petitio principii: zij steunt
alleen op zijn algemeen beginsel, waarvan de waarheid juist in twijfel komt; in den tekst der
oorkonde zelf vindt zij niet den minsten steun; integendeel: alle woorden en uitdrukkingen
kunnen alleen van een eerste beleening gelden.
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deke reeds vóór 1108 moet hebben bestaan; wanneer wij dan toch zien, dat er in
geheel de 12e eeuw nergens ook maar één vermelding voorkomt van een heerlijkheid
of een heer van Veldeke; en dat alles er op schijnt te wijzen dat de Veldeke's eerst
in de 13e eeuw beginnen op te komen; wanneer we dan ook niet eens zeker zijn, dat
de Veldeke's vóór 1253 vazallen waren van St. Truiden, of zelfs een heerlijkheid
bezaten; wanneer zij hun goed met den molen waarschijnlijk hadden van den graaf
van Loon.
*

**

Zijn besluit wil Dr. Lyna verder bevestigen door vier vaststellingen. Feitelijk zijn
dit bijkomstige argumenten, waarop ik vroeger reeds geantwoord had. Ik laat de vier
vaststellingen eenvoudig door mijn vroeger antwoord volgen. De lezer oordeele zelf:
1. ‘Hendrik v.V. wordt heer betiteld door zijn tijdgenooten, al gebeurt dit niet met
een strenge geregeldheid als door Dr. V.M. wordt vereischt. Deze titel zou hem stellig
geen enkelen keer gegeven zijn geworden, zoo hij niet aan de maatschappelijke
positie van den dichter beantwoordde.’
Ik had gezegd: ‘Uit den titel Herr dien Wolfram van Eschenbach en Gottfried van
Straatsburg onzen dichter geven (kan niets afgeleid worden). 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 (en als dichter der Eneis en der Minneliederen) 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.’
Hieraan zij toegevoegd: dat dus juist twee Minnedichters, geen eigenlijke tijdgenooten,
H.v.V. ééns Herr noemen; dat wij voor één dier twee dan nog kunnen aantoonen,
dat hij het woord Herr in een zeer ruimen zin gebruikte, daar Wolfram van
Eschenbach Veldeke vereerde als zijnen Herrn und Meister (Tit. c. 33, Str. 4936)
waar Herr wel niets meer dan een uitdrukking van vereering is; dat Rudolf von Ems,
ondanks zijn bewondering voor onzen dichter, en hoewel hij allerlei andere
Minnedichters met den titel Herr versiert,
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toch weer niets dergelijks voor Veldeke doet, van wien hij toch tot driemaal toe in
zijn werken gewaagt(1).
Men ziet wat er van Dr. L.'s beweringen in dit 1e overblijft: juist niets.
2. ‘De middeleeuwsche traditie stelt hem voor als een ridder. Het manessische
Hs., waarvan Dr. V.M. geen werk schijnt te maken, is volgens de zoo pas verschenen
studie van R. Sillib, Fr. Panzer, en P. Arth. Hasehoff (Die Manessische
Lieder-Handschrift, 1929) een document gebleken van betrouwbare historische
waarde. Het gaat trouwens terug op een veel oudere Vorlage uit de 13e eeuw, en de
omstandigheden waaronder het ontstond, geven het een kostbaren historischen
ondergrond.’ Die Mehrzahl der Bilder, schrijft A. Hasehoff, ist als Bilder aus dem
Leben der Verfasser, nicht aber als Illustration zu ihren Dichtungen aufzufassen (blz.
121).
Dat H.v.V. hier voorkomt met schild en helm schijnt noch toeval noch fantasie te
zijn. De samensteller, die rekening moest houden met den maatschappelijken stand
van de door hem verzamelde dichters, heeft ze naar hun rang in de wereld
gerangschikt. Vooraan komen de edelen, waaronder op fo 30 meyster Heinrich von
Veldig. Zijn beeld behoort overigens tot de oudste en meest betrouwbare reeks uit
den bundel.’
Zoo ver Dr. L. Ik had gezegd: ‘Eén der twee bewaarde voorstellingen van den
dichter, nog wel de oudste, laat hem niet als ridder erkennen en vermijdt alles wat
dien maatschappelijken stand zou laten vermoeden.’ Ik voeg er aan toe: dat deze nog
steeds de oudste blijft. Dr. L. merke op, dat A. Haseloff zich zeer voorzichtig uitdrukt:
die Mehrzahl der Bilder ist als Bilder aus dem Leben der Verfasser aufzufassen.’
Hoe zou ook die nu 13e eeuwsche Vorlage Hendrik van V. uit de 12e eeuw nog in 't
leven gekend hebben? Dat dus zijn beeld tot de meest betrouwbare uit den bundel
behoort, is een eigen meening van Dr. Lyna.
3. ‘H.v.V. maakte deel uit van het grafelijk gevolg, niet in

(1) In zijn Alexander: Von Eschenbach, her Wolfram (v. 64); von Heemesfurt her Cuonrat (v.
121) her Wirnt von Gravenherr (v. 122) von Zezinchoven her Wolrich (v. 129) von Steinahe,
her Bliker (v. 137). Vgl. DROOGMANS o.c. blz. 101. Ik weet wel, dat hij ook één of twee
ridderdichters vermeldt, zonder herr: wat het argument eenigszins verzwakt; toch blijft dat
Rudolf v. Ems onzen Veldeke nooit ridder noemt.
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de hoedanigheid van een nar of een speelman’. - Antwoord: maar in de hoedanigheid
van dichter-ministerialis. Hoe het gevoel toch het nuchtere verstand kan verduisteren!
4. ‘Uit zijn Legende blijkt herhaaldelijk dat zijn betrekkingen tot het grafelijke
huis van een zeer vertrouwelijken aard waren, dat hij hoog in aanzien stond(1). Hij
noemt de gravin van Loon sijnre lieve vrouwen (sua domina) ik leg den nadruk op
het bezittelijk voornaamwoord sijnre en beweer, zooals A. Kempeneers en J.
Droogmans het overigens reeds deden, hierin het verband te zien van den vazal tot
zijn vrouwe, de gemalin van zijn leenheer.’
Ik had gezegd: ‘Dat zijn niet meer dan hoffelijkheidsformulen. Voor een
vertrouwelijken omgang met de gravin Agnes bewijzen die evenmin, als de opdracht
van een werk over Veldeke aan Onze geliefde Koningin Elisabeth voor
vertrouwelijken omgang met de Koningin der Belgen zou getuigen. Op mij maken
de verklaringen van eerbied bij Veldeke tegenover zijn gunners en beschermers
veeleer den indruk van een mindere, die zich door den steun en de aanmoediging
van hoogeren gevleid voelt. “Gravin Agnes” is zijn gunster en beschermster geweest’.
En men herleze hoe ik mij het aandeel der Gravin aan den St. Servaas voorstel.
Dr. Lyna veralgemeent wat al te gemakkelijk. In 1e sprak hij van Veldeke's
tijdgenooten die hem Her noemen, als er juist twee zijn, niet eenmaal ware
tijdgenooten, die hem dien titel geven; en al beweert hij nog zoo stellig dat die titel
hem geen enkelen keer zou zijn gegeven geworden zoo hij niet aan de
maatschappelijke positie van den dichter beantwoordde, één dier twee tijdgenooten
ten minste gebruikt dan nog klaarblijkelijk het woord herr in een vrij ruime beteekenis;
in n. 2. sprak hij van de ‘middeleeuwsche traditie’, waar hij niet meer had mogen
zeggen dan het Manessische handschrift, terwijl uit een ouder handschrift het
tegendeel blijkt: waar is dan die middeleeuwsche traditie? Bij n. 3 en 4. gewaagt hij
van Veldeke's legende (?) waaruit herhaaldelijk blijkt, dat zijn betrekkingen tot het
grafelijke hof van zeer vertrouwelijken aard waren: waar is die legende? Waaruit

(1) Opdat men mij niet zou beschuldigen van tekstvervalsching, wete men dat deze zin nog bij
't voorgaande nummer staat. Feitelijk echter behoort de inhoud bij wat volgt.
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blijkt het herhaaldelijk? Heeft Dr. Lyna iets anders dan die uitdrukking: sijnre liever
vrouwen?
Nog had ik gezegd: dat H.v.V. zich zelven nooit heer noemt, noch iets over zich
zelven meedeelt dat in hem een geboren ridder laat vermoeden; dat hij alleen over
zich zelven verklaart:
In dietschen dichtede dit Heynryck
Die van Veldeken was geboren. (II, 2920-21)

meer niet: nergens een zinspeling op zijn ridderschap; nergens ook maar een
vermelding dat hij dienstman of zoo iets was van den graaf of van de gravin van
Loon. De heer L. heeft deze opwerping niet aangeraakt.
Om hier dan nog eens op de moeilijkheden tegen de ridderlijke geboorte van onzen
dichter te wijzen:
Er is geen spoor van een geslacht de Veldeke te ontdekken in de 12e eeuw.
De Veldeke's uit de 13e eeuw heeten miles, of zelfs Henricus, miles, DICTUS de
Weldeke en behoorden tot de ministerialiteit van het graafschap. Nooit worden ze
liberi, of nobiles, of zoo iets genoemd. Niet vóór 1250 komt daarbij dominus voor,
gewoonlijk dan nog in de verbinding: dominus Henricus de Veldeke; één enkel maal
in 1264 Henricus, dominus de Velke.
De documenten uit de 13e eeuw waarin de Veldeke's optreden, veroorloven ons
niet te besluiten, dat die familie toen reeds een oud geslacht is geweest, waaruit dan
onze dichter in 't begin der 12e eeuw zou geboren zijn; zij laten ons veeleer een
geslacht erkennen, dat eerst in dien tijd schijnt te zijn opgekomen, waarvan niets
bewijst, geen titels, geen betrekkingen, geen verwantschappen, geen huwelijken, dat
het meer dan een toen pas opgegroeid ministerialen-geslacht was, waarvan het hoofd
eerst tamelijk laat heer van Veldeke wordt genoemd. De bezittingen dier Veldeke's,
van welken aard ook, schijnen aanvankelijk zeer gering te zijn geweest en zijn
langzamerhand eerst tot een kleine heerlijkheid aangegroeid. Zelfs Dr. L. meent te
moeten bekennen, dat de Veldeke's vrij laat in de familia van den graaf zijn getreden:
want zij zijn hun cognomen de Veldeke blijven behouden en hebben dus geen grooter
leen van den graaf ontvangen. Hij veronderstelt natuurlijk, dat zij vroeger reeds
leenheeren waren van St. Truiden; maar dit is ook de vraag, en of zij niet door hun
goed bij Veldeke
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leenplichtig waren aan den graaf zelf. Laten we hier alleen onthouden, wat Dr. L.
zelf constateeren moet, dat de Veldeke's vrij laat in de grafelijke ministerialiteit
werden opgenomen, feitelijk eerst na onzen dichter. Dr. L. is er niet ver meer van af
te erkennen, dat de Veldeke's in het graafschap Loon een zeer ondergeschikte plaats
hebben bekleed. Is dit de ontwikkeling geweest van een oud-adellijke familie, die
reeds vóór de 12e eeuw de heerlijkheid van Veldeke zou hebben bezeten?
Zoodat we nog steeds het steekhoudend argument moeten missen, waaruit zou blijken
dat de Veldeke's der 13e eeuw een oud-ridderlijk geslacht waren. Zoodat geheel de
geschiedenis der Veldeke's in de 13e eeuw veeleer een toen pas opkomend
ridder-geslacht laat vermoeden.
*

**

Daaruit had ik dan gemeend te mogen besluiten, dat onze dichter Hendrik geen
geboren ridder zal zijn geweest, maar aanvankelijk een rondreizend dichter, een
speelman. Als werk van den speelman-dichter beschouwde ik zijn St. Servaas. Later
is hij, door de gunst waarschijnlijk van gravin Agnes, als dichterministerialis aan het
Loonsche hof gekomen. Zoo heeft zich zijn speelmanspoëzie tot hoofsche kunst
ontwikkeld, waaruit de Minneliederen en de bewerking der Eneis zijn ontstaan(1).
Ter bevestiging van deze opvatting heb ik dan eenige beschouwingen bijgebracht,
die kunnen aantoonen dat St. Servaas inderdaad nog het werk van een
dichter-speelman moet heeten. De aard van het gedicht zelf: een gedicht zooals de
speellieden er toen op uit waren om voor te dragen bij beevaarten en kerkmissen,
bestemd eveneens om voor de scharen der ongheleerde

(1) Ik hoop dat Dr. L. nu wel zal begrijpen, hoe ik dan toch nog van den ridder-dichter Hendrik
van Veldeke kan spreken, en hoe ik het volkomen kan billigen, dat men hem ook als
ridder-dichter viert: was hij al geen geboren ridder, hij is in alle geval een hoofsch, ridderlijk
dichter geworden. Dr. L. zal eveneens begrijpen, hoe zijn aanteekening blz. 1526, waarin hij
mij heel wat stof tot overweging wil aanbieden, weinig ad rem moet heeten: Veldeke's
minnepoëzie is niet van den speelman, maar van den hoofschen dichter. Ik meen toch
volkomen duidelijk H.v.V.'s ontwikkelingsgang als dichter te hebben geschetst.
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luden die St. Servaas te Maastricht kwamen vereeren als vite te worden gelezen; dat
ook nog geen spoor vertoont van den hoofschen geest, die 't overige werk van onzen
dichter kenmerkt; de verklaringen van den dichter, die zich met die ongheleerde lude
vereenzelvigt, als één van hen, (ik leg den nadruk hierop) niet slechts sonder sin
maar ook sonder macht; de sympathieën die hij steeds, ook nog in zijn Eneis, voor
het speelmansbedrijf aan den dag legt; zijn verhoudingen tot den kanunnik (- ja!) koster Hessel, van wien hij de opdracht kreeg om dit leven te dichten, waardoor hij
zich zeer gevleid heeft gevoeld tegenover wien hij wel als een mindere optreedt; zijn
betrekking met het grafelijke hof van Loon en met andere hoven, waar hij zijn gunners
en beschermers had, enz... Ik mag alleen verzoeken die nog eens in hun samenhang
en in hun verband onder elkander en met de weinige gegrondheid van Veldeke's
ridderlijke geboorte, te willen overwegen, zooals ik die beknopt in mijn tweede,
uitvoeriger in mijn eerste opstel, heb uiteengezet. Ik kom er niet op terug: wie er lust
toe heeft legge wat Dr. L. nu gemeend heeft er op te moeten antwoorden naast wat
ik eigenlijk schreef en oordeele voor zich zelf.
Slechts dit wil ik hierbij opmerken: dat ik voor die beschouwingen geen aanspraak
op zekerheid maak. Daarom gewaagde ik ook slechts van een werkhypothese. Een
hypothese is geen zoo maar uit de lucht gegrepen stelling; zij berust op feiten en
overwegingen, waarvoor zij een verklaring wil bieden, zonder dat er deze als de
eenig mogelijke door zou bewezen worden. In de geschiedenis zijn helaas! nog zeer
vele dergelijke verklaringen loutere hypothesen; waarvan echter de waarschijnlijkheid
stijgt naarmate ze meer feiten behoorlijker helpen verklaren. Mijn opvatting helpt
mij den ontwikkelingsgang van Veldeke's kunst beter begrijpen; zij berust ook
voldoende op feiten, zooals wij hebben aangetoond. Dan ben ik volkomen in mijn
recht zulk een hypothese te gebruiken. Komt die echter in botsing met vaststaande
feiten, dan is het de plicht van den geleerde haar op te geven. Of kunnen sommige
feiten niet behoorlijk in de hypothese worden ondergebracht, dan zal deze gewijzigd,
bij de feiten aangepast, of ook verworpen moeten worden. Ik zie niet in dat mijn
hypothese geen voldoende verklaring geeft van alles wat we over H.v.V. weten en
uit zijn werk kunnen afleiden; ik meen zelfs dat zij dit alles veel beter verklaart, dan
gelijk welke andere. Toch zal
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ik mij steeds bewust blijven, dat ik hier slechts een hypothese, geen geschiedkundige
zekerheid, verdedig.
Beseft Dr. Lyna misschien zelf, dat al wat uit het werk, uit de betrekkingen en uit
het leven van onzen dichter kan afgeleid worden voor de kennis van zijn persoon en
van zijn stand, weinig in hem een ridder, een edelman verraadt? Hij bekent nu, dat
onze Hendrik wel geen heer van Veldeke zal geweest zijn: misschien een tweede of
derde zoon. ‘Deze omstandigheid zou verklaren, meent hij, waarom hij ging wonen
te Maastricht, toenmaals vermaard om haar kloosterscholen, en dienst nam aan het
grafelijk hof.’ Met andere woorden: zijn vader had buiten Veldeke niets meer voor
hem; van den graaf van Loon was (klaarblijkelijk ook reeds sedert de 12e eeuw) niets
los te krijgen, want de Veldeke's kwamen (toen reeds) ‘in een tijd dat er geen nieuwe
heerlijkheden meer werden gesticht’; van de abdij van St. Truiden nog minder, die
stichtte sedert 1108 eveneens geen nieuwe heerlijkheden meer, die trachtte slechts
terug in te palmen wat zij vroeger verloren had. Hendrik moest zich dan zelf maar
zijn weg door 't leven banen! Zoo trok hij naar Maastricht. Of hij zich daar
metterwoonst ging vestigen, er zich zelfs als burger liet inschrijven, weet ik niet.
Wel weet ik, dat hij daar zijn St. Servaas dichtte en voor de scharen kwam voorlezen.
Hendrik zal zich dan later bezonnen hebben: Burger van Maastricht; dichter, als een
eenvoudig speelman, van levens van heilgen voor 't volk! Was hij geen ridder? Kon
hij niet meer en niet beter? Hij trok dan maar naar 't grafelijke hof om er dienst te
nemen!!
Zal Dr. L. gaan inzien, dat hem die wijziging van zijn stelling ook niet redt? Indien
dan toch niets in Hendrik van Veldeke den heer kenmerkt, indien hij dan toch voor
het leven stond als een berooid speelman en feitelijk zijn leven met een
speelmansgedicht begon, waarom dan niet eenvoudig bekennen, dat hij zich inderdaad
als speelman zijn weg door 't leven heeft gebaand tot hoofsch dichter aan 't grafelijke
hof, door de gunst en de bescherming van gravin Agnes? Of zijn nieuwe
veronderstelling zelfs mogelijk is, zullen we dadelijk zien.
*

**

Het blijkt nu wel, dat Dr. Lyna, in het latere deel van zijn eerste opstel alleen heeft
willen bewijzen, dat Veldeke burger is geweest van de dietsche Maasstad Maastricht.
Dit deel had dus
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feitelijk niets te maken met de zaak, waarover het geschil liep. Maar dan had men
dit ook wel eens klaar en duidelijk mogen zeggen. Dit was immers een geheel ander
opstel. En door die vraag naar Veldeke's burgerschap te Maastricht aldus te verbinden
met de vraag naar zijn ridderlijke afkomst, moest noodzakelijk de indruk gewekt
worden, dat die nieuwe vraag toch wel iets met die andere te maken had en moest
dienen als een bevestiging van Veldeke's ridderschap. Te meer daar Dr. Lyna besloot:
dat Veldeke, door St.Servaas tot heer te kiezen, zich te Maastricht als keizerlijk
onderdaan had laten opschrijven, wat hij inderdaad was, als leenheer van de keizerlijke
abdij van St. Truiden en als verbonden aan 't hof van een keizerlijke vazal. Indien ik
dan daarbij opmerkte, dat Veldeke toch geen edele moest zijn om zich als keizerlijken
onderdaan te laten opschrijven, dan roept Dr. Lyna uit: ‘nergens heb ik geschreven
noch willen schrijven dat slechts ridders in de burgerij worden opgenomen. Dr. V.M.
heeft een vrij zonderlinge manier van teksten te interpreteeren’. De heer Dr. L. wijte
het slechts aan zichzelven, dat hij zoo verkeerd begrepen werd: ik had juist de
opmerking gemaakt, om te laten voelen, dat heel dit deel van zijn betoog niets met
de kwestie van Veldeke's ridderschap had te maken. Zoo dat we in alle geval nu dit
gewonnen hebben: dat we nu bepaald weten, dat Dr. L. door dit betoog over Veldeke's
burgerschap een geheel ander onderwerp behandelde dan dat waarover de discussie
liep: hij had er dat maar eruditionis causa aan toegevoegd.
Ik had daar nog bij gezegd: ‘indien Veldeke zich 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’. Dr. L. vermeldt de opwerping niet; hij heeft ze nochtans wel gevoeld.
Waarom hij, in een geheel ander verband, terloops de opmerking maakt, die we
zooeven aanhaalden, dat Hendrik zijn vader als heer van Veldeke niet moet hebben
opgevolgd: ‘Hij kan immers de tweede of derde zoon zijn geweest! Deze
omstandigheid zou verklaren waarom hij ging wonen te Maastricht, toenmaals
vermaard om haar kloosterscholen, en dienst nam aan het grafelijke hof’. Waarvan
akte!
Wij zouden dan ook bij dit burgerschap niet verder stilstaan, indien Dr. Lyna niet
zulk een belang hechtte aan een uitdrukking, die nu toch overduidelijk de conclusie
niet kan dragen, welke hij
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er op bouwt. Maar zijne bewijsvoering is typeerend voor deze discussie, waarom ik
er nog even op terugkom.
H.v. Veldeke had gezegd dat hij St. Servaas teynen heer hadde vercoren (I, 3233);
wat hij onder een anderen vorm herhaalt bij het einde van zijn tweede Boek: Hij
hadde Sinte Servaes verkoren te patrone ende te heren (II, 2922-23)’. Dr. Lyna had
daarin een formule gezien van burgerschap van Maastricht: door Servaas tot patroon
en heer te kiezen zou Veldeke zich te Maastricht als keizerlijken onderdaan hebben
laten opschrijven; die woorden zouden beteekenen, als in een oorkonde van 1284
voorkomt, apartenir à la chiese, hier van St. Servaas.
Ik deed opmerken dat de uitdrukking werkelijk te vaag is, om daaruit te besluiten,
dat dit moet beteekenen apartenir à la chiese, en een uitdrukking van burgerschap
is. Dr. Lyna laat dit onbeantwoord.
Ik zegde verder: dat het woord verkiezen een vrije keus veronderstelt, en geen
louter feit van toehoorigheid tot dezen of genen opteekent. Dr. Lyna antwoordt: ‘ik
beging een vergissing met te zeggen dat H.v.V. de keizerlijke nationaliteit moest
aannemen. Hij was daartoe niet verplicht, want hij was de man van den graaf van
Loon, die vazal was van den Duitschen keizer en ook van de Luiksche kerk. Hij was
tevens een leenheer van de keizerlijke abdij van St. Truiden. Dientengevolge was
het hem geoorloofd te kiezen tusschen beide juridicties’. Zoo moet dan de uitdrukking
vercoren hier gered worden, al blijft er van 't eenvoudige apartenir niets meer over.
H.v.V. mocht kiezen tusschen beide juridicties, omdat hij man was van den graaf
van Loon, die wel vazal was van den Duitschen keizer, maar ook van de Luiksche
kerk; en al was hij zelf leenheer van een keizerlijke abdij, zijn graaf althans was ook
vazal van de Luiksche kerk(1).

(1) Ik houd er aan te verklaren, dat Dr. L. inderdaad zich slechts vergist heeft. In Pag. bibliogr.
II, 1927 n. 1. had hij zich reeds juister uitgedrukt. Over het in leen geven van het graafschap
Loon aan de kerk van Luik heeft J. DROOGMANS o.c. blz. 62 een samenvattende nota; waarin
ook Dr. Lyna's opvatting vermeld wordt, alsof dit zou gebeurd zijn tusschen 1155 en 1170.
Dit is op zijn vroegst gerekend. Indien dan Veldeke omstreeks 1128 geboren was, dan was
hij in 1155 al 27 jaar oud, in 1170, 42: hij is dus vrij laat naar Maastricht gekomen, om daar
't burgerschap te kunnen ‘kiezen’; en hij heeft dan nog veel later eerst dienst genomen aan
't grafelijke hof! Maar waarom zou hij zich nog op 27- tot 42 jarigen ouderdom te Maastricht
zijn komen vestigen? Toch niet meer om die vermaarde kloosterscholen!
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Dit baat Dr. L. echter weinig. Indien die uitdrukking te patrone ende te heren vercoren
slechts eenmaal voorkwam, zou men misschien meenen dat voorgaande verklaring
wel buitengewoon vreemd is, en maar alleen als bewijs kan dienen, omdat men de
plaats doet zeggen juist wat men wil; men zou haar toch misschien nog als mogelijk
toelaten. Maar de uitdrukking komt zooals ik Dr. Lyna er op gewezen had, behalve
op die twee plaatsen, nog tweemaal elders voor. Van Hertoch Heynricke wordt
gezegd: hoe hij naar Maastricht kwam en daar de waardigheid vernam van St. Servaas
die daar lag; al wat hij
hoerde ende sach
Dat meercte hij in goede
Hem waert des te moede
Ende vercoessen teynen patrone
Doer syne teyken scone

Hij koos St. Servaas tot patroon om al zijn wonderdaden.
Hierbij teekent Dr. L. aan: ‘Het voorbeeld... heeft met de wereldlijke macht van
den bisschop te Maastricht niets uit te staan. Het werd door H.v.V. aangehaald om
de vermaardheid van St. Servaas te toonen’. - Is dit tegen mij? Maar dat is juist wat
ik zeg: dat dit met de wereldlijke macht van den bisschop niets heeft uit te staan. Of
bedoelt Dr. Lyna dit als een concessie! Dan had hij dit moeten uitdrukken door zoo
iets als ‘ik beken het’ er aan toe te voegen; dan hadden wij begrepen dat hij hier aan
de uitdrukking wel een uitsluitend godsdienstige beteekenis moet toekennen.
Van Keizer Hendrik zegt v.V. nog dat hij St. Servaas
seer eerde,
Ende synen vlijt daer toe keerde
Tot sijnen dienst alle sijn leven.

God had het hem zelf ingegeven, dien heilige zoo dienstacht te zijn. En St. Servaas,
loonde hem er voor:
Dat hijne hadde uitvercoren
Allen heiligen busscopen te voren
Te heeren ende te patrone. (II, 2065)
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Om de wonderen die St. Servaas werkte, stichtte dan de keizer nog te Gozslaer eyn
goids huus herde eerlyck.
Zooals men ziet: hier in geheel deze plaats is weer alleen spraak van de vereering
van den keizer voor St. Servaas, in wiens dienst hij zich gesteld had. Nu wil echter
Dr. L., dat die woorden zouden beteekenen: ‘dat de keizer St. Servaas als bisschop
voor de eerste maal de wereldlijke en de kerkelijke macht te Maastricht verleende.’
Maar 't is nu toch al te klaar, dat die verzen zoo iets nooit beteekenen kunnen. Er is
volstrekt niets dat zulk een opvatting veroorlooft, laat staan wettigt. En wat heeft in
zulke beteekenis uutvercoren te maken? Indien er nog stond: verheven of zoo iets.
En te heeren ende te patrone met uutvercoren wil alleen zeggen: dat de keizer St.
Servaas voor zich zelf tot heer en patroon had gekozen; niet, dat hij St. Servaas tot
heer en patroon had aangesteld, om wereldlijke en kerkelijke macht uit te oefenen.
En de heele passus wil duidelijk doen uitkomen, hoe de keizer een dienaar was van
St. Servaas.
In deze vier plaatsen dus wordt telkens gezegd, dat iemand St. Servaas had
UITVERKOREN teynen heer; of teynen patrone, of te patrone ende te heeren, of te
heeren ende te patrone, duidelijk genoeg als een bewijs van bijzondere vereering
voor St. Servaas. En 't kan er werkelijk niet door, dat dezelfde uitdrukking telkens
iets geheel anders zou beteekenen: een eerste maal, dat Veldeke de juridictie van St.
Servaas had gekozen; een tweede maal dat hertog Hendrik St. Servaas als patroon
in louter godsdienstigen zin had gekozen; een derde maal, dat Keizer Hendrik St.
Servaas tot heer en patroon had verheven met wereldlijke en kerkelijke macht. In de
drie plaatsen beteekent de uitdrukking hetzelfde: dat iemand zich aan den dienst van
den heilige wijdt of zich onder zijne bescherming stelt; en niets veroorlooft een
verschillende interpretatie; men komt er alleen toe door dat men in een uitdrukking
bij hoog en bij laag wil vinden wat men behoeft voor een bepaalde stelling. Beseft
Dr. L. zelf, dat hij met zijn interpretatie op glad ijs is? Althans nu geeft hij toe dat
‘door de besproken uitdrukking een vereering van den H. Servaas bedoeld is’; hij
zegt zelfs dat dit door niemand zal betwist worden, al had hij vroeger, toen ik dit
beweerde, er een groot uitroepingsteeken achter geplaatst. Maar, zegt hij dan, er is
meer! En hij wil dan toch zijn interpretatie, tegen alle klaarblijkelijkheid in, staande
houden: De formule ‘te patrone ende te heren’ wijst (ook?) op den specialen
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rechterlijken toestand te Maastricht. Verschooning: de formule is telkens te heer of
te patrone KIEZEN: niet vergeten! Als bewijs nu:
1. ‘Dr. v.M. kent geen gelijkaardige formule voor een andere localiteit.’ Wat
beteekentdat? Er is hier immers geen spraak van een localiteit; dan alleen in Dr.
Lyna's veronderstelling; er is hier spraak van een heilige. En zou ik nu allerlei
voorbeelden moeten gaan opzoeken van dezelfde uitdrukking voor andere heiligen?
't Is me de moeite niet waard. En al dadelijk vind ik, Mnd. Wdb. i.v. patronerse: Si
vercoor onser liever vrouwen tot eenre patronissen.
2. Indien (zoo begrijp ik ten minste wat volgt) de uitdrukking alleen op godsvrucht
zou wijzen, waarom wordt ze nooit gebruikt bij beevaarten, vereenigingen, kerkelijke
feestdagen? - Ja, waarom niet! Is 't al niet genoeg dat V. de formule tot vier maal toe
aanwendt? Dat hij ze van personen, niet van scharen gebruikt, ligt toch hierin, dat
de formule een bijzondere, persoonlijke, toewijding aan den dienst van St. Servaas
schijnt uit te drukken. ‘Waarom gebruikte H.v.V. ze niet eens in haar zuiver
godsdienstige beteekenis’ vraagt D.L.. Wel, hij toone me aan, dat ze in die vier
gevallen zeker in een andere beteekenis gebruikt wordt!
‘Waarom zei hij van Hertog Heynrike dat hij S. Servaas slechts teynen patrone
koos, en niet te heren?’ Dit slechts is interpretatie van Dr. L.. Ja, waarom koos de
t
KEIZER St. Servaas te patrone en OOK te heeren? En waarom koos H.v.V. S Servaas
nu eens slechts te heer; en dan weer te patrone ende te heeren? Wat heeft dit toch
alles te beteekenen! En waarom zou Veldeke nu telkens hetzelfde moeten zeggen?
Wat Dr L. verder betoogt begrijp ik niet. Ik vat zijn redeneering op als volgt: ‘Dr
V.M. bekent dat H.v.V. te Maastricht verbleven heeft.’ Niet alleen beken ik dit; maar
ik heb dit nooit geloochend. ‘Maar, indien zijn verblijf er van eenigen duur was, dan
zal hij zich wel onder de bescherming van een heer en patroon hebben gesteld om
niet als afforein te worden behandeld.’ En dan? Dan, zoo versta ik ten minste, zal
hij St Servaas wel als heer en patroon hebben genomen! Want hij wist wel dat St
Servaas heer was van Maastricht. Ja, en zoo zal de uitdrukking teynen heer hadde
vercoren toch wel wijzen op de speciale rechterlijke toestanden te Maastricht! Wie
ziet niet in, dat zóó het burgerschap van Veldeke te Maastricht niet langer uit die
uitdrukking bewezen wordt, maar op een zeer zwakke redeneering steunt?

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

388
Wat nu dit verblijf zelf van Veldeke te Maastricht betreft, herhaaldelijk werd dit met
steeds grooter stelligheid bevestigd, nooit echter bewezen(1). Toch is zulk een verblijf
van onzen dichter te Maastricht wel zeer waarschijnlijk. Zoodat ik persoonlijk dit
niet wil ontkennen; alleen meen ik, dat dit uit de uitdrukking te patrone ende te
heeren kiezen niet kan afgeleid worden. En indien H.v.V. zich werkelijk metterwoonst
te Maastricht heeft gevestigd en daar het burgerschap heeft aangenomen, dan begrijp
ik dit wel van den speelman, niet echter van den ridder of van den heer: zal een vazal
van een graaf zich in een vreemde stad zijn gaan vestigen? zal hij daar, vooral, het
burgerschap hebben aangenomen? ‘Maar hij zal er niet voor zoo langen tijd verbleven
hebben?’ zegt men. Dat is de vraag niet. Veronderstelt het feit, dat hij zich als burger
liet inschrijven niet, dat hij van zins was er lang te verblijven? of hoe stelt men zich
dit voor: een ridder, een vazal, die zich als burger in een vreemde stad laat inschrijven,
nog wel volgens de berekeningen van Dr Lyna, op 30-40-jarigen ouderdom(2), en die
daarna gaat dienst nemen aan het grafelijke hof?
Met de veronderstelling, dat Veldeke burger is geworden van Maastricht, of zelfs
met de veronderstelling dat hij daar zijn S. Servaas heeft gedicht, om het voor het
vrome volk voor te lezen, wat mij zoo goed als zeker dunkt, en daar dus geruimen
tijd heeft verbleven of meermaals is teruggekomen, kan moeilijk samengaan, dat hij
toen ridder, dienstman was van den graaf van Loon, en dan eerst later dienst is gaan
nemen aan het grafelijke hof; daarmee gaat echter zeer goed samen, dat hij toen
slechts speelman was en later om zijn kunst aan het grafelijke hof werd in dienst
genomen.
Mijn opstel is uitvoeriger geworden, dan ik aanvankelijk bedoeld had. Zoo heb ik
dan toch nog eens, hoop ik, duidelijk aangetoond waarover het gaat, en wat hier moet
bewezen worden; ook wat al in de andere theorie wordt verondersteld. Zoolang niet
zal gebleken zijn, dat het ministerialen-geslacht der Veldeke's

(1) Samenvattend overzicht bij DROOGMANS o.c. blz. 85-89.
(2) Anders kan Veldeke niet kiezen; vgl. aant., blz. 384 Dr. Lyna schijnt te insinueeren, dat
Veldeke er zou gegaan zijn om aan de beroemde kloosterscholen te studeeren. Dan zal hij
hem heel wat later moeten laten geboren worden, zelfs na 1140, liefst nog na 1150.
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uit de 13e eeuw een toen reeds oud adellijk, of ten minste ridderlijk geslacht is
geweest, zal ik op de zaak niet meer terugkomen; zoolang pleit al wat wij uit het
werk, de betrekkingen, het leven, enz. van onzen dichter kunnen afleiden voor zijn
ontwikkeling van speelman tot menestreel.
In deze studie werden vele bijkomstige zaken aangeraakt. Zelfs indien ik mij in
eene of andere mocht vergist hebben, of indien men daarin met mij van meening
verschilt, dan nog blijft steeds te zien, of daardoor de hoofdzaak werd beinvloed. Ik
hoop dat Dr Lyna, zou hij door mijn betoog niet in zijn overtuiging verontrust worden,
het bijzakelijke steeds van de hoofdzaak zal gescheiden houden. Dat de bevoegde
lezer dit zal doen, vertrouw ik wel.
Dit meeningsverschil, waaraan ik niet zoo veel belang hecht als Dr. Lyna schijnt
te denken, waarop ik alleen heb aangedrongen, om een feit uit onze
literatuurgeschiedenis, dat ik nu toch eenmaal had opgeworpen, in een of anderen
zin uit te maken, wil hoegenaamd geen afbreuk doen aan Dr. L.'s erkende verdienste
voor de geschiedenis van het graafschap Loon.
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Het Congres van het secundair onderwijs en de overlading der
programma's
Door Dr. L. Goemans
Bestendig Secretaris der Kon. Vl. Academie.
In 1912 werd te Brussel op initiatief van Belgische leeraars, een Bureau international
du Personnel d'Enseignement secondaire public gesticht, met het oog op de
verbroedering van de leerkrachten van verschillende Europeesche landen. Het kon
niet uitblijven: een andere bedoeling trad haast op den voorgrond, nl. het onderricht
zelf en de vorming der jeugd, de geestelijke en moreele opvoeding van die jonge
lieden die later in de maatschappij een overwegende rol te spelen hebben en dienen
voorbereid te worden niet alleen tot hoogere studiën, maar tot hooger nationaal en
internationaal leven.
Van 1919 af riep het Bureau jaarlijksche Congressen bijeen. De twee laatste van
die Congressen werden te Boekarest en in den Haag gehouden. Achttien natiën
zonden er afgevaardigden naartoe. Telkenmale worden op die vergaderingen vragen
besproken, een jaar vooraf gesteld. Door een gelukkig toeval grijpt dit jaar het Congres
te Brussel plaats. De plechtige openingsvergadering is gesteld op 17en Juli in de
hoofdstad.
Onder de vraagstukken die ter behandeling worden gegeven is er een dat sedert
langen tijd het belang wekt van ouders en van opvoeders in 't algemeen, nl. de
overlading der programma's en der lessenroosters in het secundair staatsonderwijs.
Hier te lande kwam het probleem van het secundair onderwijs meermaals te berde,
niet alleen in den Verbeteringsraad van het Middelbaar Onderwijs, niet alleen in min
of meer officieele vergaderingen van leeraars, maar ook in Kamer en Senaat en tot
zelfs in onze Koninklijke Academiën, - zonder te gewagen van een aantal
vlugschriften, van menigvuldige artikels in tijdschriften en dagbladen.
Overlading der programma's, overwerktheid der leerlingen
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zijn slechts andere benamingen voor een vraagstuk dat, in alle beschaafde landen,
op eene oplossing wacht en nooit volkomen zal opgelost worden, omdat het
samenhangt met het immer evolueerend intellectueel leven zelve van de volken.
Secundair onderwijs is inderdaad of behoort te zijn, in de eerste plaats, een zoo
volledig mogelijk voorbereiden van den jongeling tot het geestelijk mensch-zijn,
mensch van zijn tijd niet alleen, maar in voeling met al wat onsterfelijk is in het
verleden en gericht naar al wat hooger menschelijke aanwinst kan worden in de
toekomst.
*

**

Sedert 1874 beleefden wij in België niet minder dan zes wijzigingen in de leerplannen
der Athenea. De laatste dagteekenen van 1926 en 1929. En alweer wordt in dagbladen,
tijd- en vlugschriften de strijd tegen de bestaande inrichting aangegaan.
Programma's, lessenroosters, methoden worden aangevallen, ook de vorming der
leeraars wordt aangeklaagd en zelfs hun bevoegdheid in twijfel getrokken. Zoo komt
dan ook het hooger onderwijs in 't gedrang. En niet ten onrechte. Het hooger onderwijs
is met de opleiding der leerkrachten der Athenea belast, die op hunne beurt de jeugd
tot de universiteit voorbereiden.
Mag ik terloops zeggen hoe het mij steeds verwonderd heeft bij de mannen der
wetenschap doorgaans zoo weinig belang te zien aan den dag leggen voor vragen
als waarvan sprake? Men kan nochtans moeilijk ontkennen dat ze in nationaal en
internationaal opzicht onder de gewichtigste mogen gerekend worden. Om die op te
lossen is er wat meer noodig dan vage klachten. Hier is behoefte aan belangstelling,
studie, documenteering.
Men kan zich geen denkbeeld vormen van de lichtzinnigheid door sommigen in
't behandelen dier vraagstukken vertoond. In een verslag over den wedstrijd 1929
van de Universitaire Stichting, las ik b.v. dat het programma van het onderwijs in de
Fransche taal niet omstandig genoeg is wat de schoollektuur aangaat. 't Verslag zal
wel van de hand zijn van iemand die nooit de programma's van 1924 en volgende
jaren heeft onder de oogen gehad(1)
Een ander, een nochtans wetenschappelijk onderlegd man, die in den laatsten tijd
veel heeft geijverd ten gunste van eene grondige hervorming van ons secundair
leerplan, klaagde in 1926 de officieele methodes aan zonder de officieele
onderrichtingen
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van 1923 te kennen. Dezelfde geleerde vraagt in een onlangs verschenen vlugschrift,
dat tot leiding van inspecteurs (?), leeraars en ondervragers in de verschillende jury's
omstandige methodologische onderrichtingen zouden opgesteld worden, door wie?
Raadt even: door het Algemeen Bestuur van het Middelbaar onderwijs! Alsof dat
Algemeen Bestuur niet wijs genoeg ware om al wat paedagogie, methodologie,
programma's, uurroosters, reglementen en wat dies meer betreft aan de bevoegdheid
der inspectie over te laten. Men moet de toestanden beleefd hebben om - op het
zachtst gezegd - de ongerijmdheid van zulke oplossingen in het ware licht te zien.
J'en passe et des meilleurs.
Trouwens de meesten die over ons secundair onderwijs schrijven, beschouwen
het alleen van Brussel of van Wallonië uit. Hetgeen men het ‘Vlaamsch gegeven’
van 't probleem mag heeten is voor hen niet in tel, ze hebben er geen benul van.
Doorgaans komen de klachten over wat men ‘surmenage’ heet niet uit het Vlaamsch
gedeelte van 't land, al is het onderwijs in de Vlaamsche Athenea derwijze ingericht,
dat de twee landstalen er om zoo te zeggen in dezelfde mate worden aangeleerd en
vanwege de leerlingen een dubbele inspanning vragen. Wat zouden de Walen reden
hebben om te klagen indien bij hen de tweede taal met dezelfde vereischten als de
eerste werd gedoceerd, indien zij het Vlaamsch behoorden te kennen zooals de
Vlamingen het Fransch! Hij die niet weet, dat er naast Waalsche nog andere Belgische
Athenea bestaan, zal nooit het recht van meespreken hebben over de inrichting van
het Belgisch secundair onderwijs.
*

**

Indien er in onze Athenea misstanden aangetroffen worden, hoe komt het dat de
Regeering niet heeft ingegrepen?
De Regeering heeft dat wél gedaan o.a. in 1926. Ze heeft het vraagstuk in m.i.
klare bewoordingen gesteld.
Wij lezen inderdaad in de Algemeene Beschouwingen en Onderrichtingen welke
het programma van 1926 en 1929 voorafgaan:
‘Aan de schooljeugd wordt somtijds werk opgelegd, waarvan het intellectueel en
opvoedend nut te betwisten valt. Het gebeurt dat dit huiswerk of te lastig is, omdat
het niet met de noodige
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zorg in de school werd voorbereid, of dat het niet doet nadenken en uitloopt op een
langen en vervelenden mechanischen arbeid. In beide gevallen is de uitslag
klaarblijkelijk tijdverlies.(2).
Trouwens, al is de taak nog zoo goed gekozen, toch blijft het huiswerk dikwijls
van minder gehalte, en dit om redenen, die heelemaal onafhankelijk zijn van de vlijt
der leerlingen.
Onder welke omstandigheden de meesten van hen thuis werken, schijnt men te
dikwijls uit het oog te verliezen. De zitkamer, de gesprekken, de spelen van broeders
en zusters, de bezoeken, welke de ouders ontvangen, de verstrooiingen van allerlei
aard, kortom, alles draagt er in de meeste gevallen toe bij om de pogingen van het
kind te versnipperen en te verlammen, om het slechte arbeidsgewoonten te doen
aannemen en om het onbekwaam te maken tot die geestesinspanning, die moet worden
aangekweekt, zoo men zijn intellectueelen arbeid niet op een gewisse mislukking
wil zien uitloopen.
Daarbij mag men niet vergeten dat het huiswerk, wegens de een of andere zoo
schuldige als onhandige hulp, al te dikwijls slechts schijn is.
Wij voegen er aan toe dat de aan zichzelf overgelaten leerling, die zich genoodzaakt
ziet zijn werkmethodes en zijn werkmiddelen alleen te ontdekken, onder de
allergunstigste omstandigheden toch nog blootgesteld blijft aan aarzelingen en aan
vergissingen, welke steeds nuttelooze vermoeienis en soms een noodlottige
ontmoediging tot gevolg hebben.
Het nut van het huiswerk, welken omvang men er ook aan geve, is dus vaak heel
gering’.
De lezer zal vaststellen, dat men den toestand zoo objectief mogelijk had ingezien
wat de doelmatigheid en het nut van het zoolang onaangetaste ‘huiswerk’ betreft.
‘Het werk in de klasse, zoo gaan de onderrichtingen voort, geeft niet altijd betere
uitslagen.
Aan het klassikaal onderwijs kleven inderdaad gebreken, welke alleen de kunst
en de toewijding van den leeraar eenigermate kunnen verbeteren. Doch wat deze ook
moge doen, de gewoonlijk gevolgde methodes slagen er niet in al de leerlingen eener
tamelijk bevolkte klasse, de werkzaamheid, de persoonlijke krachtsinspanning op te
leggen, welke de eenige waarborg is van een gunstigen uitslag der studiën. De leeraar
slooft zich af, terwijl de meeste zijner toehoorders rusten. Te veel leerlingen zijn ge-
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neigd te gelooven dat hun arbeid slechts moet beginnen, nadat zij de klasse verlaten
hebben, als zij thuis zijn gekomen of in de studiezaal zitten, terwijl allen integendeel
hun grootste werkzaamheid onder de lesuren zouden moeten aan den dag leggen.’
Deze vaststelling geldt niet alleen voor de athenea en colleges, ook de hoogescholen
gaan aan hetzelfde euvel mank waar, tijdens de meeste cursussen de werkzaamheid
der studenten nog machinaler is wegens de gebezigde methodes.
*

**

Welke voorzorgen dienen er genomen te worden om den aangeklaagden toestand te
keer te gaan?
‘Zoo het huiswerk van den leerling onbevredigende uitslagen oplevert, is dit, buiten
de hierboven aangegeven redenen, hieraan te wijten, dat de school hem niet
aanhoudend genoeg oefent in de rationeele methodes en procédé's van dit werk. Werd
dergelijke “training” systematisch toegepast in de daartoe geschikte stof en lessen,
dan mag men gerust veronderstellen, dat zoowel het schoolals het huiswerk er baat
zouden bij vinden. Met andere woorden, de leerling zal klaarblijkelijk zoowel thuis
als op school beter werken, indien al zijn leeraars zich ten doel stellen hem door een
gedurige practijk de beste middelen te leeren om de inspanning welke zij van zijn
verstandelijke vermogens verlangen met succes bekroond te zien.
Het is dus noodig dat de leerling door behendig gecoördineerde en in moeilijkheid
klimmende oefeningen, door met geduld geleid werk in de klasse, leere hoe hij zijn
schooltaken kan verrichten volgens de zekerste en snelste methodes en volgens die,
welke het best aan zijn leeftijd en persoonlijken aanleg zijn aangepast(3).
Niet alleen zal zijn tijd aldus op nuttiger wijze gebruikt worden; maar bovendien
bestaat er geen beter middel om hem de kostbare gewoonten van wil, redeneering
en verwezenlijking te laten verwerven. Want doordat er bij het bestudeeren der stof
van het leerplan, een beroep wordt gedaan op al de fundamenteele verrichtingen van
den geest, mag men zeggen dat de “geleide oefeningen” inzake geestesarbeid een
leerschool voor het leven zijn en dat zij de jonge lieden voor altijd hun geestesgaven
met meer methode, verstand en vrucht leeren gebruiken.
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En het is de wezenlijke rol van het middelbaar onderwijs aan de jeugd deze
geestesopvoeding te verstrekken, welke de eigenlijke cultuur mag geheeten worden(4).
*

**

Wat men door ‘geleide oefeningen’ moet verstaan, is in volgende regels omschreven.
Geen leeraar die eenige ervaring van het onderwijs heeft opgedaan en ter goede trouw
is, zal, onderstaande verklaringen lezend, nog den minsten twijfel behouden aangaande
de inzichten der Regeering. Overigens ziet men in 't programma zelf bij de
verschillende vakken tal van voorbeelden van geleide oefeningen aangeduid, welke
alle misverstand uit den weg schijnen te ruimen.
‘Ongetwijfeld zijn alle mondelinge oefeningen, die zoo zeer in zwang zijn in onze
klassen, in zekere mate geleide oefeningen, In de taallessen, b.v., worden de
oefeningen in het spreken, het opzeggen, het houden van korte voordrachten, de
vertalingen, de spraakkundige toepassingen, de ontledingen van allen aard,
oogenblikkelijk door den leeraar verbeterd. Doch dat zijn geen eigenlijke geleide
oefeningen zooals zij door de nieuwe leerplannen worden bedoeld.
De uitdrukking geleide oefeningen is in de eerste plaats toepasselijk op de
oefeningen, welke de leerlingen tot nog toe alleen moeten maken hetzij thuis, hetzij
in de studie, maar die zij voortaan, althans gedeeltelijk, op school zullen uitvoeren,
als daar zijn: het van buiten leeren van lessen in het algemeen, vraagstukken over
wiskunde, over handelswetenschappen, over wetenschappen, teekeningen betreffende
dier- en plantkunde, schema's of schetsen voor de aardrijkskunde, samenvattingen
of tabellen voor de geschiedenis, vertalingen uit een vreemde taal in de moedertaal
en thema's, oefeningen over woordenschat en zegswijzen, voorbereiding van teksten,
vindingsoefeningen, opzoekingen in het woordenboek of in door de school verstrekte
werken, korte opstellen, enz., enz. Ziedaar voorbeelden van geleide oefeningen,
welke men de leerlingen in de klassen zal laten maken, niet alleen, zooals hierboven
vermeld staat, om als richtsnoer te dienen bij hun huiswerk en dit te vergemakkelijken,
maar ook om ze vertrouwd te maken met de verstandige en doeltreffende
krachtsinspanning.
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De hierboven opgesomde oefeningen zijn vooral schriftelijke oefeningen. Deze
bieden immers, over het algemeen, de grootste voordeelen aan. De gansche klasse
werkt er aan mede, zonder dat een enkel leerling er zich kan aan onttrekken.Het
gemeenschappelijk of klassikaal onderwijs krijgt in zekere mate een individueel
karakter voor al de leerlingen, welke met de pen in de hand, hun best doen om de
vragen te beantwoorden, om de toepassingen en vraagstukken op te lossen, om
plannen, nota's, samenvattingen, zinnen voor vertalingen in of uit de moedertaal op
te stellen.
Daardoor schijnt dan ook het hinderlijkste bezwaar van het klassikaal onderwijs
althans heel wat kleiner te worden.
Vooral als schriftelijk werk, zullen de stelselmatig toegepaste geleide oefeningen
het nut van het huiswerk en tevens de waarde van den arbeid in de klasse vergrooten.
De oefeningen zullen ook mondeling mogen zijn; voor sommige lessen moeten
zij het dikwijls wezen.
De leerlingen weten niet hoe zij een les uit de geschiedenis, de wetenschappen,
een geheugenles of een spraakkunstles moeten leeren. Het is plicht voor den leeraar
hen daarin op te leiden, door ze veelvuldig en met geduld te oefenen, opdat de
passende methode bij hen werkelijk een gewoonte zou worden. Zoo de geleide
oefeningen aangewend worden om de studie van een nieuwe quaestie voor te bereiden,
is het vooral in de laagste klassen wenschelijk, ten einde tijdverlies en noodeloos
tasten te vermijden, aan de leerlingen een plan-vragenlijst te verstrekken van de
voornaamste punten, waarvan zij in hun handboeken de oplossing moeten zoeken.
De geleide oefening kan ook betrekking hebben, niet op huiswerk, maar op eigenlijk
klassewerk. Iedereen weet hoe weinig leerlingen in staat zijn, onder de lessen, nota's
te nemen waaruit zij zelf na een zekeren tijd nog wijs worden. Het spreekt vanzelf
dat, voor dit punt, de geleide oefeningen stellig noodzakelijk zijn, desnoods tot op
het einde der studiën.
Samenvattend mag men zeggen dat het opvoedend werk van het middelbaar
onderwijs hoofdzakelijk in de klassen geschiedt. De lessen zullen vooral bestaan uit
een reeks welgeordende oefeningen, waarvan de moeilijkheden trapsgewijze stijgen
en waarbij de leeraar zijn leerlingen altijd vollediger toepassingen laat maken

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

397
van de werkmethode, waardoor de studie der onderscheiden vakken vruchtdragend
en vormend wordt.’
Tot dusver de onderrichtingen aangaande methodes waarvan men zeggen mag dat
ze alleen nieuw zijn door de stelselmatigheid hunner toepassing in al de vakken van
het onderwijs.
*

**

Andere maatregelen werden door de Regeering genomen. De driemaandelijksche
proeven werden tot zesmaandelijksche herleid, ze werden heelemaal afgeschaft voor
al de speciale vakken: teekenen, handwerk, muziek, enz. Het huiswerk werd streng
beperkt en een beroep werd gedaan op de controle der ouders om alle overlading in
het huiswerk te weren. In de natuurwetenschappen, de geschiedenis, de aardrijkskunde
werd volle vrijheid aan den leeraar gelaten om een keuze te doen onder de
verschillende afdeelingen van hun programma om hun toe te laten andere afdeelingen
met meer zorg uit te werken. De lessenroosters werden tot een minimum gebracht
voor alle vakken.
*

**

Niettegenstaande alles ging de strijd tegen het leerplan voort.
Men beweerde dat de natuurkunde verongelijkt was, en de hoogescholen bleven
aandringen om van hun nieuwe leerlingen meer kennis in de wiskunde te verkrijgen.
Daarentegen bleek het weldra dat de vrije keuze aan de leeraars in hun programma's
verleend onvereenigbaar was met de belangen der leerlingen die onder het schooljaar
van het eene Atheneum naar het andere overgaan.
Zoo kwam de Regeering er toe in 1929 tot eene herziening van het leerplan te
besluiten.
Beperken wij ons bij de Grieksch-Latijnsche afdeeling, die op verre na de meeste
leerlingen tot de hoogeschool opleidt, dan kunnen wij niet beter den huidigen toestand
kenmerken dan met hier den lessenrooster te laten volgen:
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Lessenrooster
Oude Humaniora
Grieksch-Latijnsche afdeeling.
Onderwijsvakken6e
Godsdienst 2
en
Zedenleer
en
Zedenleer

5e
2

4e
2

3e
2

2e
2

Rheroriën
2

Latijn

6

6

6

6

6

6

Grieksch

-

5

5

4

4

4

Eerste taal 5

4

4

4

4

4

Tweede
taal

5

4

4

4

4

4

Derde taal -

-

(3) a

(2) a

(2) a

(2) a

-

-

-

(2)b

(2)b

(2)b

Geschiedenis 3
en
Aardrijkskunde

3

3

3

3

3

Wiskunde 4

3

3

3

3

3

Natuurk. 2
en
Natuurwetenschappen

2

2

2

2

2

Aanvullingen der
natuurk.

-

-

(1) c

(1) c

(1) c
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Teekenen 2

2

(2) d

(2) d

(2) d

(2) d

Lichamelijke 2
Opvoeding

2

2

2

2

2

Muziek

1

1

(1) e

(1) e

(1) e

(1) e

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Totaal

32

34

34

33 of 34

33 of 34

33 of 34

8

8

voordr.

voordr.

voordr.

per

per

per

jaar

jaar

jaar

(met
inbegrip
van den
tijd
besteed
aan de
geleide
oefeningen)
Wellevendheid 8
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‘N.B. 1. - Geen enkel leerling mag meer dan 34 uren les per week volgen.
N.B. 2. - In de 4e, moeten de leerlingen kiezen tusschen de 3e taal en groep b (teekenen
en muziek).
N.B. 3. - In de koninklijke athenaea, waar de lessenrooster dienovereenkomstig kan
worden opgemaakt, mogen de leerlingen der drie hoogste klassen een keuze doen
tusschen de cursussen gemerkt met de litt. a, b, c, d, e, zonder evenwel het totaal van
34 lessen per week te overschrijden of onder dat van 33 lessen te blijven. In al de
koninklijke athenaea moet de keus mogelijk gemaakt worden tusschen de 3e en de
4e taal eenerzijds, en een harer met de Aanvullingen der Natuurkunde anderzijds.
Deze vrije keus waarover de leerlingen beschikken met ingang van de 3e klasse,
brengt voor hen de vrijheid mede, na indiening van een aanvraag door het gezinshoofd,
te verzaken aan de in de 4e klasse gedane keus.
N.B. 4. - Ondanks het onderscheid - uit oogpunt van het leerplan - tusschen de twee
teekencursussen in de 6e der Oude Humaniora (bl. 110 en 133) mogen al de leerlingen
dezer klasse, wanneer zij overgaan tot de 5e, kiezen tusschen de Grieksch-Latijnsche
en de Latijnsch-Wiskundige afdeeling, mits de overige overgangsvoorwaarden vervuld
zijn.’
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Is die lessenrooster overladen? Dragen 2 wekelijksche lessen in de lichamelijke
opvoeding, 2 in het teekenen, 1 in de muziek (d.i. eigenlijk een zangles) tot de
overlading bij en mogen die niet veeleer gerekend worden als ontspanning? Zijn 2
lessen in den godsdienst of de zedenleer, 6 lessen in het Latijn, 5 lessen in ieder der
landstalen eene overdrijving voor leerlingen van de 6e klasse? In een land als het
onze, waar de moedertaal van de meeste leerlingen een dialect is, waar Nederlandsch
en Fransch aangeleerde talen zijn; in een land dat te dien opzichte noch met
Duitschland, noch met Frankrijk, noch met Holland of Engeland kan vergeleken
worden is tot nog toe de grondige studie van beide talen een noodzakelijkheid. Zijn
3 lessen in de geschiedenis en aardrijkskunde overmatig? Neen, zelfs niet, naar mijn
oordeel, 3 a 4 lessen in de wiskunde en 2 lessen in de natuurwetenschappen, wanneer
men de leerlingen geen al te hooge eischen stelt en ze in de school laat werken zonder
ze doodelijk te vervelen of af te matten.
Alles hangt af van de voorbereiding der knapen die in de Athenea worden
opgenomen, en van het gebruik der lesuren d.w.z. van den omvang der programma's
en het talent der leeraars.
Maar hier ligt de knoop.
De lagere scholen leveren niet meer de vruchten op van vroegere tijden, omdat de
aandacht der kinderen op al te veel vakken verspild wordt, daar waar moedertaal en
rekenen bijna alleen in aanmerking dienen te komen.
In de lagere klassen der Athenea is het programma der wiskunde te uitgebreid
omdat de leerlingen der hoogere klassen nog zwaarderen kost moeten verorberen.
Met de natuurwetenschappen is het nagenoeg niet anders gelegen.
Met een woord, het secundair onderwijs staat tusschen het lager onderwijs dat
veel te encyclopedisch is en de universiteit die van den beginne af in zekere vakken
enge specialiseering vergt.
Zoo worden tevens en de kennis der moedertaal en de geestesvorming in gevaar
gesteld bij vele leerlingen der Athenea en der Colleges. Men voege daaraan toe dat
wij den dwang van een gecontroleerd eindexamen missen, dat zelfs de algemeene
prijskamp niet meer zijn prikkel doet voelen dewijl hij sedert den oorlog geschorst
is, en dat de leeraars dikwijls op hun eigen invloed te rekenen hebben om hun
leerlingen tot ernstig werken over te halen. Men denke bovendien aan tijdroovende
sport, aan rust- en lustroovende kinema, aan de laksheid van de meeste ouders, aan
al de naoorlogsche
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weeën die ook de jeugd hebben aangetast in haar geest en karakter.
Waar men niettegenstaande dit alles nog flinke studenten aantreft onder degene
die niet vóór een ingangsexamen op de hoogeschool komen te staan, daar mag men
zeggen dat de leeraars zich dapper en eervol kwijten van een lastige taak.
Niet alleen ons secundair onderwijs is dus voor den toestand verantwoordelijk.
Neen, het lijdt aan meer dan ééne kwaal waarvan de oorzaak elders te zoeken is.
***

Verleden jaar na het indienen bij de Regeering van leerplan en lessenroosters der
Athenea en met het oog op de eischen van het universitair onderwijs in de wiskunde
en in de wetenschappen welke m.i. onontwijkbaar zijn, had ik de gelegenheid volgende
verklaring af te leggen: ‘Het ideaal is door deze hervorming niet bereikt. Wij hebben
op 't eind van de Humaniora behoefte aan eene meer gespecialiseerde klasse welke
als overgang tot de verschillende faculteiten zou dienst doen. Dan zouden wij tevens
beschikken over het middel om de overige klassen in hun wetenschappelijke
programma's te ontlasten’.
Het antwoord luidde: ‘De openbare meening dient op zulke hervorming voorbereid
te worden.’
Een begin werd daarmee gemaakt in een artikel dat in Februari ll., in een
Belgisch-Fransch tijdschrift verscheen en dat aldus eindigde:
‘De nouvelles dispositions légales relatives à l'enseignement des langues nationales
peuvent troubler le plan d'études établi.
D'autre part, on peut concevoir une distribution différente des cours de
mathématiques et de sciences qui en allègerait le poids, trop lourd, surtout dans les
classes inférieures.
Enfin, la nécessité d'assurer une préparation plus adéquate aux études universitaires
servira peut-être un jour le rêve des hommes d'enseignement belges, qui aimeraient
une solide unité dans la formation générale des élèves, répartis aujourd'hui dans les
divisions grecque-latine, latine-mathématique et scientifique, afin de ne spécialiser
les études que le plus tardivement possible.(5)’
Maar aan het Congres zelf waarover ik in den beginne sprak zal het plan eener
gespecialiseerde klasse onderworpen worden.
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Twee leeraars van onze Athenea kregen opdracht van het Bureau international om
een verslag in te dienen over de overlading in België.
Ze concludeerden gedeeltelijk als volgt:
‘Il y aurait un moyen de remédier singulièrement au surmenage, ce serait d'alléger
le programme des six anneés d'humanités et d'établir une rhétorique supérieure, l'une
scientifique, l'autre littéraire, qui préparerait plus spécialement nos élèves à
l'Université. Ce serait en tout cas le moyen de satisfaire les exigences universitaires
- pour les Facultés qui imposent un examen d'entrée - et de compenser, pour les
autres, la perte d'une année d'études humanitaires, depuis la suppression de la 7e
latine.’(6)
Het denkbeeld van een hoogere rhetorica is verre van nieuw. In ons officieel
leerplan van 1881 kwam zulke klasse reeds voor, nota bene eene niet verplichte
klasse ten bate van leerlingen die wenschten flinker voorbereid te worden tot
universitaire studiën. Slechts een enkel jaar en door een enkel student werd die klasse
bezocht. Tijdens de besprekingen in den schoot van de Commissie voor de hervorming
der Humaniora in 1906 gesticht en tot 1914 werkzaam is het denkbeeld van een
hoogere rhetorica opnieuw verdedigd geworden.
Trouwens, iedereen kent de inrichting der Fransche Lycea met hun gespecialiseerde
classe de philosophie en classe de mathématiques na de zes klassen der Humaniora
obligatoir gevolgd door de leerlingen die hun tweede baccalaureaatsexamen willen
afleggen om toegang tot de universiteit te bekomen. De normale ouderdom der
Fransche leerlingen is de volgende in de verschillende klassen van het Lyceum:
Vier klassen lager onderwijs met leerlingen van 6 tot 10 jaar, vervolgens zes
klassen met leerlingen van 10 tot 16 jaar. Op dien ouderdom kan een leerling zijn
eerste baccalaureaatsexamen afleggen. Daarna komt de gesplitste klasse die tot het
tweede examen voorbereidt. Een Fransch student kan op 17-jarigen ouderdom op de
Fransche universiteit zijn intree doen.
Indien men nu, in België tot het inrichten eener dergelijke hoogere, gesplitste
klasse overgaat, dan mag men niet vergeten die klasse verplichtend te stellen voor
al de toekomstige hoogstudenten.
Eene andere overweging dringt zich met evenveel kracht op.
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Het is totaal uitgesloten dat een Belgische hoogere rhetorica tot bekroning zou dienen
van het huidige officieel onderwijsgebouw. In de Athenea ligt de normale ouderdom
der leerlingen tusschen het zeventiende en het achtiende jaar.
Zij zouden dus tot hun negentiende jaar moeten wachten alvorens op de
hoogeschool aanvaard te worden. Buiten andere bezwaren ziet men de
onrechtvaardigheid, de onmogelijkheid in van zulk een maatregel waartoe men het
vrij onderwijs niet dwingen kan en die het officieel onderwijs alleen zou binden.
Er zou dan ook niets anders overblijven dan eventueel de huidige rhetorica te
splitsen of het ouderdomspeil te verlagen voor de leerlingen die in de 6e klasse der
humaniora opgenomen worden, wat alleen doenlijk is indien het lager onderwijs zelf
eenige verandering ondergaat, waarover ik in eene volgende lezing wensch te
handelen.(7)
Wat er ook van zij, de ‘openbare meening’ zal zich nu wel in het Congres kunnen
uitspreken over het beginsel zelf van de hoogere rhetorica: sub judice lis est.
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binnenkant achterplat

Eindnoten:
(1) Het programma der Fransche taal, wat de verklaring van schrijvers, b.v. in de Rhetorica betreft,
luidde vóór 1924 als volgt:
Letterkundige ontleding van meesterwerken in de welsprekendheid (kansel, gerecht, parlement).
Letterkundige ontleding van een treur- en een blijspel (Corneille, Racine, Molière).
In 1924 werd die tekst als volgt gewijzigd:
a) Ontleding van stukken uit de werken van tooneelschrijvers, redenaars, critici, moralisten en
wijsgeeren.
Leerboek: Een bloemlezing.
b) Lezen en verklaren van werken en uittreksels gekozen uit de volgende lijst
Corneille.
Racine.
Molière.
V. Hugo: Hernani.
A. de Vigny: Uitgekozen tooneelen.
A. de Musset: Uitgekozen tooneelen.
E. Augier: Le gendre de M. Poirier. Les Effrontés.
E. Pailleron: Le monde où l'on s'ennuie.
E. Rostand: Cyrano de Bergerac.
M. Maeterlinck: L'oiseau bleu.
Bossuet: Oraisons fnnèbres. Sermons.
Mirabeau: Discours.
Lacordaire: Confèrences.
Montalembert: Discours.
Fénélon: Lettres sur les occupations de l'Académie. Dialogue sur l'éloquence.
J.J. Rousseau: Lettre à d'Alembert sur les spectacles.
Pascal: Pensèes.
La Bruyère: Les Caractères.
J.J. Rousseau: Uittreksels.
Voltaire: id.
Montesquieu: id.

Ook het programma der Nederlandsche taal biedt, sedert 1924, wat de lectuur betreft een rijke
keus, waarin onze Vlaamsche schrijvers naast de noordnederlandsche eene eereplaats innemen
zoo in de 3e: V. Loveling, Het lot der Kinderen; Stijn Streuvels, Keus uit zijn werken; M. Sabbe,
De Filosoof van 't Sashuis; Ledeganck, De drie Zustersteden; Gezelle, Kerkhofblommen, Van
Beers, Begga, De Bestedeling; in de 2e: Gezelle: Keus uit zijn werken; Pol de Mont, De Kinderen
der Menschen; Van Langendonck, Gedichten; H. Teirlinck, Zon; in de Rhetorica: Rodenbach,
Gudrun; Hegenscheidt, Starkadd; Verschaeve, Judas; verder, onder de critici, Vermeylen en
Persijn.
(2) De Algemeene Onderrichtingen zeggen dienaangaande:
‘Wat de stof van lessen en huiswerk betreft, mag men nooit totdusverre gekende begrippen
bekend achten en aldus de ouders verplichten niet bij te springen, waar de leeraar in zijn taak
te kort schoot, om hun kind uit de verlegenheid te helpen.
Het huiswerk moet kort zijn, vooral in de laagste klassen. Met uitzondering van de opstellen,
en, in de hoogere klassen, van sommige wiskundige werken, die het initiatief van den leerling
opeischen en het bewijs moeten leveren van zijne algemeene vorderingen, zal het huiswerk
beperkt blijven bij toepassingen van grondig met den meester bestudeerde regels en theorieën.
Helaas, menig huisvader weet maar al te goed hoe de kinderen worden afgesloofd door sommige
leeraars, wier eischen in dit opzicht alle perken te buiten gaan.’
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(3) De Algemeene Onderrichtingen legden reeds den nadruk op dit punt: ‘Men verlieze nooit dit
grondbeginsel uit het oog, dat het kind vooral op school moet leeren. Zijn verstandelijke vorming
moet geschieden onder de leiding van den leeraar. Nooit mag de leerling aan zijn eigen krachten
alleen worden overgelaten, wanneer hij voor een te lastige taak staat: de methodezelf van het
huiswerk worde hem dus in de klasse aangeleerd. Al te vaak vergeet men hem aan te toonen
hoe hij deze of gene les moet leeren, dit of dat huiswerk maken.’
(4) ‘De bezorgdheid om deze verstandelijke opvoeding, waartoe gelijk welk schoolwerk, hoe banaal
het ook schijne, gelegenheid biedt, moet heel het onderwijs beheerschen, dat daardoor een
onverwachte diepte, kracht en doeltreffendheid krijgt.’
‘Men mag zelfs beweren dat de beste leeraars de door hen onderwezen vakken niet als een doel
op zichzelf beschouwen, doch als middelen ter bevordering der algemeene cultuur.’ (Algemeene
Onderrichtingen).
(5) L. Goemans, Esquisse d'une histoire des Humanités Grecques-latines, dans l'enseignement
officiel belge, depuis 1830. (Revue trimestrielle du Collège Cardinal-Mercier. Février 1930).
(6) Bureau international des Fédérations Nationales du personnel de l'enseignement secondaire
public. Bulletin International. Nr 27, Mars 1930.
(7) De wijziging van het Lager Onderwijs zou in 't kort hierop neerkomen: de vijf eerste studiejaren
zouden uitsluitend aan het algemeen onderwijs gewijd worden en toegang verleenen tot het 1e
jaar der Middelbare School of tot de 6e klasse der Humaniora. De specialiseering van het Lager
Onderwijs zou pas met de 6e lagere klasse aanvangen. Geen hoogere rhetorica zonder deze
voorwaarde. Eene gesplitste rhetorica kan integendeel verwezenlijkt worden zonder aan de
herinrichting van het lager onderwijs de hand te slaan.
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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 inbegrepen)
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 6 Augustus 1930.
Waren aanwezig de heeren: Prof. Dr. J. PERSYN, bestuurder, Prof. Dr. M. SABBE,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren K. DE FLOU, IS. TEIRLINCK, FRANK 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, HERMAN TEIRLINCK, Dr. J. MULS,
F.V. TOUSSAINT, werkende leden;
de heeren Prof. Dr. A. CARNOY, Prof. Dr. R. VERDEYEN en Prof. Dr. J. VAN DE
WIJER, briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: Kan. AM. JOOS werkend lid, en Dr. J. VAN MIERLO
S.J., briefwisselend lid.
***

De Bestendige Secretaris geeft lezing van het verslag der Juli-vergadering; het wordt
goedgekeurd.
***

Leopoldsorde. - Bij koninklijk Besluit van 20 Juli jl. (Staatsblad van 26 Juli 1930)
worden Mej. M.E. BELPAIRE, Kan AM. JOOS en OM. WATTEZ, werkende leden der
Academie, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde; Mr. J. MULS, ingsgelijks
werkend lid, wordt benoemd tot Ridder in dezelfde orde.
Kroonorde. - Bij Koninklijk Besluit van denzelfden datum worden de heeren A.
CORNETTE en A. VAN CAUWELAERT, briefwisselende leden der Academie, bevorderd
tot Officieren in de Kroonorde.
De Bestuurder wenscht die leden van harte geluk. (Handgeklap.)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

408

Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door de Regeering:
Dictionnaire Liégeois par JEAN HAUST. 3e fasc. Cakêt-Cwinte. 83 figures.
Door de ‘Akademie der Wissenschaften in Wien:
Denkschriften. 69. Band, 2.-3. Abhandlung.
Sitzungsberichte. 210. Band, 3. Abhandlung; 211. Band, 4. Abhandlung.
Generalregister zu den Banden 1 bis 200 der Sitzungsberichte und der damit
parallel laufenden Jahrgänge des Anzeigers.
Door de ‘Norske Videnskaps-Akademi i Oslo’:
Skrifter. 1928: Historisk-Filosofisk Klasse. 1.-2. Bind. Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse.
Avhandlinger. 1928: 1. Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse. - 2.
Historisk-Filosofisk Klasse.
Arbok 1928.
Door het Uitvoerend Comiteit van de Karel de Flou-hulde:
Dr. K. de Flou. 1853-1928. Gedenkboek.
Door de Redactie van ‘Het Tooneel’, te Antwerpen:
Guido Gezelle, door CAESAR GEZELLE.
Door den heer A. VAN DONINCK, geneesheer der Staatskolonie, te Geel:
Een tiental overdrukken van studies over geneeskunde, uit verschillende
tijdschriften.
Door den Schrijver:
Het Geslacht en het paleis Lascaris te Nizza, door Prof. Mr. J. EGGEN VAN TERLAN.

Aangekochte boeken.
BRUNOT, FERDINAND:
Histoire de la Langue française des origines ù 1900. Tome VI: Le XVIIIe siècle.
1re partie: Le mouvement des idées et les vocabulaires techniques. Fasc. II: La Langue
des Sciences. - La Langue des Arts. - Index et Table des deux fascicules.
CORNETTE, A.H.: Iconographie van Antwerpen. Nrs XXIX-XXXVI en LXXX.
Algemeen Fransch-Nederlandsch en Nederlandsch-Fransch Woordenboek, door
J. VERCOULLIE. 2e boekdeel, 5e afl.
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De Godsvrucht in de Nederlanden. Naar handschriften van gebedenboeken der
XVe eeuw, door Dr. MARIA MEERTENS (Zr. Imelda, Ursulin te O.L. Vr. Waver. I.)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

409

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris
1o) Amsterdam: Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging. - Brief van 15 Juli
waarbij het hoofdbestuur der vereeniging aan de Academie mededeelt, dat het
Transvaalsche Universiteitskollege te Pretoria, dat tot nu toe deel uitmaakte van de
Universiteit van Zuid-Afrika, weldra tot een zelfstandige universiteit zal worden
verheven. De opening er van zal op 10n October a.s. plaats hebben en de Vereeniging
verzoekt de Academie te dier gelegenheid een blijk van belangstelling aan de
Universiteit van Pretoria te willen geven.
2o) Lidmaatschap der Academie: Het aantal werkende leden van 25 op 30 gebracht.
- Brief van 29 Juli 1930, waarbij de Weled. Heer Minister van Kunsten en
Wetenschappen een dubbel afschrift zendt van onderstaand Koninklijk Besluit:
ALBERT, koning der belgen,
Aan allen tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Herzien Ons besluit van 8 Juli 1886 waarbij een Koninklijke Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkunde wordt ingesteld en nl. art. 4 van dit Besluit;
Herzien Ons Besluit van 15 Maart 1887 houdende goedkeuring van het Reglement
van Inwendige Orde der Koninklijke Vlaamsche Academie, en nl. het art. 2 van dit
Reglement;
Overwegende, dat er aanleiding bestaat om het aanal werkende leden van de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde tot dertig te verhoogen;
Op de voordracht van Onzen Minister van Kunsten en Wetenschappen;
Wij hebben besloten en wij besluiten:
ARTIKEL 1. - Art. 4 van het Koninklijk besluit van 8 Juli 1886 luidende: ‘Er zijn vijf
en twintig werkende leden’
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en art. 2 van het Reglement van inwendige Orde goedgekeurd bij Koninklijk besluit
van 15 Maart 1887 luidende: ‘De Academie bestaat uit 1o vijf en twintig werkende
leden’ worden gewijzigd art. 4 van het Koninklijk Besluit van 8 Juli 1886 als volgt:
‘Er zijn dertig werkende leden’ en art 2 van het Reglement van Inwendige Orde als
volgt: ‘De Academie bestaat uit 1o dertig werkende leden...’
ART. 2. - De Koninklijke Vlaamsche Academie wordt gemachtigd tot het door
verkiezing aanvullen van haar in artikel 1 bepaald aantal werkende leden, onder
voorbehoud dat deze verkiezingen bij Koninklijk besluit worden goedgekeurd.
ART. 3. - Onze Minister van Kunsten en Wetenschap pen is belast met de uitvoering
van dit besluit.
Gegeven te Brussel den 14 Juli 1930.
ALBERT.
Van Koningswege:
De Minister van Kunsten en Wetenschappen,
M. VAUTHIER.
De vergadering besluit dat in de zitting der maand November tot de verkiezing van
de nieuwe werkende leden zal worden overgegaan.

Mededeelingen namens commissien.
1o) Commissie voor Middelnederlandsche Taalen Letterkunde. - Prof. Dr. L.
SCHARPÉ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren J. JACOBS, voorzitter, Dr. K. de FLOU, Dr. L. GOEMANS,
Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. L. WILLEMS, leden, en Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
lid-secretaris; ook Prof. Dr. VANDE WIJER, Prof. Dr. SABBE, en Prof. Dr. VERDEYEN,
bijwonende leden.
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Aan de dagorde staat:
Lexicographische Sprokkelingen. - Lezing door Mr. L. WILLEMS.
De heer Willems bespreekt mnl. ebreie. Het woord komt voor in de costumen van
Scheldewindeke en is een synoniem van abreie= koppelaarster. Spreker toont aan
dat ebreie regelmatig gevormd is, en niet hoeft verbeterd te worden in abreie.
Mnl. lipkin. Dit woord komt voor in een Refrein uit een Brusselsch hs (nr II, 119).
Er wordt bedoeld een munt. (een onbekende volgens den uitgever Fred. Lyne). Lipkin
beteekent Philipkin (=een Philippus-gulden). Zoo zegt men in het Fransch een Louis,
een Napoléon.
De voorzitter dankt den spreker voor deze lezing, en de Commissie stelt voor dat
ze in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
IIo) 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, voorzitter, FRANK LATEUR,
ondervoorzitter, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. A. VERMEYLEN,
Prof. Dr. J. PERSYN, J. SALSMANS S.J., Prof. Dr. A.J.J. VANDE VELDE, leden, Prof.
Dr. J. VAN DE WIJER, hospiteerend lid, en Prof. Dr. M. SABBE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) De Rozenkruisers in België gedurende de XVIe en XVIIe eeuwen, door Mr. FR.
WITTEMANS ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden. Benoeming der verslaggevers.
De leden A.J.J. VAN DE VELDE en M. SABBE worden als verslaggevers aangesteld.
2o) Taal- en Woordkunst in het Germaansche Epos. - Lezing door O. WATTEZ.
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Spreker pleit ten voordeele van het middeleeuwsche accentvers tegen het telvers, dat
met de Renaissance te onzent algemeen in gebruik kwam. Hij wijst op de
Nederlandsche dichters, die het accentvers opnieuw in eere stelden. In een latere
zitting zal spreker zijn betoog voortzetten.
De lezing zal in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden.
3o) Casparus van den Ende contra van Waasbergen. - Lezing door Prof. Dr. R.
VERDEYEN.
De spreker vertelt interessante bijzonderheden over een conflikt gerezen tusschen
Pieter van Waesbergen, drukker te Rotterdam en J. Naeranus (van Neer), eveneens
drukker te Rotterdam naar aanleiding van de uitgave van een Fransch-Nederlandsch
en Nederlandsch-Fransch woordenboek door Caspar van den Ende. Ledeboer wees
reeds op dit conflict, dat de heer Verdeyen thans onderzoekt met het oog op de
geschiedenis der Nederlandsche lexicographie. Steunend op de argumenten, door J.
Naeranus te zijner verdediging ingeroepen, en op nog enkele andere feiten, meent
de spreker, dat de uitgave van het woordenboek van Caspar van den Ende wijst op
een nieuwe richting in de lexicographische behandeling van den Nederlandschen
Woordenschat. De spreker zal zijn lezing in een volgende vergadering voortzetten.

Dagorde.
Io) Prijsvragen voor 1931 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 deze voorstelt. De
voorgestelde vragen worden door de vergadering goedgekeurd. (Zie de Lijst er van
op blz. 413.)
IIo) Lezing door F.V. Toussaint van Boelaere: Barceloneesche Reisindrukken. De Bestuurder wenscht spreker geluk en stelt voor de lezing in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen. (Aangenomen.)
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Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
Verslagen en Mededeelingen en Jaarboek 1930
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 1931
uitgeschreven, dienen beantwoord uiterlijk den 10 December 1930; - die voor 1932,
den 10 December 1931, enz.

Voor 1931.
1. - Taalzuivering.
Men vraagt een Fransch-Vlaamsch vakwoordenboek van de bestuurstaal in België,
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.
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4. - Toponymie
Repertorium van de waternamen (stroomen, rivieren, waterloopen, vijvers, enz.)
voor een der provincien Oost-Vlaanderen, Vlaamsch-Brabant, Antwerpen of Limburg,
uit gedrukte en ongedrukte bronnen, uit kaarten en uit den volksmond. - De namen
in levend gebruik op te teekenen in phonetische spelling.
Prijs: 2500 fr.

5. - Geschiedenis.
Geschiedenis van een Kempisch dorp in de Middeleeuwen (juridische, economische,
maatschappelijke toestanden, enz., toponymie).
Prijs: 2500 fr.

6. - Letterkunde.
Studie over de Nederlandsche tijdschriften in Vlaamsch-België sedert 1830.
(Bibliographie: Oprichters en leiders; Karakteriseering van de gevolgde richtingen;
Invloed).
Prijs: 2500 fr.

Voor 1932.
1. - Letterkunde.
Bijdrage 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.
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3. - Folklore.
Studie over de Vlaamsche volksliederen welke betrekking hebben op de Brabantsche
omwenteling van 1789.
Prijs: 2000 fr.

4. - Letterkunde.
Taine en de Nederlanden.
Prijs: 2000 fr.

5. - Letterkunde.
Men vraagt een critiek op het Naembouck van JOOS LAMMENS (tweede druk). Gent.
H. Van de Keere, 1562.)
Prijs: 2000 fr.

6. - Dialectstudie.
Klank- en Vormleer van het Mechelsch dialect.
Prijs: 2000 fr.

Voor 1933.
1. - Vak- en kunstwoorden.
Men vraagt een beredeneerde lijst van Nederlandsche vaktermen hoorende bij
Handel en Bankwezen in verband met het onderwijs van Athenea en Colleges.
Het doel van de prijsvraag is het streven naar eenheid in het gebruik van
vakwoorden en -uitdrukkingen, waarbij, zonder te vervallen in overdreven purisme,
zooveel mogelijk anglicismen, gallicismen en germanismen zouden geweerd worden.
Prijs: 3500 fr.

2. - Middelnederlandsch.
Men vraagt een beredeneerden stamboom van de handschriften van Maerlant's
Rijmbijbel en van de fragmenten.
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(Rijmbijbel, uitg. J. David, 3 dln., 1858-1859. - 6 hss. geraadpleegd: Berlijn; Brussel
hs. Willems en hs. Desroches; Den Haag, hs. Huydecooper, hs. Clignett en hs. Visser.
Niet geraadpleegd: Londen, hs. British Museum; Groningen, hs. Zutfen; Leiden;
Den Haag, museum Meerman; Fragmenten).
Prijs: 2500 fr.

3. - Letterkunde.
Baudelaire en het Baudelairisme in de Nederlandsche letterkunde.
Prijs: 3000 fr.

4. - Letterkunde.
Heinrich Heine en zijn invloed op de Nederlandsche letterkunde.
Prijs: 3000 fr.

5. - Dialectstudie.
De eigenaardigheden van de klankleer van het dialect van Zeeuwsch Vlaanderen in
de XVIe eeuw.
Prijs: 3000 fr.

Bijzondere prijsvraag
Karel Boury-Fonds
In een later te verschijnen verslag zullen de nieuwe voorwaarden van dien prijs
aangeduid worden.
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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.
Den mededingers wordt aanbevolen een volledig afschrift van hun werk te
bewaren, om dit te kunnen benuttigen ingeval de keurraad het bekronenswaardig
zou achten, maar wijzigingen of bijvoegingen zou bedingen vóór tot drukken
kan overgegaan woredn. In geen geval wordt het bekroonde handschrift den
inzender teruggegeven.
Zijn er aan eenig werk, dat bekroonenswaardig 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 verwijzigingen;
niet alleen deel en bladzijde, ook de uitgave der aangehaalde boeken, dient te worden
opgegeven.
De Koninklijke Vlaamsche Academie vestigt er de aandacht op, dat, ingevolge
art. 44 van hare wet, alle op prijsvragen ingezonden antwoorden haar eigendom en
diensvolgens in haar archief bewaard blijven.
Van de niet ter uitgave bestemde stukken, al of niet bekroond, kunnen de schrijvers,
op hunne kosten, een afschrift bekomen. Men wende zich tot den Bestendigen
Secretaris.
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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 1931 loopt het tiende tijdvak van den BEERNAERT-PRIJSKAMP ten
einde. Dit tijdvak strekt zich uit over de jaren 1930-1931. 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, Gent, uiterlijk binnen de vijf weken volgende
op 31 December 1931, met vermelding op het adres: VOOR DEN AUG.
BEERNAERT-PRIJSKAMP.
Be 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.
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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 derde tijdvak omvat de jaren 1930-1931. 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.

4. Henry Carton de Wiart-Prijs.
Bij Koninklijk Besluit van 15en October 1913, herzien door het Koninklijk Besluit
van 14en Mei 1925, wordt een Henry Carton de Wiart-prijs gesticht, om de vijf jaar
beurtelings verleend aan een Belgischen schrijver in de Fransche taal en aan een
Belgischen schrijver in de Nederlandsche taal, die in een letterkundigen vorm
(geschiedkundige roman, vertellingen of novellen, verhalen, indrukken of
herinneringen) de gebeurtenissen of gedaanten van 's lands leven in het verleden,
zelfs tot de laatste jaren best zal hebben in het licht gesteld.
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De prijs werd voor de eerste maal in 1919 aan een Belgisch-Fransch werk verleend,
in 1925 aan een Vlaamschen schrijver.

Bijzondere fondsen
1. Karel Boury-Fonds.
Het Karel Boury-Fonds is gesticht met het doel Vlaamsche Liederen onder het volk
te verspreiden. Te dien einde schrijft de Kon. Vlaamsche Academie prijskampen uit
voor Vlaamsche dichters en toondichters.

2. 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.

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,
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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;
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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Honderd jaar Historiographie
Door Dr J. Cuvelier
Het jubeljaar 1930 zal natuurlijk aan menig vakman de gewenschte gelegenheid
verschaffen een oogopslag te werpen op den sedert eene eeuw afgelegden weg. Zooals
al de andere wetenschappen, heeft zich de historiographie ontwikkeld. Hier zooals
overal viert de vooruitgang hoogtij. Het huidige geslacht kent het verleden beter dan
de voorouders.Onze navorschingsmethoden, onze opvattingen, onze overzichten zijn
dieper en ruimer dan die onzer voorgangers. Dit staat vast als een paal boven water.
Hetgeen niet belet dat hier zoowel als elders elke overdrijving uit den booze is.
Zoo kan ik b.v. niet instemmen met den redacteur van het Verslag van den jury
over den vijfjaarlijkschen prijs van geschiedenis van het jaar 1856, waar hij beweert
dat ‘we tijdens onze politieke wedergeboorte bij de andere staten meer dan honderd
jaar ten achter waren’. Evenmin zal ik zeggen dat er een afgrond ligt tusschen den
opsteller van dit stuk en onze hedendaagsche geschiedschrijvers. En nochtans hoorde
ik een man van deze generatie toegeven, dat onze geleerde jeugd onbetwistbaar
hooger stond dan die van zijnen tijd. Hij had in het jaar 60 den doctorstitel in de
rechten verworven en vergeleek zijne geschiedkundige in de Hoogeschool opgedane
kennissen met de dissertaties van de jonge doctors in de geschiedenis die hij als
voorzitter van den Jury van den universitairen wedstrijd moest beoordeelen. Zooals
men ziet, liep de vergelijking een beetje mank. Indien hij in stede van doctors in de
geschiedenis, jonge doctors in de rechten over geschiedenis had moeten ondervragen,
zou hij wel wat minder geestdriftig geweest zijn, ofschoon het zoo goed als zeker is
dat een doctor in de Wijsbegeerte en letteren uit zijn tijd niet geaarzeld zou hebben
het meesterschap onzer moderne gediplomeerden te erkennen. De uitlegging van dit
onbetwistbaar feit is allereenvoudigst: zij berust uitsluitend op de ontoereikendheid
van

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

424
ons hooger onderwijs in de eerste decennia van onze onafhankelijkheid en dat is
zeker ook het geval met andere wetenschappen dan de geschiedenis.
Zonder aan de data al te strak vast te houden, kan men de verloopen eeuw in twee
ongeveer gelijke tijdvakken verdeelen, waarvan het eerste als dat der archivarissen,
het tweede als dat der professoren gekenschetst kan worden. Nu dient u niet te
vergeten dat u heden een archivaris toespreekt. Ofschoon uitteraard saai en dor archivaris is immers synoniem van droogstoppel - blijft hij toch een mensch, met al
zijne vooroordeelen en zijne hartstochten, en het Nihil humani alienum is op hem
zoowel als op de overige enkelingen van het menschdom toepasselijk.
Nog eene andere verklaring wil ik op den drempel dezer mededeeling afleggen.
Het gaat hier om eene wetenschappelijke bijdrage zooals het in eene
wetenschappelijke instelling als de Academie behoort. Buiten alle politieke,
philosophische, taalkundige denkwijzen om, wil ik hier enkel de wetenschap dienen.
Dat er in dit overzicht veel minder nederlandsche dan fransche werken voorkomen
zal niemand verwonderen. Na de stiefmoederlijke wijze waarop onze taal zoo lang
behandeld werd, mag het eerder een wonder heeten dat er ondanks alles, ondanks
het uitsluitend fransch hooger onderwijs, toch nog wetenschappelijk aangelegde
geschiedkundige vlaamsche werken verschenen en dit dient ons hoopvol voor de
toekomst te stemmen.

A. Van 1830 tot 1880
Voor een volk dat zijne onafhankelijkheid te bevechten wist, was het gansch natuurlijk
dat het zich van meet af in de kennis van zijn verleden beoefenen zou. Zonder te
beweren - zooals men het wel eens deed - dat wij meer aanlegging voor de
geschiedenis dan andere beschaafde volkeren zouden hebben, valt het niet te
ontkennen dat we niet op de omwenteling van 1830 gewacht hebben om tot
bronnenuitgaven ja zelfs tot synthetische beschouwingen over de vaderlandsche
geschiedenis over te gaan. Reeds in de 16e en de 17e eeuw - men denke slechts aan
de Bollandisten - werd de grondslag van stevige tekstuitgaven gelegd en onder de
regeering van Maria-Theresia kwam Cobenzl met een nieuw ontwerp voor den dag
dat waarschijnlijk door de
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kort daarvoren opgerichte Academie uitgevoerd geweest zou zijn, hadde de Fransche
inval al deze schoone plannen niet in duigen doen storten. Doch dit belette niet dat
Dewez eene Geschiedenis van België samenstelde, welke ondanks hare dorheid toch
veel hooger stond dan de Geschiedenis van Des Roches, wien de eer toekomt de nog
vage gedachte van onze staatkundige eenheid op het voorplan gebracht te hebben.
Daags vóór de omwenteling, in 1827, stelde Willem I, wiens bekommering in zake
onderwijs en wetenschappelijke expansie door niemand meer ontkend wordt, eene
kommissie in die zich met de uitgave der oude kronijken gelasten zou. Deze
kommissie bestond uit Sylvain van de Weyer, den toekomstigen politicus en
diplomaat, destijds bibliothecaris der stad Brussel, Bernardi, bibliothecaris der
Hoogeschool van Leuven, den bibliofiel Van Hulthem, Raoul, professor aan de
Hoogeschool van Gent, Baron de Reiffenberg en Jan-Frans Willems. Het werk werd
onmiddellijk aangevat, en toen de Revolutie uitbrak, was reeds een boekdeel met de
Kronijk van A. Thymo verschenen. Nauwelijks had Leopold I den troon beklommen
of een Kon. Besl. van het jaar 1832 beval de uitgave van al de belangrijke stukken
van onze geschiedenis. De bezieler van deze onuitvoerbare onderneming, die na de
verschijning van het derde boekdeel gestaakt werd, was een jonge archivaris, die
zijne ambtelijke loopbaan op 21 Juni 1826 begon en op 30 April 1831 Algemeen
Rijksarchivaris werd. Gachard, die zijn ambt zestig jaren lang uitoefende, was zooals
Karel Rogier een geboren Franschman. Zijn invloed op den bekenden staatsman was
te allen tijde zeer groot. Aan hem zijn wij de twee gewichtige Koninklijke besluiten
van 17 en 22 Juli 1834 verschuldigd waardoor de uitgave van de inventarissen van
de Staatsarchieven en de oprichting van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis
bevolen werd. Deze twee maatregelen waren voor de ontwikkeling onzer
geschiedschrijving van zoo groot belang dat hunne weldadige uitwerkselen zich nu
nog doen gevoelen. Door het uitgeven van de Archiefinventarissen verzekerde men
de openbaarheid der Archieven en werden onze geschiedkundige schatten in het
bereik van al de navorschers gesteld. Nu iedereen weet dat deze openbaarheid op
verre na geen regel was bij meer dan een onzer groote geburen tot zelfs in de twintigste
eeuw, zal het toch wel als overdreven voorkomen dat men onze grootouders hunne
achterlijkheid ten aanzien der andere Europeesche
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natien verweten heeft. Want het is onbetwistbaar dat de indrukwekkende massa
inventarissen, die sedert 1837 het licht zagen, oneindig veel bijgedragen heeft tot
den vooruitgang der historiographie in België.
Wat de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis betreft, deze was enkel eene
heruitgave van de Commissie van 1827, waarvan twee leden, de Reiffenberg en Jan
Frans Willems, met de Gerlache, Gachard, De Wez, De Ram en Warnkoenig in de
nieuwe instelling opgenomen werden. De organisatie van het Staatsarchief en de
uitgave van de inventarissen, eensdeels, de inrichting van de Koninklijke Commissie
voor Geschiedenis met de publicatie van kronijken en cartularia, anderzijds, zijn de
twee hoeksteenen waarop het historisch gebouw berust waarover Belgie terecht fier
mag zijn. Bij gebrek aan deze twee grondstoffen voortbrengende lichamen, kon het
onderwijs in de geschiedenis enkel zijn wat het was. Het is genoeg bekend dat de
reactie tegen al wat Hollandsch heette onze grootouders er toe bracht de lofwaardige
pogingen van Willem I in zake onderwijs eenvoudig te negeeren. Toch blijft het waar
dat, behalve in Duitschland, het hooger onderwijs vóór honderd jaar bij geen enkele
onzer geburen op een zeer hoog peil stond. En het is niet minder waar dat de duitsche
professoren van Gent, Leuven en elders, waar zij zelf zeer degelijke boeken schreven,
er nergens in slaagden eene historische school in te richten. Deze kwam op het
gewenschte oogenblik tot stand. Het uur der archivarissen diende gansch logisch
vóór dat der professoren te slaan. Zooals het te recht, in 1834, in het Verslag aan den
Koning gezegd werd: ‘Hetgeen tot nog toe aan onze geschiedschrijvers ontbrak, is
veel minder de begaafdheid dan het onder het stof der archieven en der bibliotheken
begraven materiaal.’
Er werd dus met het begin begonnen. Weldra werd de documentatie zoo belangrijk
dat onze eerste halve eeuw gansch door de figuur van den rijksarchivaris generaal
Gachard, die ook de wagenspil van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis
was, beheerscht werd. In 1830 waren slechts de Archief-bewaarplaatsen van Brussel,
Luik en Bergen ingericht. In 1834 wordt er een depot te Doornik, in 1837 het
Staatsarchief te Gent ingesteld. Namen, Aarlen, Brugge en Hasselt komen daarna
aan de beurt. Het organisch reglement der Belgische Archieven wordt sedert 1851
in den vreemde als een model aanzien. Reeds in 1837 verscheen
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het eerste deel van den ‘Inventaire des registres de la Chambre des Comptes’ weldra
door een aanzienlijk getal andere inventarissen gevolgd zoowel voor het Algemeen
Rijksarchief als voor de Staatsarchieven in de provinciën. Gachard stelde zich niet
met de uitgave van inventarissen tevreden. Daar het budget der Koninklijke
Commissie voor Geschiedenis te schraal was, gebruikte hij een deel van het krediet
der Archieven voor de uitgave van de vijf boekdeelen van de ‘Correspondance de
Philippe II sur les affaires des Pays-Bas’ - eene ware onthulling voor onze
geschiedenis - en drie andere in 4os met de Correspondance de Marguerite de Parme
avec Philippe II’. Terzelvertijd gelukt het hem het Parlement aan de uitgave van de
‘Actes des Etats généraux’ van 1600 en 1632 te interesseeren. In zijn onmiddellijke
omgeving wroeten een aantal jonge archivarissen, Piot, zijn opvolger, Pinchart,
Galesloot, enz. en de buitenstaanders, zoowel uit ons land als uit den vreemde,
bezoeken geregeld de leeszaal. Voorzeker kan het getal der 87 bezoekers in het jaar
1880 niet opwegen tegen de 180 personen die in 1904 niet min dan 1865 bezoeken
aan onze leeszaal aflegden, en nog veel minder tegen de 336 verschillende navorschers
die in 1929 tijdens 6000 bezoeken bijna 30.000 stukken raadpleegden. Doch mag
men niet vergeten dat deze ontzaglijke aanwinst vooral uit de ontwikkeling van het
geschiedkundig onderwijs en de nauwe samenwerking van professoren, studenten
en archivarissen, welke allen voortaan eene gemeenzame wetenschappelijke opleiding
genieten, voortspruit. Deze zou gewis den gezichteinder verbreeden. Haar zijn de
meeste verbeteringen te wijten die tijdens de laatste jaren aangebracht werden zoowel
het examen van candidaat-archivaris als de leergang der Archiveconomie, zoowel
de steeds ingrijpender bekommering voor de hedendaagsche archieven als de
verschillende stelsels van herstelling of van de reproductie der archiefstukken(1).
Buiten de uitgaven van de Archieven, mag het werk van de Koninklijke Commissie
voor Geschiedenis op de erkentelijkheid der geschiedschrijvers aanspraak maken.
Het Kon. Besl. van 17

(1) Wie hierover meer wil vernemen, neme kennis van de acht jaargangen der Revue des
Bibliothèques et Archives de Belgique (1902-1909) alsmede van de drie jaarboeken: Les
Archives de l'Etat en Belgique en 1914, - pendant la guerre (1914-1918) - en de 1919 à 1929.
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Juli 1834 streefde naar de bekendmaking der archiefstukken of der diplomatische
bronnen; dat van 22 Juli bedoelde vooral de letterkundige bronnen of de meestal in
de bibliotheken bewaarde kronijken. Weliswaar werd niet altijd de hand aan zulke
strenge afbakening gehouden. Reeds in 1836 gaf Willems aan het einde der
Rijmkronijk van Jan van Heelu verscheidene charters uit. Het weze terloops opgemerkt
dat de eerste uitgave van de Commissie eene vlaamsche uitgave was. In 1839
verscheen door de zorgen van denzelfden Jan Frans Willems ‘De Brabantsche Yeesten
van Jan de Klerk, waarvan het derde deel slechts in 1869 het licht zag. Daarna was
het met het Vlaamsch gedaan tot 1906, wanneer Lodewijk van Velthem's voortzetting
van den Spieghel historiael (Deel I) door Willem de Vreese en H. van der Linden
uitgegeven werd.
De taak der Koninklijke Commissie voor Geschiedenis was niet geschiedkundige
werken te schrijven maar aan de geschiedschrijvers bouwstoffen te bezorgen. Deze
bouwstoffen bestaan nu echter niet alleen uit kronijken. Reeds in 1854 voegde
Gachard er de briefwisseling van voorname personen bij en in 1869 kwamen ook de
cartularia en de reisverhalen aan de beurt. Op zijne talrijke reizen in het buitenland,
in Duitschland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Italië en vooral in Spanje had Gachard
sensatievolle ontdekkingen gedaan welke er veel toe bij droegen de wetenschappelijke
faam van het jonge België in den vreemde vast te stellen.
Het zou overdreven zijn te beweren dat al de publicatien der Commissie even
belangrijk en onberispelijk zijn, maar zooals het daar ligt, geniet het werk der
Koninklijke Commissie voor Geschiedenis eene benijdenswaardige reputatie. De
verbeteringen die op het einde der vorige eeuw aan de tekstuitgaven gebracht werden
en vooral de verbreeding van het programma in 1893 door Godfried Kurth voorgesteld
hebben haar gezag nog in den vreemde vermeerderd. Benevens een Bulletin dat zijn
94en jaargang bereikte telt de verzameling der Commissie niet min dan 144 in 4os en
55 in 8os zonder van een dozijn ter perse liggende boekdeelen te gewagen. Om niet
later op het werk der Commissie te moeten terugkomen weze het mij gegund er aan
te herinneren dat sinds 1922 het Belgisch historisch Instituut van Rome een onderdeel
van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis geworden is. Zooals men weet
werd het Instituut in 1902 door
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Dom Ursmer Berlière gesticht die het tot 1906 bestuurde. Daarna kwam het onder
leiding van Godfried Kurth (1906-1915), Karel Moeller (1916-1919) en Alfred
Cauchie (1919-1922). Sedert de tragische vroegtijdige verdwijning van dezen laatste,
staat er aan het hoofd van het Instituut een Directie-Comité van drie leden van de
Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Dom Berlière was er tot vóór enkele
weken de voorzitter van(1), uw dienaar de secretaris en Henri Pirenne, het lid. Mgr
Vaes oefent het blijvend secretariaat te Rome uit en houdt zich met de dagelijksche
gestie bezig. De talrijke voor de geschiedenis van België zoo belangrijke italiaansche
en vatikaansche archieven worden beurtelings doorzocht en het Instituut dient tevens
als een hereenigingsoord voor de Belgische historici, oudheidskundigen en philologen
die ruimschoots van zijne bibliotheek gebruik maken. Tot nu toe werden door het
Instituut 11 boekdeelen Analecta Vaticano belgica in het licht gezonden alsmede
tien afleveringen van een jaarlijksch ‘Bulletin’. Meer dan de helft van dit alles
verscheen sedert 1922.
Na de werking der Archieven en der Koninklijke Commissie voor Geschiedenis
dient de rol der Koninklijke Bibliotheek op het voorplan gebracht. Zij werd
heringericht in 1837 en min dan een jaar daarna werd haar eene
manuscripten-afdeeling toegevoegd die dank zij de prachtige handschriften der
Burgondische hertogen weldra wereldberoemd zou worden. In het zelfde jaar 1838
werd ook het penningenkabinet ingericht. De belangrijkste boekenverzameling der
eerste jaren van de Koninklijke Bibliotheek was het Van Hulthemfonds, met enkele
monographieën over steden en provinciën vóór 1815 verschenen. Op de eerste
aanwervingslijst van 1838/9 komen er niet minder dan 540 geschiedkundige werken
voor. De Belgische productie is er natuurlijk beter dan elke andere vertegenwoordigd
doch de namen van Michelet, Guizot, Thierry komen er ook voor nevens die van
Ranke, Boehmer en de Monumenta Germaniae historica, hetgeen bewijst dat men
den vreemde beter kende dan men het tot nu toe beweerde. Wat meer is, de catalogus
zelf werd volgens het model van dien van Berlijn, München en Bonn opgesteld.
Baron de Reiffenberg, een der eerste hoofdconservators der

(1) Op de zitting der Kon. Com. van Geschiedenis van 30 Juni 1930 werd hij als lid vervangen
door Alfred de Ridder.
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Bibliotheek, was tot rond 1845 de schitterendste vertegenwoordiger der historiographie
in België, dank zij zijne wonderbare bedrijvigheid, zijne uitgebreide kennissen en
vooral zijne menigvuldige voor de kennis van ons verleden kostbare tekstuitgaven.
Bibliothecarissen en Archivarissen die de voornaamste rol in de Koninklijke
Commissie voor Geschiedenis speelden, waren ook ruim in de Koninklijke Academie
van België vertegenwoordigd Zij zetelden in de ‘Classe des Lettres’ waar de
geschiedkundigen het leeuwenaandeel tot rond 1880 behielden. Natuurlijk waren zij
ook de voornaamste medewerkers der Biographie nationale welke sedert 1866 min
of meer regelmatig verschijnt en thans tot de letter V geraakt is.
In meer beperkte kringen waren het nog de archivarissen en de bibliothecarissen,
de Saint-Genois, A. Wauters(1), Polain, Bormans, enz. die in de provinciën talrijke
maatschappijen voor Geschiedenis en Oudheidskunde oprichtten welke meestal
Annalen of handelingen lieten verschijnen, waarvan er enkele zeer gewaardeerde
studies bevatten en andere in onafgebroken reeksen, tot in de jongste tijden
verschenen. Noemen wij slechts La Société des Sciences, des Arts et des Lettres du
Hainaut, in 1833 opgericht, Les Bibliophiles belges insgelijks te Bergen sedert 1855
werkzaam, De Maatschappij der Vlaamsche Bibliophielen welke zooals de Société
d'Emulation van Brugge van 1839 dagteekent. De Archivarissen bevonden zich bij
de bron zelve der bijna totaal onbekende rijkdommen, welke zij jammer genoeg in
zekere steden soms wel eens als privaatgoed beschouwden. Zoo laat het zich lichtelijk
verklaren dat zij de bijzonderste zooniet dikwijls de eenige medewerkers der
plaatselijke geschiedkundige tijdschriften waren. Verschillende oudheidkundige
kringen hielden zich ook met opgravingen en nasporingen van kunstwerken bezig
en hebben het tot het inrichten van musea gebracht waarvan het belang meer dan
eens de grenzen van ons land overschreed en waardoor aan de oudheidkunde en aan
de geschiedenis bijzonder groote diensten bewezen werden.
Zoo dus, dank zij de officieele aanmoedigingen en het privaat

(1) Wiens naam aan de Histoire de la ville de Bruxelles (met medewerking van A.Henne) aan
de Histoire des Environs de Bruxelles en aan zoo menig ander geschiedkundig werk gehecht
zal blijven.
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initiatief, ontwikkelde zich de historiographie van lieverlede in onze gewesten buiten
ieder dogmatisch onderwijs om. Dit was het werk van zekere groepen uitstekende
mannen, welke, als overtuigde en ijverige vaderlanders, zich voor doel gesteld hadden
ons historisch verleden herop te bouwen, de nakomelingen van ons recht op
zelfbestaan te overtuigen en hun onze bewonderenswaardige instellingen te doen
liefhebben, daar zij beter dan alles ook heden nog bewijzen dat ons bestaan als natie
iets anders is dan een voortbrengsel van het toeval.
Allengskens aan werden de geschiedkundige werken zoo talrijk dat het
Staatsbestuur een vijfjaarlijkschen prijs van nationale geschiedenis instelde. De eerste
jury - die op de zeven leden slechts twee professoren telde - bekroonde voor het
tijdvak 1846-1850 de Histoire de Flandre van Kervyn de Lettenhove. Indien de
gezichtspunten sedert tachtig jaren veranderd zijn, blijft het niettemin waar dat het
werk, bij zijne verschijning, merkwaardig heette en zijn bijval verdiende. De keus
van het onderwerp, de volmaakte bronnenkennis, het romantische zelf waarvan het
zooals de gansche fransche historische litteratuur van dien tijd doordrongen is,
verdienen zeker beter dan het verachtende pruilen van enkele jonge beginnelingen
die zich niet eens de moeite gaven het boek te lezen. Stellig, het grootste deel der
werken van Kervyn zijn verouderd; maar de geschiedenis der Middeleeuwen zoowel
als die der nieuwere tijden werd door hem met merkwaardige studiën verrijkt en
zijne uitgave van Froissart, b.v. (26 deelen 1867-1877) wordt heden nog als een
uitstekend werkmiddel gebruikt. In de geschiedenis der intellectueele beweging der
eerste helft van ons zelfstandig bestaan, neemt Kervyn de Lettenhove nevens Gachard
en de Reiffenberg eene eervolle plaats in. Opmerkelijk is het overigens dat de Jury
in het bekroonde werk niet alles bewondert. Hij betreurt namelijk dat de schrijver
stelselmatig de geschiedenis van Vlaanderens instellingen, waaraan Warnkoenig zoo
merkwaardige werken gewijd had, negeert.Verder vindt men dat deel 5 van
middelmatige gehalte en deel 6 rechtuit slecht is.
In 1851, stelde de Regeering een nieuwen vijfjaarlijkschen prijs voor de moreele
en staatkundige wetenschappen in, waaronder insgelijks de algemeene geschiedenis
gerekend werd. Tien jaar later was het zelfs een geschiedkundig werk - L'histoire
des Communes lombardes van P. de Haulleville - dat alhier be-
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kroond werd. Slechts in 1886 werden de geschiedkundige wetenschappen van de
moreele gescheiden en werd voor haar een nieuwe vijfjaarlijksche prijs ingesteld.
De bekroning van het overigens middelmatige werk van de Haulleville bewijst
ten minste dat onze geschiedschrijvers verre waren van geen belang te stellen in
hetgeen buiten onze grenzen gebeurde. Men moet echter toegeven dat zij die zich
met de nationale geschiedenis onledig hielden - en zij maakten tot rond 1880 de
groote meerderheid uit - niet genoeg van de vergelijkingsmethode partij trokken.
Zelfs Gachard, die Europa doorreisd had, die in nauwe betrekkingen met de grootste
historici der wereld stond, die het zeldzaam geluk had de wetenschap van zijn land
als het ware tegenover den vreemde te verpersoonlijken, Gachard stelde bijna
uitsluitend belang in de documenten die met de geschiedenis van België in betrekking
stonden en hij maakte zich hoegenaamd niet bezorgd over de buitenlandsche werken
die soortgelijke stof behandelden. Nu kan men zich afvragen of de man die altijd
eene zoo verstandige keus tusschen de tarwe en het onkruid van de massa
archiefstukken deed, niet zoo systematisch de studie van alles wat onze eigene
geschiedenis betrof geweerd heeft, als hij zich systematisch van alle synthesis werken
onthouden heeft. Hij was uitteraard wantrouwend tegenover iedere overhaastige
generalisatie, zooals iedereen die er aan gewend is elken dag nieuwe stukken op te
delven die zijne vroegere denkwijze omverhalen. Zoo kan men uitleggen dat hij er
deze meening op nahield dat de diensten die hij met het uitgeven van stukken van
allereerste gehalte kon bewijzen voor de kennis onzer nieuwere geschiedenis veel
belangrijker waren, dan degene die hij met het opstellen van zoo vaak bouwvallige
synthetische constructies presteeren zou.
Wie zou hem heden in 't ongelijk durven stellen? Waar nog dagelijks de beste
onzer geschiedschrijvers hunne toevlucht tot Gachard's werken nemen, wat is er
geworden, om slechts een enkele zijner tijdgenooten te noemen, van Théodore Juste,
die door verscheidene generaties op het schild verheven werd voor zijne uitzonderlijke
vruchtbaarheid, voor zijne bezadigheid, voor het ruime deel dat hij nam in de
verspreiding der kennis van onze vaderlandsche geschiedenis?
En hier dient eens te meer de scherpzinnigheid onzer voorgangers geprezen te
worden waar deze misschien wel al te licht
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beschuldigd werden de ingenomenheid van de massa voor den officieelen
vertegenwoordiger van de veldslagengeschiedenis te deelen. Reeds in 1856 verweten
bevoegde critici aan den schrijver van ‘L'Histoire de la Révolution des Pays-Bas
sous Philippe II’ den invloed der buurstaten op den loop der gebeurtenissen niet
genoeg te hebben doen uitkomen. Men maakt hem er insgelijks een bezwaar van dat
hij de stukken al te slaafsch ontleedt en in hun geheel in het midden van zijn verhaal
overdrukt. Eindelijk wordt betreurd dat men, benevens de bijzonderste acteurs van
het drama, nooit de natie zelf ontdekt en dat de openbare meening ons totaal onbekend
blijft(1). We hadden dus, van den beginne af, in België zelf, degelijke beoordeelaars,
zoo bekwaam als die uit Duitschland waar men de werken van Juste vertaalde. Zij
bepaalden zich niet alleen tot negatieve critiek, zij wisten ook de verdiensten der
schrijvers die hunne bronnen zorgvuldig aanduidden en aan een streng onderzoek
onderwierpen naar waarde te schatten.
De herdenking van het eerste kwarteeuws onzer onafhankelijkheid
vermenigvuldigde de werken van vaderlandsche geschiedenis. Bij de eerste
baanbrekers, waaronder nog Alexander Henne, de geschiedschrijver van Keizer Karel
(1858-1865), dient vermeld te worden, hebben zich nu enkele krachten van het
Onderwijs gevoegd. Dit wil niet zeggen dat er in de Hoogescholen eene betere plaats
aan de geschiedenis ingeruimd werd. Verre van daar. Toch ontwaart men, hier en
daar, enkele professors die den tijd vinden om zich buiten hun onderwijs om, we
zouden zelf gaarne zeggen ondanks hun onderwijs, aan de geschiedkundige studiën
te wijden. De werken van Edmond Poullet over onze oude instellingen staan merkelijk
hooger dan de voortbrengsels van Kervyn en Juste. Door het heromwerken der
geschiedenis onzer nationale instellingen volgens zijne eigene opzoekingen en volgens
de werken der Belgische en vreemde historici, heeft Poullet eene vóór hem onbekende
baan ingeslagen. Zeker, Warnkoenig, Defacqz en anderen is hij veel verschuldigd.
Maar hij wist zich zelf te blijven, gaf het voorbeeld van een gewetensvollen, taalen
en onbaatzuchtigen werker die heden nog in hooge eer staat.
Allengskens aan verschenen ook verscheidene verdienstelijke

(1) Bulletin de l'Académie royale de Belgique, Jaar 1856, Eerste deel, bl. 676.
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monographiën. Men zou zeggen dat men zich onderling verstaan had om de
onderdeelen der breede synthesis voor den toekomstigen historicus te verzamelen.
Men beijvert zich het voortduren van de provinciale kenteekens, van het gemeentelijk
zelfbestuur te doen uitkomen, maar in het algemeen kent men de duitsche werken,
namelijk die van von Maurer over de ‘Marke’ niet, waar men zoo menige
vergelijkingspunten - zij het dan ook ten nadeele onzer gewaande oorspronkelijkheid
- met onze instellingen zou gevonden hebben.
Onder de professors, waarop wij hooger zinspeelden, moet, nevens Edmond Poullet,
Adolf Borgnet vermeld worden. Zijne Histoire des Belges à la fin du XVIIIe siècle
(Brussel 1844) en vooral zijne Histoire de la Révolution liégeoise de 1789 (Luik
1865) zijn merkwaardige werken die nu nog eene eereplaats in onze boekerijen
verdienen. Ik heb echter vooral Borgnet aangehaald omdat hij een sprekend bewijs
is van den afgrond die alsdan de historiographie van het onderwijs in de geschiedenis
scheidde. Deze geschiedschrijver, die een uitstekende kenner onzer XVIIIe eeuw
was, was in de Normaalschool voor Humaniora te Luik belast met de directie der
oefeningen in de geschiedenis der Oudheid, waarvan hij niets kende. Op de
hoogeschool woedden de uitwerkselen der wet van 1857 die de geschiedenis tusschen
de zoogenaamde ‘cours à certificat’ gerangschikt had. In deze omstandigheden konden
de lessen van den uitmuntenden geschiedkundige Borgnet slechts minderwaardige
uitslagen afleveren. Nooit was de toestand voor de geschiedkundige wetenschappen
slechter.
Voegt men hierbij de ernstige gebeurtenissen die in den tijd van den dood van
Leopold I gansch Europa verontrustten en die onze nog jonge nationaliteit in gevaar
brachten, dan begrijpt men licht de onverschilligheid der toenmalige jeugd voor de
geestesvoortbrengselen. Door het geschreeuw der omwentelingen overstelpt was zij
materialistisch geworden. Het verleden leverde voor haar geen de minste
belangwekking op; slechts op de toekomst waren alle blikken gericht.
Benevens de enkele hierboven aangehaalde werken, rijzen midden de algemeene
bekrompenheid de Essais sur l'histoire politique des derniers siècles van Jules van
Praet op (1867-1874). De man die zijn leven door in nauwe betrekking met de hoofden
en staatslieden die de geschiedenis scheppen gestaan had was beter dan wie ook in
staat onze nationale geschiedenis in haar verband

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

435
met de algemeene geschiedenis te leeren kennen en het bewijs te leveren dat België
zich niet meer in de wereld moest afzonderen, dat het zich tegenover al de andere
volkeren doen gelden mocht. Het werk van van Praet was misschien verdienstelijker
uit vaderlandsch dan uit geschiedkundig oogpunt. Dit verklaart dat Eugène van
Bemmel hem, niet zonder overdrijving, met Grote en Prescott ja zelfs met Macaulay
en Mommsen vergeleken heeft(1).

B. Van 1880 tot 1930.
Edmond Poullet en Adolf Borgnet daargelaten, was er tot hiertoe bitter weinig van
hoogleeraren sprake. Dit spruit hieruit voort dat zooals we het reeds deden opmerken,
gedurende de eerste halfeeuw onzer onafhankelijkheid, ons hooger onderwijs in 't
algemeen en het historisch onderwijs in 't bijzonder veel te wenschen over liet. Dit
laatste beperkte zich tot de kanditatuur waar de professors de taak van het middelbaar
onderwijs vervulden.
De Napoleonsche ramp van 1870 zou eindelijk, in België zoowel als in Holland,
de oogen openen en de tot daartoe uitsluitend op Frankrijk gevestigde aandachtvan
het zuiden afwenden.
Na verscheidene duitsche hoogescholen bezocht te hebben richtte Godfried Kurth,
in 1874, te Luik den eersten praktischen leergang in de geschiedenis in. Zijn initiatief
was des te verdienstelijker daar, vóór hem, meer dan een duitsche professor in onze
Universiteiten doceerde zonder dat daarom onze methode gewijzigd werd. Léon Van
der Kindere. die insgelijks de voortreffelijkheid van de geschiedkundige opleiding
in de Germaansche hoogescholen bestatigd had, volgde het voorbeeld van Kurth te
Brussel, terwijl Charles Moeller en Paul Fredericq de praktische oefeningen te Leuven
en te Gent inrichtten.
Dit was het begin van een nieuw tijdvak. Niet alleen kregen de studenten, dank
zij de praktijk van het laboratorium, smaak voor de geschiedenis, maar de leeraren,
bij de verkregen uitslagen, wijdden zich ook met meer liefde aan hunne taak. Weldra
zou de Universiteit eene ware kweekschool worden van geleerden, met al de eischen
eener streng wetenschappelijke methode vertrouwd. De jonge doctors reisden ook
in den vreemde en werden, na

(1) Patria belgica III, 482.
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hunne terugkomst, getrouwe bezoekers van bibliotheken en Archieven en uitstekende
propagandisten van het nieuwe evangelie in de provinciale middens waar de
tijdschriften en de geschiedkundige kringen tot daartoe enkel door autodidakten
geleid werden.
De wet van 1890 op het hooger onderwijs bekroonde het gebouw door de
herinrichting van het oude doktoraat in de wijsbegeerte en letteren. In de nieuwe
groepen vond men een doktoraat in de geschiedenis waar de meeste
hulpwetenschappen dezer leer onderwezen werden. Van dan af nemen de
geschiedkundige studiën eene tot hiertoe onbekende ontwikkeling. Bijna al de
doktorale proefschriften leveren het bewijs van kritischen geest en onberispelijke
methode. Voortaan gaat de leiding van de historische beweging bepaald tot de
hoogeschool over. Niet zonder reden verklaarde Kurth in 1899: ‘De eer de eerste
vertrokken te zijn geldt op verre na niet voor mij de voldoening door mijne collega's
der vier universiteiten gevolgd en misschien door meer dan een overtroffen te zijn’.
Het groote voordeel dezer verandering ligt hierin dat de hoogeschool uitteraard
aan proselytisme moet doen.Daar waar onze eerste historieschrijvers, bibliothecarissen
of archivarissen, nooit eene school stichtten, wordt heden al wie zich aan
geschiedkundige nasporingen wil wijden er toe gebracht de noodige kennissen op
de banken der hoogeschool te verkrijgen. Hij zal er toe aangezet worden door zijne
leeraars in het middelbaar onderwijs die insgelijks uit dezelfde school voortspruiten
en wanneer hij tot opzoekingen zal overgaan, ontmoet hij in de bibliotheken en de
Archieven door zijn vroegere meesters in de wetenschap ingewijde en volgens
dezelfde methode werkende confraters.
Op den drempel van het nieuwe tijdvak dient een naam vooruitgezet die, ofschoon
niet principieel tot de hoogeschool behoorend, nogtans van meet af met de studeerende
jeugd vertrouwd werd. Ik bedoel pater Ch. De Smedt S.J. wiens handboek Principes
de la critique historique (Luik 1883) het vade mecum werd van de eerste praktische
leergangen der kandidatuur af.
De ontzaglijke geschiedkundige productie die sinds toen het licht zag, met de
talrijke gezagvolle werken in de verschillende takken der historiographie laat ons
toe de stof onder een zeker aantal rubrieken te verdeelen zonder dat wij gevaar loopen
ergens een proces verbaal van ingebrekeblijven te moeten opstellen.
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1. Bronnen-uitgaven - Inventarissen - Catalogussen - Bibliographie.
Buiten de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis hebben zich verscheidene
officieele, half-officieele of gansch vrije organismen met de bronnen-uitgaven onledig
gehouden. Beperken wij ons tot het provinciaal bestuur van Namen, dat belangrijke
verzamelingen van Lahaye, Brouwers en andere uitgaf, de stad Gent die het
Cartularium en de rekeningen dezer stad bezorgde, Antwerpen met het Antwerpsch
Archievenblad, de Société des Bibliophiles liégeois, de Société d'Emulation de Bruges,
enz. enz.
Wat de inventarissen der Staatsarchieven aangaat, vindt men eene volledige lijst
in ‘Les Archives de l'Etat en Belgique en 1914’ en de twee soortgelijke boekdeelen
in 1919 en 1930 onder mijne directie uitgegeven. Voegen wij hier eenige inventarissen
van gemeentearchieven bij, zooals dien van Brugge door Gilliodts-van Severen, van
Gent door Victor Van der Haeghen, van Mechelen, door Hermans en Van Doren,
van Leuven door J. Cuvelier, enz.
Voor hetgeen de catalogussen van bibliotheken betreft, verdient de Catalogue des
Manuscrits de la Bibliothèque royale door Pater Van den Gheyn, en later door Bacha,
Wagemans en Lyna (thans 11 boekdeelen) een bijzondere melding. De Bibliographie
de Belgique dient volledigd door speciale bibliographiën zooals deze van de Revue
d'histoire ecclésiastique, Revue belge de philologie et d'histoire, Annales de la Société
d'Emulation de Bruges, enz. Deze laatste gaf, zooals men weet, eenen merkwaardigen
‘Geschiedkundige(n) boekenschouw over 't huidige West-Vlaanderen in 't algemeen
en zijne gemeenten in 't bijzonder door P. Allossery uit (Brugge 1912-1913, 2 boekd.)
V. Fris zond eene Bibliographie de l'histoire de Gand in 't licht (Gent 1907). Met de
medewerking van verschillende bibliothekarissen en archivarissen gaf Eug. Bacha
eene reeks ‘Répertoires d'ouvrages à consulter’ over een aantal hulpwetenschappen
der geschiedenis en graphische dokumenten uit, alsmede eene verzameling tafels
van tijdschriften.
In 1886 richtte het Staatsbestuur eene Koninklijke Vlaamsche Academie in.
Ofschoon deze zich bijzonder met nederlandsche taal en letterkunde bezig houdt,
gaf zij, van den beginne af, niet alleen litterarische maar ook diplomatische teksten
uit. Vermelden wij hier enkel de Beschrijving van middelnederlandsche en andere
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handschriften die in Engeland bewaard worden (3 bkd. 1895-1896) door Karel de
Flou en Edward Gailliard; De Keure van Hazebroeck door Edw. Gailliard (5 deelen
1895-1904), IJpre jeghen Poperinghe, gedingstukken der XIVe eeuw nopens het laken
door Napoleon de Pauw (1898.) Wat de eigenlijke bibliographie aangaat dient de
Vlaamsche Bibliographie (1830-1890) van Frans de Potter vermeld (1893-1902, 4
deelen) en vooral de Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd door Th. Coopman
en Jan Broeckaert (10 deelen 1904-1914). Men weet dat sedert hare stichting de Kon.
Vl. Academie regelmatig een Jaarboek en een Maandschrift uitgeeft. In dit laatste
komen, benevens philologische en letterkundige bijdragen, degelijke geschiedkundige
studiën voor.
In zake kritische bibliographie der geschiedenis van België blijft het beste boek
de Manuel van Pirenne (2e uitgave 1902) waarvan een derde uitgave weldra zal
verschijnen.
De oorlog, die zooveel onheil over ons land stortte heeft het uitmuntend kritisch
tijdschrift ‘Archives belges’ doen verdwijnen. Het werd in 1899 door God. Kurth
gesticht en werd te recht als het volledigste informatieorgaan beschouwd dat de
belgische geschiedschrijvers in het begin dezer eeuw te hunner beschikking hadden.
Belangrijke werken. werden aan de literaire bronnen der Middeleeuwen gewijd door
V. Fris voor hetgeen Vlaanderen en door Sylvain Balau voor wat het land van Luik
betreft. Buiten het ‘Essai d'une analyse critique des Commentarii sive Annales rerum
flandricarum de Jacques de Meyere dat in 1898 in de Recueil des travaux publiés
par la faculté de philosophie et lettres de l'Université de Gand verscheen, zijn de
bijdragen van Fris meestal in het Bulletin de la Commission royale d'histoire en de
Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent
verspreid. Sylvain Balau integendeel heeft zijne bijzondere studiën in zijn groot werk
‘Les sources de l'histoire de Liège au moyen âge’ samengevat (Mémoire in 4o de
l'Académie royale de Belgique, 1903).
Het grootste en verdienstelijkste werk op het terrein der Bibliographie blijft echter
de Bibliotheca belgica van F. van der Haeghen, Arnold en Van den Berghe. Het werd
in 1879 begonnen en wordt thans door de HH. Bergmans, Roersch en Hoc voortgezet.
De twee eerste reeksen bestaan ieder uit 27 boekdeelen. Toen de eerste afleveringen
verschenen werden zij zoowel hier als in den vreemde met uitbundigen lof onthaald.
Het werk bevat
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de beschrijving van al de in de Nederlanden in de 15e en de 16e eeuwen gedrukte
boeken en van de bijzonderste sedert 1600 gedrukte werken, de beschrijving insgelijks
van al de door Belgen of Hollanders geschreven boeken en de in den vreemde
verschenen werken welke met de Nederlanden betrekking hebben. Aan de zakelijke
beschrijving worden verscheidenheden over het onderwerp en den inhoud van het
werk, het leven van den schrijver, de omstandigheden welke de publicatie begeleiden,
gevoegd, alsmede omtrent dergelijke teksten die tot ons geraakten, het nut van het
werk en soms de koopwaarde van de vermelde exemplaren. Voor het tijdvak dat met
de Renaissance begint bewijst deze uitgave in ons land dezelfde diensten als de
Histoire littéraire de France zulks voor de Middeleeuwen doet. Aan Justus Lipsius
en aan de lijsten van protestantsche martelaars zijn wezenlijk boeken gewijd. Al de
bibliotheken van Europa hebben het hunne bijgedragen tot het vervolmaken dezer
uitgave die haars gelijke in de wereld niet vindt.

2. Algemeene Geschiedenis.
De Essais sur l'histoire politique des derniers siècles van Jules van Praet, waarvan
het derde deel in 1884 verscheen, staan grootendeels meer in betrekking met de
algemeene als met de vaderlandsche geschiedenis. We hebben hier eigenlijk met
eene eerste proeve der staatkundige Europeesche geschiedenis in haar verhouding
tot de Belgische staatkunde te doen. Hetzelfde kan gezegd worden van het mooi boek
van Charles Moeller, Eléonore d'Autriche et de Bourgogne. Un épisode de l'histoire
des cours au 16e siècle (Parijs, 1895). Ofschoon hier vooral het hof der Nederlanden,
ten tijde van de jeugd van Keizer Karel bestudeerd wordt, werd de stof door den
schrijver tot eene wezenlijke studie over de europeesche diplomatie in de 16e eeuw
verwerkt.
Met de werken van Léon Leclère treden we nu volop de algemeene geschiedenis
in. Een zijner eerste boeken ‘Les rapports de la Papauté et de la France sous Philippe
III’ (Brussel, 1889) was waarlijk eene openbaring.Tusschen zijne jongere werken
verdient La question d'Occident (Brussel 1921) eene bijzondere melding. Het is de
geschiedenis van de landen ‘entre deux’, de streek van den Rhône, Elzas, Lotharingen,
België, Rijnland met den bitteren strijd die er tusschen de grootere mogendheden
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om geleverd werd van 843 tot 1921. Zijne groote belezenheid en zijne persoonlijke
opzoekingen hebben den heer Leclère toegelaten over dit uitgestrekt onderwerp eene
volledige documentatie te verzamelen welke hij voortdurend kon beheerschen. Zijn
uiteenzettingen, de levendigheid van zijn verhaal zijn even merkwaardig als het
innerlijke van de stof. Meer nog, de schrijver heeft zich boven de toevalligheid der
feiten weten te verheffen ten einde de dikwijls duistere oorzaken op te zoeken en
hier reikt zijn werk tot de hoogte van de philosophie der geschiedenis.
Graaf Goblet d'Alviella was de eerste in België om er, in 1884, het onderwijs in
de geschiedenis der godsdiensten in te richten. Hij schreef verschillende studiën over
deze kwestie: La Migration des symboles bleef niet onopgemerkt. Kort vóór den
oorlog verzamelde hij zijne verspreide bijdragen in een boekdeel ‘Croyances, rites
et institutions’ (Brussel, 1911). Zijn leerling en opvolger aan de hoogeschool van
Brussel, Richard Kreglinger paste de vergelijkingsmethode van zijn meester in zijne
voornaamste werken toe, waaronder ‘Etudes sur l'origine et le développement de la
vie religieuse’ (1919-1920, 2 deelen) en ‘Les Religions d'Israël (Brussel, 1926)
dienen vermeld te worden. Op dit gebied bekleeden de studiën van L. de la Vallée
Poussin eene eervolle plaats. Bepalen wij ons tot ‘Où en est l'histoire des religions’
(Brussel, 1911) ‘Boudhisme’ (1913), Indo-Européens et Indo-Iraniens. L'Inde vers
300 avant J-C. (Parijs, 1924) dit laatste eene synthesis van de hedendaagsche kennis
der vraagstukken over ethnographie, sociologie en geestelijke ontwikkeling in Indië.
Voegen wij hierbij een boek van J. Hubaux, Le plongeon rituel et le bas-relief de
l'abside de la basilique de la Porta maggiore à Rome (Leuven, 1923).
De werken van M. de Wulf, onder andere zijne Histoire de la philosophie médiévale
du 5e au 16e siècle (1900-1912) en zijne Histoire de la philosophie en Belgique
(Brussel, 1910) hebben eene grootere draagwijdte.
Het oogenblik is nu gekomen om over de bijzonderste werken van Godfried Kurth
te gewagen en vooreerst over zijne schitterende synthesis Les Origines de la
civilisation moderne, een boek welk de zeldzame eer - in België - van een half dozijn
opvolgende uitgaven te beurt viel. De gestadige panegyrische toon, zoowel als zekere
onloochenbare dwalingen aangaande de germaansche en romeinsche beschavingen
beletten ons dit werk als het beste van den meester te aanzien. Veel hooger
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plaatsen wij b.v. L'Histoire poétique des Mérovingiens (1894) dat als de eindpaal
zijner studiën op het frankisch gebied dient beschouwd te worden. Hij begon deze
in 1878 met eene bijdrage over ‘Saint Grégoire de Tours et les études classiques’.
Kurth, zooals men weet, was een meester in de kunst de sporen der oude gezangen
in de latijnsche historiographie terug te vinden. Hij beschikte hier over zijne
uitgebreide kennis der germaansche letterkunde en philologie welke de
scherpzinnigheid en de vindingrijkheid van zijn geest zeer gepast ter hulp kwam.
Deze uitstekende hoedanigheden lieten hem toe het grootste deel der vraagstukken
aangaande den oorsprong, den vooruitgang en de geschiedenis der Franken in onze
streken en Gallië op te lossen. Om zulke taak tot een goed einde te brengen was er
een geschiedschrijver noodig die tevens philoloog, psycholoog en folklorist was. Het
zou zeker overdreven zijn te beweren dat alles in zijn werk het merk der onfeilbare
waarheid draagt. Doch in zijn geheel genomen - en hier moeten nog geciteerd worden
zijn Clovis, zijne Sainte Clothilde, en zijne Etudes franques, twee boekdeelen die na
zijn dood verschenen, - bezitten wij niets over het Merovingisch tijdvak dat de
vergelijking met het werk van Godfried Kurth kan doorstaan.
Voor hetgeen de werken aan de geschiedenis der oudheid gewijd betreft komt de
eerste plaats toe aan het meesterwerk van Pieter Willems, Le Sénat de la République
romaine (1885). Toen dit boek verscheen, heeft men een tijdlang gemeend dat er
over dit onderwerp niets meer zou te zeggen vallen. Willems had inderdaad alle
auteurs en alle in zijn tijd bekende verzamelingen van opschriften geraadpleegd;
geen enkele oude tekst, geene enkele moderne dissertatie bleef hem onbekend, en al
dit materiaal had hij aan de strengste kritiek onderworpen. Geen wonder dus dat
Mommsen aan dit werk hulde bracht. Jammer dat de vorm van het werk te wenschen
overliet en dat het den schrijver aan algemeene gedachten mangelt.
De door Pieter Willems ingeslagen weg zou weldra door menige Belgische
geleerden gevolgd worden. Vóór hem kan men enkel het Essai sur la vie et le règne
de Septime-Sevère van Adolf de Ceuleneer (1874) vermelden. Na hem komt vooreerst
J.P. Waltzing die, in Les corporations professionnelles chez les Romains (1895-1900)
(4 deelen), het tijdvak van de stichting van Rome af tot aan den val van het keizerrijk
behandelt. Epigraphist van
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eerste gehalte zocht Waltzing bijna al de bestanddeelen van zijn werk in de epigraphie.
Hij heeft niet minder dan 2400 meestal fragmentarische teksten opgezocht,
gerangschikt, uitgelegd en gebruikt. Slechts van de tweede eeuw af heeft hij de
juridische teksten van den Digeste en den Code théodosien kunnen uitbaten. Het
benedictijner werk van Waltzing heeft licht verspreid over het volksleven, den handel
en de nijverheid, de zeden en gebruiken van het plebs, zijn godsdienst, zijne
verzuchtingen. Hij is er in geslaagd deze kleine steden, deze kleine republieken te
doen herleven die de werklieden in de groote stad vormden waar zij hulp en
eerbetuigingen vonden. Voor het overige heeft hij ons de staatkunde, het recht, het
bestuur, de geschiedenis zelf van het keizerrijk, van zijn vooruitgang en zijn verval
leeren kennen.
Nemen we de gelegenheid te baat om de menigvuldige artikelen over de
geschiedenis der Oudheid verschenen in Le Musée belge te laten kennen waarvan
Waltzing tot zijne dood een der ijverigste leiders was. Dit tijdschrift, met zijne Revue
bibliographique, was de waardige tegenhanger van de Revue de l'Instruction publique
eerst door Gantrelle en Wagner, daarna tot 1914 door Paul Thomas en Charles Michel
uitgegeven.
Wat Waltzing voor Rome gedaan had, zijn Luiksche collega Henri Francotte zou
het trachten voor Griekenland te bewerkstelligen. Zijne werken L'industrie dans la
Grèce ancienne (1901) en Les Finances des cités grecques (Luik, 1909) behooren
zoowel tot de klassieke philologie als tot de ekonomische en sociale gegeschiedenis.
Indien de waarde van het eerste nogal betwist wordt, zoo blijft het toch waar dat de
schrijver van ernstige kennis en eene waarlijk opbouwende kracht blijk geeft. Het
tweede werk onderscheidt zich door de klaarheid van het plan en lofwaardige pogingen
om de feiten en de bijzonderheden aan generalisatie te onderwerpen. Een van
Francotte's beste leerlingen P. Graindor schreef een degelijke studie over ‘La
Chronologie des Archontes athéniens sous l'Empire (1922).
La vie de Porphyre (1913) en verschillende studiën over Keizer Juliaan hebben
aan Jos. Bidez eene eerste plaats tusschen onze philologen en geschiedschrijvers der
oudheid verworven. Sedert enkele jaren heeft hij de directie overgenomen van den
Catalogue des Manuscrits alchimiques grecs waarvan de uitgave door de ‘Union
académique internationale’ beslist werd en waarvan reeds verscheidene deelen
verschenen. Tusschen de medewerkers
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van deze grootsche onderneming dient Arm. Delatte vermeld te worden die zich met
de Codices athenienses gelastte en aan wien wij een goed ‘Essai sur la politique
pythagoricienne (Luik, 1922) en een niet minder degelijk werk over ‘La vie de
Diogène Laërce (Brussel, 1922) verschuldigd zijn.
Halen wij hier ook het nieuwe tijdschrift Byzantion aan dat sedert 1925, onder de
leiding van H. Grégoire en P. Graindor verschijnt.
Sedert ruim dertig jaar wijdt zich Jean Capart met onbetwistbaren ijver en talent
aan de Egyptologie. In zijne Leçons sur l'Art égyptien (1920) verwekt hij het physische
midden en de geschiedkundige omgeving waarin de egyptische beschaving zich
gedurende verscheidene eeuwen ontvouwde. Hij vangt daarna de studie aan van de
pharaonische monumenten, de pyramiden, de grafsteden met hare meubels, daarna
de burgerlijke, militaire en godsdienstige bouwkunde van het middenrijk, de groote
tempels van het nieuwe rijk en eindelijk de laatste uitingen van het lager tijdvak.
Men krijgt daar den indruk van eene oorspronkelijke, zelfstandige en voortdurende
beschaving welke, van den beginne af, een hoogen graad van artistieke ontwikkeling
bereikte. Een der jongste werken van Capart, Thèbes, La gloire d'un grand passé
(1925) is een prachtig boek van geleerde vulgarisatie.
Laten wij hier ook het werk van een zijner bijzonderste medewerkers der
Koninklijke Musea van kunst en geschiedenis kennen, namelijk L. Speleers, wiens
Catalogue des intailles et empreintes orientales (Brussel, 1917) en vooral het ‘Recueil
des inscriptions de l'Asie antérieure (1925) door al de Orientalisten opgemerkt
werden.
Het is een kenmerk der werken over algemeene geschiedenis dat zij gemakkelijker
de grenzen van een klein land overschrijden dan de werken van nationale geschiedenis.
Dit is tezelvertijd een voordeel en een gevaar. De kritiek bekommert zich hier
doorgaans enkel met werken van buitengewone waarde. Wanneer aldus aan een klein
land de eer te beurt valt een zijner geleerden op het schild te zien hijsschen, zoowel
te Rome als te Parijs, dan blijft geen twijfel over dat we hier te doen hebben met een
beroemd persoon die in de geschiedenis van een land dagteekent. Een dergelijke
beroemdheid kent onze landgenoot Franz Cumont. Door de toepassing eener streng
wetenschappelijke methode aan de talrijke ontdekte materialen is Cumont er in
geslaagd het
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vraagstuk der Mystères de Mithra (1896-1899) in een gansch nieuw licht te stellen.
Zijne leer over de wegen langs dewelke deze mysteriën zich in het westen verspreid
hebben, en over de wijze waarop zij in het oosten ontstonden, zijn zoo nieuw als de
studie van hunne betrekkingen met het Masdeisme der Sassoniden en de astrologie
der Chaldeërs. Volgens het oordeel van Salomon Reinach zal de tegenhanger van
dit monument lang op zich laten wachten. Zijn werk ‘Les religions orientales dans
le paganisme romain’ (1909) is de synthesis zijner ontdekkingen in Klein-Asië. De
verspreiding der oostersche godsdiensten vormt met de ontwikkeling van het
neo-platonisme het bijzonderste feit der moreele geschiedenis van het heidensche
rijk. Franz Cumont heeft de genesis en de vormveranderingen dezer godsdiensten
bestudeerd, die het klassiek heidendom wilden doen herleven met er nieuwe gedachten
in te brengen. Ten slotte benaderden zij elkander in eene soort zonne-monotheisme.
Cumont legt de oorzaken van het verval dezer leerstelsels bloot in hun achteruitgang
tegenover de groeiende macht van het Christianisme.Met zich aan de antieke
gemeenschap op te dringen bracht de godsdienstige en mystieke geest van het oosten
de volkeren er toe zich in den schoot der Universeele Kerk te vereenigen. Het boek
waarover hier sprake, is even merkwaardig door de grootheid en het belang van het
onderwerp als door de stevigheid der geleerdheid, de oorspronkelijkheid en de
klaarheid der gevolgtrekkingen, de kracht der gedachte. Maar nevens deze werken
van synthetischen aard, wat al bijzondere studiën van niet minder wetenschappelijke
waarde zooals Studia pontica (1906-1910), Le Manichéisme (1908), La théologie
solaire du paganisme romain (1909), Le mysticisme astral dans l'antiquité (1910).
Moet er nog aan herinnerd worden dat Franz Cumont een der bijzonderste opstellers
is van het Catalogus codicum astrologorum graecorum (in 1898 begonnen)?

3. Geschiedenis van België in 't algemeen.
Onder de werken van nationale geschiedenis in de tweede helft van ons onafhankelijk
bestaan verschenen, bekleedt ‘La querelle des d'Avesnes et des Dampierre jusqu'à
la mort de Jean d'Avesnes (1257)’ (Brussel 1894) eene eervolle plaats. Het is een
goed aangelegd en tevens een wel geschreven boek. Duvivier
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was een gewetensvol historicus en een uitstekend rechtsgeleerde. De 16e eeuw is
schitterend vertegenwoordigd door de werken van Ernest Gossart, wiens drie volgende
boeken vooral dienen vermeld te worden: Espagnols et Flamands au 16e siècle
(1905). - La domination espagnole dans les Pays-Bas à la fin du règne de Philippe
II (1906) en Charles Quint, roi d'Espagne (1910). Geen enkele onzer
geschiedschrijvers heeft beter de politiek begrepen noch beter het karakter
gekenschetst van Keizer Karels' zoon. Zijne verstandige beschouwingen vormen
eene levende tegenstelling met de hartstochtelijke schriften zijner voorgangers. Dank
aan zijne overvloedige documentatie heeft hij de betrekkingen der Nederlanden met
Engeland, Duitschland en Frankrijk gedurende de godsdienstige omwenteling in een
helder daglicht kunnen stellen. Vermelden wij hier ook nog het mooie boek van de
gravin M. de Villermont, L'Infante Isabelle (Tamines 1912).
Indien Duvivier en Gossart nog met een voet in de vroegere generatie staan, Henri
Lonchay behoort bepaald tot de nieuwe richting. Zijne twee eerste belangrijke werken:
De l'attitude des Souverains des Pays-Bas à l'égard du pays de Liége au 16e siècle
(Brussel, 1888) en La principauté de Liége, la France et les Pays-Bas au 17e et au
18e siècle (Brussel, 1891) werden met goud bekroond door de Koninklijke Academie
van België, en dezelfde eer viel te beurt aan ‘La rivalité de la France et de l'Espagne
aux Pays-Bas (1635-1700) (Brussel 1896). Sinds dien had Lonchay zich in onze 17e
eeuw gespecialiseerd. Zijne vroegtijdige dood belette hem de laatste hand te leggen
aan zijne groote uitgave: La Correspondance de la Cour d'Espagne sur les affaires
des Pays-Bas, waarvan hij slechts de eerste drukproeven van deel I kon verbeteren.
De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis verzocht den heer J. Cuvelier het werk
voort te zetten, hetgeen deze met de medewerking van J. Lefèvre deed. Tot hiertoe
verschenen drie deelen over de jaren 1597-1647.
Een der beste leerlingen van Henri Lonchay, de h.F. van Kalken begon zijne
wetenschappelijke loopbaan met eene merkwaardige studie aan de eeuw ontleend
welke de voorliefde van zijnen meester kende, La fin du régime espagnol aux
Pays-Bas (Brussel, 1907). Na den oorlog gaf hij eene Histoire de Belgique uit
(Brussel, 1920). Zonder zich veel met de middeleeuwen te bekommeren, behandelt
hij breedvoerig de nieuwere tijden en de hedendaagsche geschiedenis. Het is een
levend en geestdriftig
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vulgarisatiewerk. Herman van der Linden, integendeel, in zijne Vue générale de
l'histoire de Belgique (Parijs, 1918) heeft allerbelangwekkendste bladzijden aan de
Middeleeuwen gewijd en in de Engelsche vertaling van dit boek, Belgium, the making
of a nation (Oxford, 1920) zijn de hoofdstukken aan de geschiedenis van het
onafhankelijke België gewijd bijzonder ontwikkeld. Dit tijdvak wordt door hem in
drie verdeeld: Het experimenteel tijdvak (1831-1848), het tijdvak der rijpheid
(1849-1884), het tijdvak der uitgroeing (1885-1914).
Michel Huisman, aan wien we een merkwaardig boek te danken hebben, La
Belgique Commerciale sous l'empereur Charles VI. La Compagnie d'Ostende (Brussel,
1902) is een der eerste leerlingen van Lonchay. Hij stelde de bedrijvigheid en den
koloniseerenden aanleg der Belgen in de 18e eeuw in een helder daglicht en schreef
eene belangrijke bijdrage tot de diplomatieke geschiedenis van Europa. Dit degelijk
werk heeft ten volle de optimistische vooruitzichten bevestigd welke tijdens de
verschijning van zijn eerste boek: Essai sur le règne du prince-évêque
Maximilien-Henri de Bavière (Brussel, 1899) gemaakt werden. Een ander goed boek
over het Oostenrijksch bewind is dat van Kannunik Jos. Laenen, Le Ministère de
Botta-Adorno dans les Pays-Bas autrichiens pendant le règne de Marie-Thérèse
(1749-1755) (Leuven, 1901). Maar de schitterendste vertegenwoordiger van de
Belgische geschiedenis in de 18e eeuw blijft ongetwijfeld Eugène Hubert. Na zijn
Academisch proefschrift ‘Etude sur la condition des protestants en Belgique depuis
Charles Quint jusqu'à Joseph II (Luik, 1882) heeft hij zijne opzoekingen over het
protestantisme in al de Belgische vorstendommen met hardnekkigen ijver en geduld
voortgezet. Tijdens zijne opsporingen nam hij talrijke aanteekeningen aangaande
onze staatkundige geschiedenis in de 17e en de 18e eeuw. Na eene belangrijke studie
La Torture aux Pays-Bas autrichiens au 18e siècle (Brussel 1897) liet hij opvolgens
Les garnisons de la Barrière dans les Pays-Bas autrichiens de 1715 à 1782 (Brussel,
1902) en Les Pays-Bas espagnols et les Provinces-Unies de 1648 à 1713 (Brussel,
1907) verschijnen. In de laatste tijden heeft Eug. Hubert zich bijzonder aan het einde
onzer 18e eeuw gewijd, zooals de volgende werken getuigen: La Correspondance
des Ministres de France accrédités à Bruxelles de 1780 à 1790 (Brussel, 1920-1924,
2 deelen), La Correspondance de Barthélemy Joseph Dotrenge (1781-1794) (Brussel,
1926)
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en La Correspondance de Bouteville (Brussel, 1929) getuigen. Het werk van Eugène
Hubert wordt gekenschetst door de helderheid der uiteenzetting, eene angstvallige
onpartijdigheid, een degelijk commentaar. Nog lang zal het onmogelijk zijn over de
Oostenrijksche Nederlanden te schrijven zonder zijne toevlucht tot de werken van
Eugène Hubert te nemen.
De beste leerling van Hubert, Félix Magnette trad dadelijk op het voorplan, met
zijne studie over Joseph II et la liberté de l'Escaut (Brussel 1897). Daarna
onderscheidde hij zich door menig ander werk over nieuwere en hedendaagsche
geschiedenis. Eene bijzondere melding verdient zijn Précis de l'histoire liégeoise à
l'usage de l'enseignement moyen (Luik, 1929.) En daar we over de geschiedenis
onzer oude vorstendommen gewagen, halen wij de uitmuntende Histoire du Hainaut
de 1433 à nos jours van Emile Dony aan, die zooals het werk van F. Magnette, door
de Kon. Acad. van België bekroond werd.
In La cité de Liége au Moyen âge (1909-1910, 3 deelen) heeft Godfried Kurth het
resultaat van vijf en twintig jaren werk en opzoekingen over de oude bisschoppelijke
stad samengevat. Het is ook een levenswerk, het boek van Th. Gobert, Liège à travers
les âges, waarvan het einde nog niet verschenen is en dat eene omwerking en eene
vollediging van zijne Rues de Liége is. Na het prachtige boek van Kurth over Notger
(1905), hebben verscheidene zijner leerlingen zich aan de geschiedenis der Luiksche
prinsbisschoppen gewijd, hetzij door de uitgaven van regestenlijsten hetzij door het
opstellen van monographieën. Op het aanraden van Karl Hanquet hebben enkele
jonge doctors proefschriften geleverd over prinsbisschoppen der moderne tijden.
Vermelden wij enkel La principauté de Liége sous le règne de Robert de Berghes
(1557-1564) door Cam. Tihon (Luik, 1923) en P. Harsin, Les relations extérieures
de Liége sous Jean Louis d'Elderen et Joseph Clément de Bavière (1688-1718) (Luik,
1927). Voegen wij hierbij F. Rousseau, Henri l'Aveugle, comte de Namur et de
Luxembourg (Luik, 1921) en Niffle-Anciaux, Guy II, comte de Namur (Brussel,
1922).
Voor het hertogdom Brabant, beperken wij ons tot een paar eerste rang-studiën,
te weten G. Smets, Henri I duc de Brabant (Brussel, 1905) en Eug. Dupréel, Godefroid
le Bossu (Brussel, 1904) Wat de lokale geschiedenis van dit gewest betreft, blijft het
beste boek de Geschiedenis van Leuven van Herman Van der
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Linden (Leuven, 1899) terwijl de naam van Victor Fris in Vlaanderen het meest
bekend blijft dank zij De Slag bij Kortrijk (Gent 1902), Geschiedenis der stad
Geeraardsbergen (Gent, 1911) en Gand (Brussel, 1913). Fris schreef verscheidene
artikels over den opstand van Gent tegen Philips den Goede en liet een onafgewerkt
handschrift na over deze episode die hij con amore gedurende zijn gansch leven
bestudeerde.
Doornik en het Doornijksche vonden goede geschiedschrijvers in Ad. Hocquet,
Tournai et le Tournaisis au 16e siècle (Brussel, 1906) L. Verriest, La Charité
St-Christophe et ses comptes au 13e siècle (Brussel, 1904), P. Rolland die hieromtrent
verschillende bijdragen leverde in de Académie royale d'Archéologie, de Revue du
Nord, de Commission royale d'histoire enz, Baron M. Houtart, Les Tournaisiens et
le roi de Bourges (Doornik, 1908). F. Leuridant heeft zijne wetenschappelijke
loopbaan aan het leven van den Prins de Ligne gewijd.
In 1866 schreef de goede kindervriend Alphonse Le Roy als volgt over de
geschiedenis van België: ‘Tot nu toe hebben wij geen volledig en afdoend geheel,
zoowel in al zijne onderdeelen afgewerkt als stevig op zijne basis berustende. Maar
wanneer de groote bouwmeester zal komen, die voor eene dergelijke taak zal uitgerust
zijn, zal hij deze minder zwaar vinden dan zulks in eenig ander land het geval zal
zijn.’ Vijf jaar later, over de Histoire de Belgique van Namèche gewagende, herhaalt
hij: ‘Men begrijpt de moeilijkheid eener synthesis der Belgische annalen in de
Middeleeuwen. Nochtans zal men tot daar moeten komen, wanneer men een denker,
een genoeg klaarziend observator zal ontdekken die de algemeenheden uit de
particuliere feiten zal afleiden.’ Dezen grooten bouwkundige, dezen denker, dezen
helderzienden observator, Alphonse Le Roy vermoedde toen niet dat hij hem enkele
jaren later de Logiek en de geschiedenis der Wijsbegeerte zou doceeren.
Zooals de nationale geschiedkundige beweging van 1830 tot 1880 door de groote
figuur van Gachard beheerscht wordt, zoo zullen de nakomelingen den naam van
Henri Pirenne in de tweede helft van ons honderdjarig onafhankelijk bestaan
onthouden. Dit onbetwistbaar feit bewijst zoo klaar als de zon de waarheid van
hetgeen wij hierboven beweerd hebben, te weten dat de Belgische historiographie
zich op normale en harmonieuse wijze ontwikkelde. Op het gebied der geschiedenis,
meer misschien dan elders,
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is men van zijne voorgangers afhankelijk. Gachard moest natuurlijk vóór Pirenne
komen. Deze laatste zou zonder den eerste onmogelijk geweest zijn. Beiden hebben
perfekt hunne rol verstaan en zijn te goeder ure gekomen. Maar eene europeische zeggen we liever eene wereldfiguur - als deze van H. Pirenne verdient wat breeder
dan de gemeene massa behandeld te worden.
In het fabriekcentrum van Verviers geboren, in het huis van eenen lakenkoopman
der 19e eeuw opgevoed, werd de jonge in de school van Kurth opgeleide historicus
op 24 jarigen ouderdom tot professor aan de Gentsche hoogeschool benoemd, nadat
hij zijne academische opleiding aan de colleges van Schmoller te Berlijn, Lamprecht
te Leipzig en Gabriel Monod te Parijs volledigd had. Te Leipzig vooral onthulde
men aan dezen zoon van eenen nijveraar uit eene stad waar de eerste pogingen tot
inrichting van het moderne proletariaat met zijne jeugd samenvallen, het belang der
economische en sociale factors in de geschiedenis. In Vlaanderen overgeplant, waar
men - o, zeer vaag - het belang van de lakennijverheid in de geschiedenis kende,
moest deze schrandere, leerzuchtige geest zich tot de studie van de geschiedenis
dezer lakennijverheid, die gedurende de Middeleeuwen eene ongeëvenaarde welvaart
en eene wereldbefaamdheid aan dit klein hoekje Belgischen grond verzekerd had,
aangetrokken voelen. De nijverheid en de handel zijn zuster en broeder. De
geographische ligging van Vlaanderen, met zijne haven van Brugge, tusschen het
Zuiden en het Noorden, maakten van dit land een eenig in zijn soort handelscentrum.
De opzoekingen over de ontwikkeling van den handel brachten de verplichting mede
tot de vroegste tijden terug te keeren en zoo werd gansch natuurlijk het vraagstuk
van den oorsprong der steden gesteld. Welk prachtig uitbatingsveld voor een zoo
taaien als klaarzienden wroeter die zich niet meer zou te vreden stellen met het
bewandelen der begane paden! Vastberaden tot de diplomatische en litteraire bronnen
op te klimmen, geholpen door zijne uitgebreide kennissen zoowel als door zijne
vindingrijkheid, zou Pirenne de vóór hem onbekende gezichtspunten
vermenigvuldigen en om zoo te zeggen ons middeleeuwsch verleden hernieuwen.
Van zijn Sedullius de Liége afgezien, een stuk dat door de Koninklijke Academie
van België in hare verhandelingen opgenomen werd toen de schrijver nog geen
twintig jaar oud was, hebben enkel zijne Histoire de la Constitution de la ville de
Dinant
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au moyen âge (1889) en Le livre de l'abbé Guillaume de Ryckel. Polyptique et
Comptes de l'abbaye de Saint-Trond au milieu du XIIIe siècle (1896) op de Luiksche
geschiedenis betrekking. Doch daar reeds ontwaart men zijne neiging voor de
geschiedenis onzer instellingen en van het economisch leven. Van toen af had hij
zijne studiën over Vlaanderen's verleden begonnen en wel met een der merkwaardigste
feiten onzer geschiedenis, den slag der Gulden Sporen; ‘La Version flamande et la
version française de la bataille de Courtrai’ dagteekent van de jaren 1890-1892,
waartusschen zijne uitgave van de ‘Histoire du meurtre de Charles le Bon de Galbert
de Bruges’ dient geplaatst te worden. Weldra zou Pirenne zijn horizont verbreeden.
Zijne artikelen over ‘L'Origine des constitutions urbaines au Moyen-âge’ (1893-1898)
zijn een der eerste pogingen in ons land tot het opstellen eener synthesis over dit zoo
betwiste vraagstuk. Nu volgen zijne werken zich met buitengewone snelheid op.
Ieder jaar verschijnen een of twee artikelen wanneer het niet een of twee boekdeelen
zijn. Ziehier Villes, marchands et marchés au Moyen-âge (1898) La Hanse flamande
de Londres (1899), Le soulèvement de la Flandre maritime en 1323-1328 (1900),
La chronique rimée des troubles de Flandre en 1379-1380 (1902), Les dénombrements
de la population d'Ypres au XVe siècle (1903), Dinant et la Hanse teutonique (1904),
Les villes flamandes avant le XIIIe siècle (1905), Une crise industrielle au XVIe siècle
dans la draperie urbaine et la ‘Nouvelle draperie’ en Flandre (1905) Notice sur la
fabrication des tapisseries en Flandre au XVIe siècle (1906).
De titels dezer studiën maken ieder commentaar overbodig. In 1906 verschijnt
deel I van Recueil de documents relatifs à l'industrie drapière de la Flandre met de
medewerking van G. Espinas. Deel IV verscheen in 1924. In geen enkel land kent
men tot nu toe een zoo volledig en zoo belangrijk geheel voor de geschiedenis eener
nijverheid. Vermelden wij hier nog Les anciennes démocraties des Pays-Bas (1910)
een vulgariseerend boek waarin de uitslagen van een vierde eeuw opzoekingen over
het sociale en economische leven onzer middeleeuwsche steden samengevat zijn.
Zonder op volledigheid de minste aanspraak te maken, melden wij hier nog Les luttes
sociales en Flandre, Les Périodes de l'histoire sociale du Capitalisme (1914) en
vooral Les villes au Moyen-âge. Essai d'histoire économique et sociale (Brussel
1927) vooreerst in
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't Engelsch verschenen onder den titel Medieval cities. Their origins and the revival
of trade (Princeton 1925).
Zoo geraken wij eindelijk tot zijn standaardwerk de Histoire de Belgique, waarvan,
zooals men weet, eene Nederlandsche vertaling verscheen. Vóór Pirenne moesten
we ons tevreden stellen met de zeer middelmatige geschiedenis van Namêche of de
methodisch beter aangelegde ‘Vaderlandsche historie’ van David, waar goede
hoofdstukken over den socialen toestand, de geestelijke en burgerlijke instellingen
in voorkomen. Ik spreek niet eens van Moke, zelfs daar waar hij door Hubert verbeterd
werd.
Deel I van de Belgische Geschichte dat in 1900 verscheen was eene ware
openbaring. Zelfs de collega's en de vrienden van den meester, die hem naar waarde
hadden leeren schatten, werden in geestdrift vervoerd bij het lezen van dit boek dat
zich onderscheidde door de oorspronkelijkheid van het plan, de diepte der
opzoekingen, de ruime oogopslag, de merkwaardige belezenheid en de nieuwe
gevolgtrekkingen. De kritiek, zoowel in België als in den vreemde, was slechts een
uitbundige lof. Nu had ons land een ras-geschiedschrijver, zooals Duitschland op
een Lamprecht en Frankrijk op een Lavisse boogden. Nooit, tot daartoe, liet men de
economische invloed en de sociale strijd zoo helder uitschijnen, nooit geraakte men
tot eene zoo merkwaardige economische uitlegging der sociale feiten. Bij de
verschijning der volgende deelen, breidde de kring der lezers zich van lieverlede uit,
zoodat er heden in ons land wel weinig intellectueelen te vinden zijn die niet minstens
een der zes deelen van de Histoire de Belgique van Pirenne gelezen hebben en zich
aldus van de waarheid van Lavisse's gezegde: ‘Je ne sais si aucune patrie a de plus
glorieux souvenirs’ overtuigd hebben. Het jubeljaar zal het roemrijke monument
zien volledigen door de verschijning van het aan het onafhankelijke België gewijdde
deel, waarna de schrijver met recht het ‘Exegi monumentum’ zal kunnen uitspreken.

4. Hedendaagsche Geschiedenis.
In dit overzicht zullen we vooral trachten de chronologische orde te bewaren, d.w.z.
dat er vooreerst spraak zal zijn van de geschiedenis der Fransche Overheersching,
daarna van het Hollandsch bewind om te eindigen met de Omwenteling van 1830
en het Onafhankelijk België. De werken over den grooten Oorlog 1914-1918 zullen
in een bijzonder hoofdstuk behandeld worden.
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Het werk van Baron Paul Verhaegen, La Belgique sous la domination française
(Brussel, 5 deelen 1922-1929) omvat, in zijne verschillende gezichtspunten, de
geschiedenis van ons land gedurende dit tragisch tijdvak zoo rijk aan geweldige
beroeringen op politiek, economisch en sociaal gebied. Men kan den schrijver het
verwijt toesturen dat hij in de uiteenzetting der gebeurtenissen partijdig is. Maar hij
verdraait ze nooit en meer dan eens brengt hij hulde aan republikeinsche agenten
wier denkwijzen hij hoegenaamd niet deelt. Het is hem gelukt een nauw verband te
scheppen tusschen de innerlijke geschiedenis van België en de gebeurtenissen van
politieken en militairen aard belangrijk voor gansch Europa. Ondanks enkele leemten
in de documentatie - bijzonder voor hetgeen de duitsche werken betreft - blijft dit
werk de volledigste uiteenzetting van het stoffelijk en zedelijk leven van België op
het einde der 18e en het begin der 19e eeuw.
Daar Baron Verhaegen in zijn derde deel talrijke monographiën over den
Boerenkrijg geraadpleegd heeft kunnen wij deze stilzwijgend voorbijgaan, zoowel
als verscheidene studiën over de Fransche Overheersching in zekere streken of steden,
alle door Verhaegen aangehaald.
Bij uitzondering melden wij een paar werken van Félix Magnette, Les Emigrés
français au pays de Liége de 1791 à 1794 (Luik 1906) en Les Emigrés français aux
Pays-Bas (1789-1794) (Brussel, 1907) en ook het boek van Ch. Pergameni, L'esprit
public à Bruxelles au début de la domination française (Gent, 1914).
Ch. Terlinden schreef drie belangrijke studiën over het hollandsch tijdperk.
Vooreerst Guillaume I, roi des Pays-Bas et l'Eglise catholique en Belgique
(1814-1830) (Brussel, 2 deelen, 1906) waar hij het opvolgens heeft over den strijd
tusschen Kerk en Staat en over het Concordaat, waar hij vooral van de onuitgegeven
stukken van de Staatssecretarie van den Heiligen Stoel gebruik gemaakt heeft. Daarna
verschenen in L'Histoire de la Belgique contemporaine twee bijdragen van zijne
hand La formation du royaume de Belgique (Deel I. Brussel 1928) en Histoire
politique interne: formation et évolution des partis (Deel II, Brussel, 1929).
Frans van Kalken, waarvan reeds spraak was, heeft eene goede Histoire du
Royaume des Pays-Bas et la révolution belge de 1830 (Brussel, 1910) uitgegeven.
Buiten de Belgische bronnen heeft hij vooral de uitgaven van den hollandschen
geschiedschrijver Colenbrander benuttigd. De twee boeken van L. Van der Essen,
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La Belgique dans le royaume des Pays-Bas (Brussel, 1923) en La Révolution belge
et les origines de notre indépendance (Brussel, 1924) hebben vooral een
vulgariseerend karakter. De zeer belangrijke studie van F. Delannoy Les origines
diplomatiques de l'histoire contemporaine. La Conférence de Londres (1830-1831)
(Leuven, 1903) onderscheidt zich door zijne overvloedige documentatie, de vastheid
zijner kritiek en de onpartijdigheid zijner beoordeelingen. Baron Camille Buffin gaf
twee deelen Mémoires et documents sur la Révolution belge (Brussel, 1912) uit.
Alfred de Ridder was, vooral sinds den oorlog, de onvermoeibare geschiedschrijver
van het onafhankelijke België. In ‘La Belgique et la Prusse en conflit de 1834 à 1838
(Brussel, 1919) zet hij de eindelooze vitterijen uiteen met dewelke Pruisen het jonge
België trachtte te plagen aangaande de versterkingen van Diest, het houtkappen in
het bosch van Grünenwald, onze voorgewende inmenging in de Rhijnlandsche
Katholieke beweging. De vijandigheid van dit land wordt nog scherper in het licht
gesteld in zijne Histoire diplomatique des traités de 1839 (Brussel, 1920) welke de
Histoire du règne de Léopold I van J.-J. Thonissen zoo goed volledigt. In Le Mariage
de Léopold II (Brussel, 1925) vertelt A. de Ridder de veranderingen welke zich
voordeden in de betrekkingen tusschen het tweede Keizerrijk en België van 1852 tot
1855. De tijdelijke toenadering belette hoegenaamd de aanvallende houding van het
keizerlijk ministerie niet ten opzichte van België en zijne instellingen tijdens het
Congres van Parijs. Aan de internationale gebeurtenissen welke enkele jaren vroeger
voorvielen heeft A. de Ridder zijne Crise de la Neutralité belge de 1848 (Brussel,
1929) gewijd. Al deze studiën werden door hem samengevat in La Belgique et les
Puissances européennes (apud Histoire de la Belgique contemporaine, deel I, 1928)
Vermelden wij ten slotte de uitgave van het denkschrift van Emile Banning Les
origines et les phases de la neutralité belge (Brussel, 1927) dat door A. de Ridder
bezorgd werd.
Een andere geschiedschrijver, graaf Louis de Lichtervelde wijdde zich vooral aan
de loopbaan onzer vorsten. Na een boek over La Monarchie en Belgique sous Léopold
I et Léopold II (Brussel, 1921) gaf hij een sterk gedocumenteerde studie over Le
Congrès national de 1830 uit (Brussel, 1922). Sedert toen hernam hij de historische
figuur onzer twee eerste koningen in twee afzonderlijke boeken Léopold II (1926)
en Léopold I (1929). Hier wordt
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hunne rol in het raam onzer geschiedenis en van ons publiek recht juist weergegeven.
Men verneemt er o.a. dat hunne bedrijvigheid veel grooter was dan het publiek zulks
tijdens hun leven vermoeden kon. Wij hebben reeds verscheidene studiën uit de
Histoire de la Belgique contemporaine aangehaald. Zij zijn het werk van katholieke
geschiedkundigen. Daar tegenover kan men uit liberaal oogpunt La Belgique morale
et politique (Brussel 1902), van M. Wilmotte en vooral het zoo even verschenen
boek van F. van Kalken, Histoire de la Belgique contemporaine (Parijs 1930)
vermelden. Het socialistisch oogpunt wordt uiteengezet door Louis Bertrand, Histoire
du Socialisme et de la démocratie en Belgique depuis 1830 (1900-1906). Niemand
zal er zich over verwonderen dat we hier niet gewagen over ‘boeken arrangeurs’ die,
zonder de minste geschiedkundige voorbereiding, het aandurven boeken te schrijven
bij middel van andere boeken.
Ernest Discailles was de biograaf der gebroeders Rogier. In Un diplomate belge
à Paris de 1830 à 1864 (Brussel, 1908) deed hij de door Firmin Rogier bewezen
diensten uitschijnen in zijne hoedanigheid van secretaris en daarna van minister bij
het Belgische gezantschap te Parijs. Zijn bijzonderste werk is echter Charles Rogier
(Brussel, 1893-1895, 4 deelen). Voor hetgeen de helderheid der uiteenzetting en de
keurigheid van den stijl aangaat, staat dit werk merkelijk hooger dan de
levensbeschrijvingen van Th. Juste. Nochtans zondigt Discailles, zoowel als Juste,
door overdrijving in de letterlijke omschrijving van de dokumenten en zijne
schrijfwijze houdt meer van de panegyriek dan van de onpartijdige geschiedenis.
Onder dit opzicht staat het boek van Paul Hymans over Frère-Orban (Brussel,
1905-1910, 2 deelen) veel hooger dan dat van Discailles. Vooral deel II, dat loopt
over de jaren 1848-1870 en dat als ondertitel draagt: La Belgique et le second Empire
is belangrijk voor onze geschiedenis. Hopen wij dat het den schrijver weldra zal
gegeven zijn het werk te bekronen door het afwerken van deel III, welk waarschijnlijk,
zoowel als de twee eerste deelen, de hulde van de tegenstrevers zelve van den heer
P. Hymans zal verdienen.
Melden wij hier insgelijks de levensbeschrijving van Jules Malou, den grooten
tegenstrever van Frère-Orban, door Baron de Trannoy (Brussel, 1905) en ook de
degelijke studie van Edmond Rubbens over Edouard Ducpétiaux (Brussel, 1924),
den hervormer

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

455
van ons strafregiem met het boek van A. Bellemans over Victor Jacobs (1913). Het
was Edouard van der Smissen niet gegeven zooals hij het gehoopt had, de biographie
van August Beernaert te schrijven. Doch hij bewees aan de geschiedenis een grooten
dienst met de uitgave van Léopold II et Beernaert d'après leur correspondance inédite
(Brussel, 1920, 2 deelen) welk een schitterend licht op al de vraagstukken werpt
waaraan de Koning belang hechtte, het weze Congo, de versterking der Maas of de
herziening van de grondwet. Het schoon boek van Paul Crokaert over Brialmont
(Brussel, 1925) is van kapitale waarde voor de militaire geschiedenis van België en
is niet minder belangrijk voor de politieke en diplomatieke geschiedenis van de 19e
eeuw. Indien we hier nog melding maken van Adolphe Deschamps door Pater Ed.
de Moreau (Brussel, 1911) en Lambermont door André de Robiano zonder Emile
Banning et Léopold II van Ernest Gossart te vergeten, dan meenen wij de belangrijkste
werken op het gebied onzer prachtige hedendaagsche geschiedenis geciteerd te
hebben.
Weinig landen in Europa kunnen op zulke bestendige continuiteit, zulke regelmatige
opwelling bogen. Eene ontzettende ramp dreigde, ten laatste, alles te vernietigen.

5. Geschiedenis van den Oorlog 1914-1918.
Er zou een boekdeel noodig zijn voor de eenvoudige opsomming der titels van de
werken over den grooten oorlog in België(1). Er bestaat bijna geene gemeente, welke,
als slachtoffer der gruwelen van den inval en de bezetting, geen kronijkschrijver
gevonden heeft om, soms naar het voorbeeld der middeleeuwsche annalisten, dag
om dag de merkwaardige gebeurtenissen aan te teekenen welke aldaar tijdens die
lange vier jaren voorvielen. Onmogelijk al deze monographiën aan te halen, ofschoon
meer dan eene zich door buitengewone objectiviteit en kritischen zin onderscheidt.
Beperken wij ons tot enkele algemeene werken en vooreerst tot de Rapports de la
Commission d'enquête sur les attentats commis par les troupes allemandes pendant
l'invasion et l'occupation de la Belgique (Brussel, 1922-1923, 6 deelen).

(1) Sedert 1924 geeft de h. Heyse eene ‘Revue belge des livres, documents et archives de la
Guerre’ uit.
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Het werk van J. Schmitz en N. Nieuwland, Documents pour servir à l'histoire de
l'invasion allemande dans les provinces de Namur et de Luxembourg (Brussel,
1920-1925, 8 deelen) is, zooals de titel het aanduidt, nauwer beperkt uit territoriaal
oogpunt, doch dieper en omstandiger in het onderzoek zelf, dat op meesterlijke wijze
werd doorgevoerd en uitstekend materiaal voortbracht en om zoo te zeggen de proef
op de som gaf. Onder de eerste pogingen tot synthetisch werk dient het boek van
Baron Beyens, La Belgique pendant la guerre (Brussel, 1923) vermeld te worden.
Melding verdient ook de luxe-uitgave ‘La Belgique pendant la guerre’ (Brussel,
Bertels, 1920-1923, 4 deelen) waarvan deel I aan het stoffelijke leven gewijd is en
voor opsteller heeft Georges Rency; deel II. De Inval door J. Cuvelier, deel III, de
Krijgsverrichtingen door Tasnier en van Overstraeten, deel IV, de diplomatische
geschiedenis door A. de Ridder. Voegen we hierbij L'alimentation de la Belgique
par le Comité national door Ch. Delannoy (Brussel, 1922). Men kent de
Amerikaansche onderneming van J. Shottwell, Histoire économique de la guerre
mondiale. In de Belgische reeks verschenen, van 1924 tot 1929, Le Ravitaillement
de la Belgique pendant l'occupation allemande door Albert Henry; L'action du
Gouvernement belge en matière économique pendant la guerre door F.G. Van
Langenhove; La déportation et le travail forcé des ouvriers et de la population civile
door F. Passelecq; Le secours-chômage en Belgique pendant l'occupation allemande
door Ern. Mahaim; L'Industrie belge pendant l'occupation allemande door Ch. de
Kerchove; La Législation et l'administration allemande en Belgique door J. Pirenne
et M. Vauthier en eindelijk de synthesis van dit alles La Belgique et la Guerre
mondiale door Henri Pirenne.
Het zal niet overbodig zijn hier aan de inrichting te herinneren, in het jaar 1919,
van een depot van het Oorlogsarchief, door Kon. Besl. van 13en Mei 1928 aan het
Algemeen Rijksarchief gehecht. Het Bestuur, dat enkele afleveringen van een Bulletin
uitgaf, kreeg opdracht de geschreven, gedrukte en geteekende dokumenten in verband
met den Oorlog en de duitsche bezetting van 1914 tot 1918 op te zoeken en te
klasseeren. Het depot bestaat uit twee groote afdeelingen, waarvan de eerste
(Dapperheidsplaats, 17 Anderlecht) de duitsche en belgische archiefstukken in verband
met den oorlog bevat, de tweede (Ruysbroeckstraat 76) de archieven der duitsche
firma's in België waarop na den
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oorlog beslag gelegd werd. Deze afdeeling vormt het eerste stadium van ons
hedendaagsch economisch archief, waar de nakomelingen eens te meer de werkkracht,
de geest van initiatief en van doordrijven van het door het lijden en de offervaardigheid
gezuiverde Belgische volk zullen leeren kennen.

6. Economische en sociale Geschiedenis.
Hierboven heeft men kennis genomen van de belangrijke deelname van Léon Van
der Kindere aan de hervorming der geschiedkundige studiën in België. Benevens de
inrichting van zijnen praktischen leergang, had hij de groote verdienste in België de
economische en sociale geschiedkundige studiën te bevorderen. In Le Siècle des
Artevelde (1879) wordt voor het eerst de rol der groote belgische middeleeuwsche
steden, in het licht der vreemde en vooral der duitsche werken, uiteengezet. Het
volksleven wordt van al zijne keerzijden uit onderzocht. De nijverheid, de handel,
de vorm van den eigendom, het dorpsleven, de zeden en gebruiken, ja zelfs de kunst
en de letterkunde worden bestudeerd. Zoo slaagde de schrijver er in een meesterlijk
tafereel te schilderen van de sociale toestanden in Vlaanderen en Brabant in de
Middeleeuwen, vooral in de XIVe eeuw. Dit is het eerste ‘essay’ van eene
‘Kulturgeschichte’ en dit ‘essay’ was een meesterstuk.
Dit boek maakte waarschijnlijk op den-jongen Henri Pirenne eenen diepen indruk
en het zou misschien niet vermetel zijn te beweren dat het veel tot zijne
wetenschappelijke oriënteering bijdroeg. Onmogelijk over economische en sociale
geschiedenis te reppen zonder te beginnen met de werken der Gentsche School en
aan de schitterende verdiensten en den bezielenden invloed van Pirenne te herinneren.
Onder zijne beste leerlingen bekleedt G. Des Marez een der eerste plaatsen. Zijne
doctorsstelling Etude sur la propriété foncière dans les villes du Moyen-âge et
spécialement en Flandre (Gent, 1898) was eene ware onthulling. Met recht schrijft
zijn leeraar over dit werk: ‘Sedert de verschijning in 1861 van de “Geschichte des
Eigentums in den deutschen Städten” van W. Arnold, werd op dit gebied niets
uitgegeven dat, door de uitgebreidheid der opzoekingen en de waarde van de uitslagen,
met dit boek kan vergeleken worden.’ Doch G. Des Marez bleef hier niet bij. Weldra
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verscheen van zijne hand eene belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van het
handelsrecht, La lettre de foire à Ypres au XIIIe siècle (Brussel, 1900). In 1904 begon
hij zijne talrijke studiën over de hoofdstad met een meesterlijk werk L'organisation
du travail à Bruxelles au XVe siècle dat, in 1909, gevolgd werd door eene
doordringende studie over ‘Le Compagnonnage des chapeliers bruxellois’ Door zijne
uitgave - met de medewerking van Em. De Sagher - van de Comptes de la ville
d'Ypres de 1267 à 1329 (Brussel, 1909-1913, 2 deelen) heeft hij aan de geschiedenis
een des te grooteren dienst bewezen daar de kostbare archieven van Ieper in het begin
van den oorlog verbrand werden. Daarna heeft Des Marez zich bijzonder op de
oudheidkundige studiën toegelegd en zijn laatste boek Le problème de la colonisation
franque et le régime agraire en Belgique (Brussel, 1926) is eene geleerde ineenzetting
van de bijzonderste hulpwetenschappen van de geschiedenis en de oudheidkunde tot
groot voordeel van de geschiedenis zelf.
Herman Van der Linden, waarvan reeds meermaals spraak was, gaf in 1896 een
voortreffelijk boek uit over Les Gildes Marchandes dans les Pays-Bas au moyen
âge.
Alfred Hansay deed zich kennen door eene degelijke Etude sur la formation
économique du domaine de l'abbaye de St. Trond depuis les origines jusqu'à la fin
du XIIIe siècle (Gent, 1899). Dit werk, werd later voortgezet door kanunnik Simenon,
L'organisation économique de l'abbaye de St. Trond depuis la fin du XIIIe siècle
jusqu'au commencement du XVIIe (Brussel, 1903). Het boek van Pater de Moreau,
L'abbaye dé Villers aux XIIe et XIIIe siècles (1899) staat zoowel in verband met de
economische als met de kerkelijke geschiedenis. Aan Victor Fris, nog een leerling
van Pirenne, zijn we eene Schets van den economischen toestand van Vlaanderen in
het midden der XVe eeuw (Gent, 1900) verschuldigd. Georges Bigwood heeft zich
vooral toegelegd op de financieele geschiedenis. Onder zijne talrijke werken verdient
Le régime juridique et économique du commerce de l'argent dans la Belgique du
moyen âge (Brussel, 1921-1922, 2 deelen)eene eereplaats. Hierbij kunnen een paar
studies van J. Cuvelier gevoegd worden: Un capitaliste du XIVe siècle (Brussel, 1920)
en Les Origines de la fortune de la maison d'Orange-Nassau (Brussel, 1921). Het
werk van J.A. Goris, Etudes sur les colonies marchandes méridionales à Anvers de
1488 à 1567 (Leuven, 1925) is eene belangrijke bijdrage tot de kennis der geschiedenis
van het modern kapitalisme. Het werk van B.S. Chlepner, La
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Banque en Belgique (Brussel, 1926) heeft eerder betrekking tot het hedendaagsche
tijdvak. Floris Prims die, in 1923 met eene Geschiedenis van het Antwerpsche
Turfdragersambacht (1447-1863) zijn wetenschappelijke loopbaan inleidde, begon
eene Geschiedenis van Antwerpen waarvan de verschenen deelen het bewijs van
uitgebreide economische en sociale kennissen levert. Floris Prims is een schrijver
van buitengewone vruchtbaarheid. Melden wij hier nog het goede werk van Jos.
Lefèvre Le Commerce de la Belgique avec l'Espagne au XVIIIe siècle (Brussel, 1921).
De geschikste vertegenwoordiger der economische geschiedenis op het einde van
het oud regiem is echter Hubert van Houtte. Oud-leerling van kanunnik Cauchie,
was hij nauwelijks aan de banken der Hoogeschool ontgroeid, of hij gaf twee werken
uit welke dadelijk de aandacht trokken, Les Kerels de Flandre en Essai sur la
civilisation flamande au commencement du XIIe siècle d'après Galbert de Bruges
(Leuven 1898). De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis nam daarna in hare
reeks in 4o zijne Documents pour servir à l'histoire des prix de 1381 à 1794 (Brussel,
1902) over. Vooral zijn laatste boek Histoire économique de la Belgique à la fin de
l'ancien régime (Gent 1920) is zoo nieuw van opvatting en van stijl als vol gedachten
en feiten. Hij is zijn onderwerp geheel meester. Hij kent natuurlijk alles wat over de
zaak geschreven werd hetgeen niet belette dat hij, dank aan zijne persoonlijke
ontdekkingen, zich eene eigen denkwijze gevormd heeft over het grootste deel der
op te lossen vraagstukken. Zoo zijn we nu in het bezit van een grondwerk over de
nijverheid, den handel en den landbouw in de Oostenrijksche Nederlanden, dat als
uitgangspunt voor al de over dit tijdvak te ondernemen werken kan dienen. Wat het
hedendaagsche België betreft beperken wij ons tot de studiën van Fernand Baudhuin,
Histoire économique de la Belgique en M. Defourny, Histoire Sociale: les faits, les
idées, la législation beide in Histoire de la Belgique contemporaine (Brussel
1928-1929) verschenen.

7. Geschiedenis van het recht en van de instellingen.
Als voetstuk aan de rechtgeschiedskundige studiën in België vindt men de uitgaven
der ‘Commission royale des anciennes lois et ordonnances’.
Sinds 1846 tot heden - met uitzondering van de oorlogsjaren en de kritische
naoorlogsche periode - gaf deze commissie blijk
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van eene voortdurende werkzaamheid. Benevens een Bulletin, gaf zij in de in-folio
reeks een aantal deelen uit met de Ordonnanciën der Nederlanden en van het
Prinsbisdom Luik van de 16e tot de 18e eeuw, de in 4o reeks was aan de oude
Costuimen voorbehouden, waarvan de verzameling bijna volledig is.
Aan de werken vanWarnkoenig, Defacqz en Edmond Poullet, waarvan spraak was
in het eerste deel dezer verhandeling dienen de boeken van J.J. Thonissen gevoegd
te worden, die om zoo te zeggen in de oude en de nieuwe richting thuis zijn. Zijne
Organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale de la loi salique (1882)
waar eene belangrijke plaats aan de discussie der fransche en duitsche werken verleend
wordt, behoort nog tot de oude school, hetgeen niet wil zeggen, dat dit boek dat lang
als een volledig traktaat over de stof beschouwd werd, heden alle gezag zou verloren
hebben. Nochtans zijn de Recherches sur le Hainaut ancien (1865) van zijn tijdgenoot
Charles Duvivier van grooter waarde zoowel wat de geschiedkundige nauwkeurigheid
als wat de wetenschappelijke kritiek aangaat. Met de werken van Duvivier staan die
van L. Verriest in nauwe betrekking, vooral zijn Servage dans le Comté de Hainaut
(1909-1911) en zijn Régime seigneurial dans le Comté de Hainaut du 11e siècle à
la Révolution (1916-1917). Het was nogmaals L. Van der Kindere die met zijne
Notice sur l'origine des magistrats communaux (1874) hier den eersten bijlslag in
de tot daartoe als onfeilbaar verkondigde leer gaf, tot groote verontwaardiging van
de mandarijnen die zich alleen als houders der waarheid waanden. Eenmaal losgelaten
kunnen de nieuwe gedachten niet meer tegengehouden worden. Wanneer het eerste
deel der Introduction à l'histoire des institutions de la Belgique au moyen âge (1890)
verscheen, hing de weegschaal reeds sedert eenigen tijd naar de zijde der nieuwe
richting. Jules Lameere zette een eersten bakenstok met zijn artikel De l'histoire du
droit et de son étude actuelle dans les Pays-Bas (1884) waar hij een overzicht gaf
van hetgeen verricht werd en wat er nog te doen viel in België. De mercurialen van
dezen uitmuntenden magistraat bij het beroepshof van Gent zijn zoo oorspronkelijk
als grondig. Ernst en Faider deden voor het prinsbisdom Luik hetzelfde werk als
Lameere voor Vlaanderen. Tusschen de nieuwere rechtshistorici verdient Victor
Brants eene eervolle plaats voor zijne studiën over de XVIIe eeuw en de oude
hoogeschool van Leuven, vooral La Belgique au XVIIe
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siècle, Albert et Isabelle, Etudes d'histoire politique et sociale (Leuven 1910).
En nogmaals dient hier Henri Pirenne vermeld te worden voor de impulsie welke
hij aan de geschiedenis der instellingen gaf. Zijne Etude sur la Constitution de la
ville de Dinant (1889) diende als model aan de Histoire de la Constitution de la ville
de Louvain (1892) van H. Van der Linden, zijn eersten en een zijner beste leerlingen.
Melden wij nog de jongste werken der Gentsche School: W. Blommaert, Les
châtelains de Flandre, (1920), Fr. L. Ganshof, Etude sur les Ministeriales en Flandre
et en Lotharingie (Brussel, 1926), een werk van allereerste gehalte, en Henri Nowé,
Les baillis comtaux de Flandre des Origines au XIVe siècle (Brussel, 1928). De studie
van Pater Calbrecht. De Oorsprong van de Sint Petersmannen (Leuven 1922) heeft
een onderwerp vernieuwd dat destijds door Lavallée behandeld werd. Een ander
hoofdstuk uit de rechtsgeschiedenis werd ingestudeerd door E. van Cauwenbergh
Les pélerinages expiatoires et judiciaires dans le droit communal du moyen âge
(Leuven, 1922).
Verschillende onzer oude regeeringsraden gaven aanleiding tot degelijke werken.
Zoo hebben we o.a. Histoire du Conseil privé door P. Alexandre (Brussel, 1895); Le
Grand Conseil des ducs de Bourgogne door Eug. Lameere (Brussel 1900); Histoire
du Conseil de Brabant door A. Gaillard (Brussel 1898-1902, 3 deelen); Histoire du
Conseil du Gouvernement général door Jos. Lefèvre (Brussel 1928).Wat het
prinsbisdom Luik aangaat beheerscht het standaardwerk van Cam. de Borman, Les
Echevins de la souveraine justice de Liége (Luik 1892-1899, 2 deelen) de gansche
rechtsgeschiedkundige productie van het einde der vorige eeuw. De geleerde
geschiedkundige schrijft hier opnieuw de annalen der Luiksche schepenen, legt het
mecanisme der instelling uit, beschrijft de nu lang en vreedzame dan onverhoedsche
en geweldige veranderingen, doet zijne politieke rol in 's lands geschiedenis uitkomen.
Met de hoogste bedrevenheid heeft hij de tallooze onderwerpen behandeld die hij
vergaderde om de geschiedenis der wederwaardigheden eener instelling te schrijven
welke zoo lang betrokken bleef bij al de staatkundige omwentelingen van het
prinsdom.
Verschillende werken van Ed. Poncelet hebben ook betrekking tot de Luiksche
instellingen, onder meer Les Maréchaux d'armée de l'Evêché de Liége (1903) en Le
Conseil ordinaire, tribunal d'appel de la principauté de Liége (Brussel, 1929). Voor
het Fransch bewind
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blijft het werk van Prosper Poullet, Les institutions françaises de 1795 à 1814
(Leuven, 1907), het belangrijkst en voor het hedendaagsche België het laatst
verschenen Nos institutions représentatives door George Eekhout in Histoire de la
Belgique contemporaine T 1 (Brussel, 1928). Wat het gewoonterecht aangaat, bepalen
wij ons hier tot het mooie boek van Paul Errera, Les Maswirs (Brussel, 1891).
Onder de Belgen die zich aan de studie van het internationaal recht overgegeven
hebben dienen vermeld te worden Baron Descamps en Ernest Nys in wiens
verdienstelijk werk Les Origines du droit international (Brussel, 1894) de
middeleeuwen eene aanzienlijke plaats innemen.

8. Kerkelijke Geschiedenis.
De verschijning, in 1882, van de Analecta bollandiana teekent een mijlpaal op het
gebied der kerkelijke geschiedenis. Wat het Neues Archiv voor de Monumenta
Germaniae historica is, werden de Analecta Bollandiana voor de Acta Sanctorum,
d.w.z. een tijdschrift, waar in afwachting van de voltrekking van de groote
onderneming uit de XVIIe eeuw, de geleerde menigte van de ontdekkingen en de op
het terrein der hagiographie dagelijks verschijnende werken kennis nemen kan. De
namen van de Paters Desmedt, De Backer, Van Ortroy waarbij zich later die van
Alb. Poncelet, Delehaye en Peeters voegden zullen eeuwig met deze gelukkige
innovatie die bijna met de verschijning van deel I van November der AA. SS.
samenvalt verbonden blijven. Hunne werken - men denke slechts aan de uitstekende
monographie over den Heil. Hubertus van Ch. Desmedt - zullen bij de
nakomelingschap in eere blijven. Met hier wat uit te wijden over de wetenschappelijke
bedrijvigheid van Pater Delehaye, den schrijver van L'OEuvre des Bollandistes
(1920), heb ik eene gezamentlijke hulde willen brengen aan de maatschappij waarin
hij eene plaats van eersten rang bekleedt. Zijne uitgave van den Synaxarium ecclesiae
Constantinopolitanae (1902) is zoo belangrijk voor de hagiographie als voor de
wereldlijke en letterkundige geschiedenis. Zijn boek ‘Les légendes hagiographiques
(1905) is het onmisbaar bijvoegsel van den Synaxaire. Hier heeft hij het onderscheid
doen uitkomen tusschen de hagiographie en de geschiedenis. De hagiograaf schrijft
niet alleen om te boeien maar ook om te stichten. Het is een
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nieuw vak dat de levensbeschrijving, de panegyriek en de zedeles in zich vereenigt.
Het grootste deel dezer werken bevat enkel legenden. Pater Delehaye toont ons hoe
deze ontstonden en zich ontwikkelden. Het is eene ware handleiding van
geschiedkundige kritiek waarvan de gevolgtrekkingen beknopte regels formuleeren
welke in het bezigen der door de heiligenlegenden bezorgde materialen dienen
gevolgd te worden. Vrucht van lange ondervinding door eene ongewone
geestesvrijheid diep doordacht, gevuld met juiste denkbeelden en wel gegroepeerde
feiten, is dit boek een model zoowel voor hetgeen de strengheid en de klaarheid der
kritiek betreft als voor de hoffelijkheid der discussie. Om te bewijzen welke
opschudding het in den vreemde te weeg bracht, zal het volstaan eraan te herinneren
dat de door Pater Delehaye voorgestelde classificatie der hagiographische teksten
door Harnack aangenomen werd.
Na opsomming van zijne Actes des Martyrs persans (1905) zijne Légendes grecques
des saints militaires (1909) zijne Passions des Martyrs et les genres littéraires (1921)
en zijne Martyrs d'Egypte (1923) zij het ons toegelaten wat breeder uit te wijden
over Origines du Culte des Martyrs (1912). Na het midden bestudeerd te hebben
waar de martelarenvereering geboren wordt en zich ontwikkelt, onderzoekt hij de
uiterlijke kenteekenen van dezen eeredienst waarvan hij de hoofdlijnen in de
begrafenisgebruiken der gewone stervelingen terugvindt. Na het einde der
vervolgingen overschrijdt de glorie der martelaren de grenzen van dezen in den
beginne noodzakelijk gelokaliseerden eeredienst. Maar de praktijken der vinding
van de heilige lichamen en vooral der verplaatsing en der verdeeling van de relikwieën
doen aan den eeredienst der martelaren zijne grootheid en zijnen wrangen eenvoud
der eerste tijden verliezen. Na de uiteenzetting van de innerlijke ontwikkeling van
den eeredienst, geeft de schrijver eene statistiek van den martelareneeredienst op het
einde der 6e eeuw. Om deze lange lijst van kerken en martelaren over de geheele
uitgestrektheid van het Oude Roomsche rijk op te stellen, was er benevens een
buitengewone belezenheid eene uiterste voorzichtigheid en een geschiedschrijvers'
geweten noodig. Om te eindigen zet Pater Delehaye de gevolgtrekkingen van zijnen
arbeid uiteen en verwerpt hij beslist de vernuftige stelsels welke voor doel hebben
den eeredienst der martelaren aan dien der helden of der Goden of van welke andere
heidensche instelling vast te knoopen.
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Verlaten wij de Bollandisten niet zonder de gewetensvolle Histoire de la Compagnie
de Jésus dans les anciens Pays-Bas van Pater Alfred Poncelet te vermelden. (Brussel,
1927-1928, 2 deelen) waaraan het uitstekend schrift van Paul Bonenfant, La
suppression de la Compagnie de Jésus dans les Pays-Bas autrichiens (Brussel 1925)
kan toegevoegd worden.
De voorzitter der Koninklijke Commissie voor Geschiedenis Dom Ursmer Berlière
vestigde vooreerst de aandacht op zich door zijn Documents inédits pour servir à
l'histoire ecclésiastique de Belgique (Maredsous, 1894) die zooals een voorspel
uitmaken van het jammer nog niet voltrokken monument Monasticon belge dat in
ons land de Gallia Christiana moet vervangen. De werkkracht van den geleerden
Benediktijner is iets wonderlijks. Sedert bijna veertig jarenis hij op de meest
verschillende terreinen werkzaam: in de Koninklijke Academie van België, waar
Bulletins en Mémoires zeer belangrijke studiën van zijne hand bevatten, in de
Koninklijke Commissie van Geschiedenis, in het Belgisch historisch instituut te
Rome, op het gebied der plaatselijke geschiedenis - men weet dat hij twee boekdeelen
over Gosselies zijn geboorteplaats liet verschijnen (1923-1926) - in de Revue
bénédictine, waarvan hij een der schitterendste medewerkers is, enz. enz. Ofschoon
het grootste deel zijner werken tot de zuivere eruditie behooren, sprong hij nu en dan
eens met synthese om. Bepalen wij ons hier met de vermelding van L'Ordre
monastique des origines au XIIe siècle, dat reeds in 1924, eene 3e uitgave beleefde
en in verschillende vreemde talen vertaald werd.
Nevens de Jezuiten en de Benedictijnen, leggen de Norbertijnen zich ernstig op
de geschiedschrijving toe. In 1925 hebben zij de Analecta praemonstratensia gesticht,
een zeer gewaardeerd tijdschrift dat de Analectes de l'ordre prémontré vervangt vóór
den oorlog in de abdij van Park uitgegeven. De boeken van Lamy, L'abbaye de
Tongerloo depuis sa fondation jusqu'en 1263 (1914) en Erens, Tongerloo en 's
Hertogenbosch. De dotatie van de nieuwe bisdommen in Brabant (1925) zoowel als
die van Pl. Lefèvre, L'abbaye norbertine d'Averbode pendant l'époque moderne
(1924) en Valvekens, De Zuid-nederlandsche Norbertijner abdijen en de opstand
tegen Spanje (1576-1585) (1929) nemen, het eerste vooral, eene eervolle plaats
tusschen de werken van kerkelijke geschiedenis in België in.
Onder de talrijke aan kerkelijke instellingen gewijde monographiën, vermelden
wij nog Fr. Baix, Etude sur l'abbaye et la principauté de Stavelot-Malmédy (Charleroi,
1924); Th. Ploegaerts,
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Les moniales cisterciennes dans l'ancien roman pays de Brabant (Brussel, 1925-1926,
4 deelen)' Warichez et van Bleyenbergh, L'abbaye de Lobbes depuis les origines
jusqu'en 1200 (Leuven, 1909) - Het vraagstuk van den oorsprong der begijnen wekt
nog altijd de aandacht der geschiedschrijvers. Na de studiën van God. Kurth, gaf M.
Philippen De begijnhoven (1918) uit, terwijl pater van Mierlo aan dit vraagpunt
zoowel als aan de beruchte Bloemardinne en den mystieken Jan van Ruysbroeck
talrijke bijdragen in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche
Academie wijdde.
Ch. Pergameni begon zijne wetenschappelijke loopbaan met eene studie L'Avouerie
ecclésiastique belge, des origines à la période bourguignonne (Gent, 1907) waar
zijne rechtskundige kennissen benuttigd werden terwijl C. Leclère eene speciale
studie aan Les Avoués de Saint-Trond (1912) wijdde.
De Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique die tot 1864 opklimmen en
nog in de 20e eeuw leefden, hebben groote diensten bewezen, ofschoon kannunik
Reusens - een overigens ervaren oudheidkundige en diplomatist - eenige moeite
gehad heeft om aan zijn algemeen veroordeeld stelsel van tekstenuitgave te verzaken.
De aankomst in het professorale katheder van kannunik Alfred Cauchie zou een
diepe wijziging in de Leuvensche middens te weeg brengen. In 1891 laat hij zich
kennen door een belangrijk werk La querelle des investitures dans les diocèses de
Liége et de Cambrai. Doch meer nog dan door zijne eigen uitgaven verdient hij de
erkentelijkheid der geschiedkundigen voor al het goede dat hij gesticht heeft in zijn
geschiedkundig seminarie waar hij talrijke jonge historici kweekte die op hunne beurt
vereerde meesters geworden zijn. Benevens zijn professoraat blijft de schoonste
eeretitel van Cauchie de stichting van de Revue d'histoire ecclésiastique, die haren
30en jaargang bereikte en eene wereldbefaamdheid verwierf.
Aan het hoofd der parochiale geschiedenis dient de Introduction à l'histoire
paroissiale de Malines van kannunik Laenen (1924) vermeld. Aan dezen
verdienstelijken schrijver zijn wij ook eene goede Histoire de l'église métropolitaine
de St. Rombaut de Malines (1919-1920, 2 deelen) verschuldigd. Met Jan Paquay's
Paganisme et christianisme en Tongrie (1920) en De apostels van Neder-Germanië
klimmen wij tot de eerste eeuwen onzer beschaving op, terwijl Joseph Brassinne,
met zijne artikelen over les Anciennes paroisses du diocèse de Liége, sedert 1900
begonnen, ons meer dan eens tot het
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tijdvak der eerste missionnarissen van Gallië terug brengt. Een der beste leerlingen
van Cauchie, Léon van der Essen begon zijne roemrijke loopbaan met eene Etude
critique sur les vies des saints mérovingiens de l'ancienne Belgique (1907), een
merkwaardig boek, vol van origineele overzichten in den trant der studiën van Kurth
en Delehaye. Kannunik J. Warichez is de schrijver van een belangrijk werk Les
Origines de l'église de Tournai (1902).
In Het Bisdom Terwaan van den Oorsprong tot het begin der 14e eeuw (Gent,
1924) geeft H. van Werveke kostbare inlichtingen over de kerkelijke, juridische en
economische inrichting van dit bisdom.Van het belangrijk Recueil de documents
relatifs aux troubles religieux en Flandre de 1577 à 1584 van kannunik A.C. De
Schrevel verschenen drie deelen (1921-1928). Aan denzelfden historicus zijn we
eene levensbeschrijving van Remi Drieux en eene Histoire du Séminaire de Bruges
verschuldigd.
Van grooter draagwijdte zijn de werken van F. Remy, les grandes indulgences
pontificales aux Pays-Bas à la fin du Moyen âge (1300-1531) (Leuven, 1929) en F.
Willocx, L'introduction des décrets du concile de Trente dans les Pays-Bas et dans
la principauté de Liége (Leuven, 1929). Het boek Etude sur le P. Charles d'Aremberg
van Pater Callaey (Parijs, 1919) zou zoowel onder de politieke geschiedenis als hier
kunnen gerangschikt worden. Hetzelfde kan gezegd worden van Négociations
politico-religieuses entre l'Angleterre et les Pays-Bas catholiques de 1598 à 1625
van pater L. Willaert (1905-1908). De werken van P. Lechat Les réfugiés anglais
dans les Pays-Bas espagnols durant le règne d'Elisabeth (1558-1603) (Leuven 1914)
en Peter Guilday, The English catholic refugees on the Continent (1558-1795) (Londen
1914) hebben een meer bepaald kerkelijk karakter, zoowel als het merkwaardig boek
van Pasture, La restauration religieuse aux Pays-Bas catholiques sous les archiducs
Albert et Isabelle (Leuven, 1925). Van de algemeene kerkgeschiedenis hangt het
werk van Ch. Terlinden, Le pape Clément IX et la Guerre de Candie (1904) af.
Vermelden wij hier ook nog de boeken van Paul Duchaine en Bertrand van der
Schelden over de Vrijmetselarij in België, welke hier insgelijks mede verbonden zijn
door de houding der katholieke kerk tegenover de Vrijmetselaars. In l'Histoire de la
Belgique contemporaine (Brussel, deel II, 1929) schrijft pater E. de Moreau een
belangrijk kapittel Histoire de l'Eglise catholique en Belgique.
Men heeft Eugène Hubert reeds leeren kennen als de beste
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kenner onzer 18e eeuw. Hij is ook de geschiedschrijver van het protestantisme in
België. Sedert de verschijning van zijn promotieverhandeling over den toestand der
Protestanten, heeft Hubert niet opgehouden zijne opzoekingen in de staats - gemeente
- en partikuliere archieven voort te zetten ten einde er stukken te vinden in verband
met het leven der protestanten in België in vroegere tijden. Zij gaven aanleiding tot
het uitgeven van een twaalftal ‘Mémoires’ meestal in de Koninklijke Academie van
België verschenen.
Het groot werk van Paul Fredericq, Corpus documentorum hereticae pravitatis
neerlandicae (5 deelen 1889-1906) heeft niet alleen op het protestantisme dan wel
op al de kettersche leerstelsels betrekking, die in ons land tot uiting kwamen en
zoowel door de kerk als door de wereldlijke overheid beteugeld werden. In 1880
begonnen was dit uitgestrekt onderzoek nog niet gëeindigd in 1920 bij den dood van
Fredericq.(1) Het zal de basis blijven van een werk waarvan Paul Fredericq zelf slechts
de inleiding geschreven heeft in de Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden
tot aan hare herinrichting onder Keizer Karel (1025-1520) (2 deelen 1892-1897).
Het werk van Fredericq verdient lof voor zijne methode en zijne onpartijdigheid.

9. Historische aardrijkskunde - Statistiek - Toponymie - Geschiedenis der
Koloniseering.
Belangrijke werken zijn niet talrijk op dit gebied. Met genoegen kunnen wij ten
minste een werk van allereerste gehalte aanstippen en wel L. Van der Kindere, La
Formation territoriale des principautés belges au Moyen âge (Brussel, 1902), waar
de uitstekende historicus al de hulpmiddelen van zijne ontzaglijke belezenheid en
zijne doordringende scherpzinnigheid ontwikkeld heeft. Om de groote leemte in onze
historische aardrijkskunde aan te vullen heeft hij zich niet tot de drukwerken en de
belgische archieven beperkt, hij heeft ook uit de bronnen der naburige landen geput
en zoo werd de geschiedenis onzer streek in het raam der algemeene territoriale
geschiedenis van Europa geplaatst.

(1) Zijn ‘Codex sacratissimarum indulgentiarum neerlandicarum’ verscheen slechts in 1922
dank zij de goede zorgen van Mr S. Muller Fz.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

468
De Géographie et histoire des Communes belges van Tarlier en Wauters (1859-1887)
beperkt zich ongelukkiglijk tot enkele kantons der provincie Brabant. Onder de
naoorlogsche werken melden wij het Atlas de géographie historique van HH. Van
der Essen, Ganshof, Maury en Nothomb (sedert 1919). De stoffelijke voorwaarden
der uitgave doen het jammer zeer ten onder bij den Geschiedkundigen Atlas van
Nederland.
Op het gebied der statistiek dient na de Etude sur la population d'Ypres au XVe
siècle van H. Pirenne (1902) de werken van J. Cuvelier, Les dénombrements de foyers
dans le duché de Brabant du XIVe au XVIe siècle (Brussel, 1912-1913, 2 deelen) en
J. Grob et J. Vannerus, Les dénombrements du duché de Luxembourg aux XVe et
XVIe siècles (Brussel, 1921, deel I) vermeld te worden.
Sedert Godfried Kurth in 1886 zijn Glossaire toponymique de la Commune de St.
Léger uitgaf, heeft de studie der plaatsnamen in België zich buitengewoon ontwikkeld,
vooral sedert de verschijning van Kurth's standard work, La Frontière linguistique
en Belgique (1896-1898). Vroeger verscheen er eigenlijk geene andere monographie
dan de Toponymische studie over de oudere en nieuwere plaatsnamen der gemeente
Bilsen van J. Cuvelier en Cam. Huysmans (Gent, 1897) Om zich een denkbeeld te
vormen van hetgeen sindsdien verscheen, raadplege men enkel de opstellen van J.
Feller, La toponymie wallonne (Bulletin de la Commission de toponymie et de
dialectologie t. I (1927) en J. Van de Wijer, Bibliographie van de Vlaamsche
plaatsnaamkunde (Ibidem DD I en II (1927-1928). Vergenoegen wij ons met de
vermelding van enkele werken van algemeenen aard zooals de Toponymie namuroise
van kannunik Roland (sinds 1899) een model voor hetgeen de kritiek en de methode
aangaat; Karel de Flou, Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen,
Vlaamsch Artesië enz, eene waarlijke encyclopedie der plaatsnamen van Vlaanderen,
waarvan tot heden tien deelen (letters A tot M) verschenen; Jos. Mansion, Oud
gentsche naamkunde (1924) en A. Vincent, Les noms de lieux de la Belgique (1927)
als ook verscheidene studiën van J. Vannerus over Luxemburg. Aan de hoogeschool
van Leuven heeft J. Van de Wijer een seminarie voor plaatsnaamkunde ingericht en,
in 1926, heeft het Staatsbestuur eene sinds 1930 koninklijke Commissie voor
Toponymie en Dialectologie in het leven geroepen waarvan het grootste deel der
geleerden uit Vlaanderen en Wallonië, die zich in deze wetenschap onder-
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scheidden, deel uitmaken. Van de handelingen der Commissie verschenen tot nog
toe vier afleveringen.
Het is betreurenswaardig dat de verwoesting van Leuven in 1914 de stof vernietigd
heeft welke dienen moest tot het vervolg der uitgave, Histoire de l'expansion coloniale
des pays européens door Ch. Delannoy en H. Van der Linden. Een werk van zulken
omvang dat een vijftiental deelen zou bevatten wordt niet herbegonnen. We zullen
ons dus met de drie verschenen deelen (1907-1921) moeten tevreden stellen. Voor
't overige, ondanks de talrijke werken over de kolonisatie van Congo, bezitten we
nog geen afdoend werk over onze kolonie. Benevens de Collection de monographies
ethnographiques in 1907 door Cyriel van Overbergh en Ed. de Jonghe ondernomen,
bestaan er talrijke studiën (Hutereau, Van Wing, enz) die meestal veel meer betrekking
met de ethnographie dan met de geschiedenis hebben.Voor het oudste gedeelte bestaat
er een goede bibliographie van Th. Simar, Les sources de l'histoire du Congo
antérieurement à l'époque des grandes découvertes (1922). Onlangs verscheen, onder
leiding van L. Franck, oudminister van Koloniën een luxe-uitgave, Le Congo Belge
(1929) waar een keus van uitgelezen medewerkers de talrijke vraagstukken in verband
met onze kolonie behandelen.

10. Kunstgeschiedenis - Oudheidkunde - Hulpwetenschappen.
Het land dat zich sedert eeuwen op zijne onsterfelijke kunstenaars beroemt kon aan
de kunstgeschiedenis niet onverschillig blijven. Hier nog waren het in den beginne
de archivarissen die de eerste en de hechtste bouwstoffen vergaderden voor het
opbouwen onzer vermaarde kunstgeschiedenis. De uitgave van teksten door Pinchart,
Ruelens, Génard, Van Even, Alphonse Wauters, werd weldra gevolgd door de werken
van Henry Hymans, Vanden Branden, Max Rooses, A.J. Wauters, Helbig en later
Van Zype, Hulin de Loo, Destrée, Fierens-Gevaert, Van Puyvelde en andere.
Het was ook een archivaris, Edmond van der Straeten die op deze wijze zijne
Histoire de la Musique dans les Pays-Bas (1867) en Le théâtre villageois en Flandre
(1874-1886) opstelde.
Ofschoon de nationale muziek hem geen belang inboezemde, kan er van de
geschiedenis der Muziek geen spraak zijn zonder over Aug. Gevaert te gewagen.
Zijne Histoire et théorie de la musique dans l'antiquité (1875-1881) is een der
geleerdste werken van zijnen
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tijd. Om het tafereel van den vooruitgang en den verval van de Grieksche muziek te
schilderen was er eene zoo diepe als afwisselende geleerdheid noodig, des te meer
daar de auteur er naar getracht heeft de geschiedenis der oude muziek aan de
algemeene geschiedenis der beschaving vast te knoopen. Daartoe had hij het publiek
en private leven der Grieken, hunnen godsdienst, hunne instellingen, hunne
wijsbegeerte en hunne letterkunde moeten bestudeeren. Gevaert was niet alleen een
geleerde musicoloog maar ook een geletterde. Met zijn wonderlijke gave van
uiteenzetting heeft hij de dorste stoffen en de subtielste leeren aantrekkelijk weten
te maken. Zijne Mélopée antique dans le chant de l'Eglise latine (Gent, 1895) is om
zoo te zeggen een vervolg op het vorige werk.
Wat de geschiedenis der letteren betreft, melden wij eene Histoire de l'enseignement
en Hainaut door Ernest Matthieu (Bergen 1897) en vooral Georges Doutrepont, La
litterature française à la Cour des ducs de Bourgogne (1909). Voor het Vlaamsch,
dient vooral de Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche letterkunde van
Pater Van Mierlo (Brussel, 1928) de aandacht te vestigen. Zonder de twee
verdienstelijke tijdschriften: Tijdschrift voor Boeken bibliotheekwezen (Antwerpen
sedert 1903) en De Gulden Passer alias Le Compas d'Or (Antwerpen sinds 1923) te
vergeten. Ook de werken over onze oude humanisten dienen hier vermeld. Alphonse
Roersch gaf hier het sein met zijne degelijke studiën over Erasmus, Justus-Lipsius,
Nicolas Cleynaerts, enz., weldra gevolgd door J. Simar, met Erycius Puteanus
(1564-1646) (Leuven 1909) en Christophe de Longueil (1488-1522) alsook Marcel
Hoc, Le déclin de l'humanisme belge. Etude sur Jean-Gaspar Gevaerts (1593-1666)
(Leuven, 1922) Hier dienen de talrijke en merkwaardige studiën van Maurits Sabbe
over Plantin en de Moretussen bijgevoegd.
Ary Delen gaf het eerste deel eener Histoire de la gravure dans les anciens
Pays-Bas uit (Brussel 1924). Na Edmond Marchal heeft Marg. Devigne zich aan de
geschiedenis onzer oude beeldhouwers gewijd. Doch het is vooral onze beroemde
schilderschool die opzoekingen verwekte. Gustave van Zype een ervaren kunstcriticus
en tevens fijn geletterde schreef een merkwaardig boek over Vermeer de Delft
(Brussel, 1925) terwijl de bekwame oudheidkundige Jos. Destrée een mooi boek aan
Hugo Van der Goes wijdde. G. Hulin de Loo onthulde zich door het Catalogue
critique de l'exposition des tableaux flamands des 14e 15e et 16e siècles (Gent, 1902)
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waar nieuwe en scherpzinnige ideeën in voorkomen. Aan J. Helbig zijn we een boek
La peinture au pays de Liége et sur les bords de la Meuse (Luik, 1903) verschuldigd
en aan L. van Puyvelde, Un hôpital du Moyen âge et une abbaye y annexée: la Biloke
à Gand (Gent 1925,) H. Fierens-Gevaert heeft vooral vulgarisatiewerk voortgebracht.
We hebben een bijzondere plaats voorbehouden aan drie geleerden van
buitengewone waarde. Henry Hymans was een der eersten om de kunstgeschiedenis
uit de onvruchtbare phraseologie te trekken waar zij om zoo te zeggen verzonken
was en ze op de hoogte van eene kritische wetenschap te verheffen zooals de andere
takken der geschiedkundige wetenschap. Aan zijne uitgave van Le livre des peintres
de Karel van Mander (1884-1885) voegde hij weldra verschillende werken over de
geschiedenis der graveerkunst in België en een Catalogue raisonné des oeuvres de
Lucas Vorsterman (1893). Het was eene godvruchtige gedachte van de weduwe H.
Hymans de verspreide geschriften van haren echtgenoot te verzamelen onder den
titel Etudes et notices relatives à l'histoire de l'art dans les Pays-Bas (Brussel
1920-1921, 4 deelen).
Max Rooses heeft zijn leven gewijd aan de studie en de glorificatie van het werk
van P.P. Rubens. Na den catalogus van het reuzenwerk van den beroemden schilder
opgesteld en de voornaamste tafereelen van den meester grondig bestudeerd te hebben,
bekroonde Max Rooses al zijne publicaties door eene schitterende synthesis Rubens'
leven en werken (1903). Stijl, kritiek, iconographische beschrijving zijn even
volmaakt. Al de vóór hem in Europa gedane ontdekkingen werden benuttigd. Niemand
heeft het leven van den grooten Vlaming zoo diep doorgrond, die waarlijk de dichter
der gezondheid, de zanger der daad, de schilder van het licht en de kleur was. De
nieuwe gezichtspunten, de vernuftige vergelijkingen, de oorspronkelijke
constateeringen zijn ontelbaar in dit boek, dat het werk is van een ervaren
geschiedschrijver en een ontwikkelden kenner.
Doch hooger nog dan de werken van Hymans en Rooses zal het nageslacht het
werk van August Vermeylen, Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst
in middeleeuwen en nieuweren tijd (1921-1925 3 deelen) plaatsen. Zooals het de jury
die hem den vijfjaarlijkschen prijs van de geschiedkundige wetenschappen schonk
- nadat hij reeds den vijfjaarlijkschen prijs voor Vlaamsche kunstcritiek bekomen
had, - verkondigde, is dit boek een kapitaal
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werk, zoowel voor hetgeen de uitgebreidheid der navorschingen als de
oorspronkelijkheid der opvattingen betreft. De schrijver verheft zich boven de
toevalligheden van het midden en van de rassen om hetgeen er universeel en
menschelijk in de europeesche kunst is sedert het einde der oudheid tot op het laatste
der 16e eeuw te doen uitkomen. Het dynamisme van de kunst legt hare ontwikkeling
uit. De kunstenaars van alle landen hebben eene taal der vormen gesproken die zij
op logische wijze ontwikkelden om, dikwijls buiten elkanders kennis, een zelfde
esthetisch programma te verwezenlijken. De verschillende manieren waarop de
kunstenaars de vormen opgevat en weergegeven hebben, vormen wezenlijk genetische
reeksen waar iedere opvatting op de voorgaande berust en die in zekere grenzen de
visie van ieder menschengeslacht opsluit. Dank aan deze opvatting verkrijgt de
geschiedenis der europeesche kunst eene wonderbare eenheid; al de onderdeelen zijn
logisch aan elkander gezet, er straalt eene wijsbegeerte uit die het werk tot het toppunt
van den synthetisch historischen bouw verheft. Doch, indien de schrijver boven de
nationaliteiten en de rassen de innerlijke ontwikkeling der kunst nagaat, laat hij niet
na enkele poozen te rusten, waar hij dit noodig acht, bij de feiten die de inspanningen
der kunstenaars geprikkeld of verminderd hebben: de ontbinding der feodaliteit, de
oorlogen, de rijkdom der steden, het mecenaat, de wisselvalligheden van het leven
der groote kunstenaars worden in ernstige aanmerking genomen. Het boek van
Vermeylen is een diep doordacht produkt, geschreven in volle geestesrijpheid door
een geschiedkundige die tevens een kunstenaar is. De stijl verheft zich tot de hoogte
van de plastiek en de schilderkunst.
Met de kunstgeschiedenis kunnen enkele archeologische werken in verband
gebracht worden die na de degelijke werken van Schayes uit het midden der 19e
eeuw ontluikten. Onder anderen deed H. Schuermans in Limburg en Luik sensatievolle
ontdekkingen welke een nieuw licht op onze kennis der eerste eeuwen van het
Christendom wierpen. De Notions d'archéologie préhistorique belgo-romaine et
franque van Baron de Loë (Brussel, 1922) zijn een vulgarisatiewerk waar jarenlange
wetenschappelijke opzoekingen samengevat werden. Franz Cumont heeft eene goede
synthesis van de gedane ontdekkingen gegeven in een aangenaam boek: Comment
la Belgique fut romanisée (1914). Sedert toen verschenen merkwaardige studiën van
de hand van Jos. Destrée, Marcel
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Laurent, kanunnik Maere, G. Des Marez, Lemaire, Constant Leurs, enz. die op meer
dan een punt de werken van middeleeuwsche Archeologie van kanunnik Reusens
volledigd en soms hernieuwd hebben.
De numismatiek welke zoo nauwe betrekkingen met de kunst en de archeologie
heeft kenmerkt zich insgelijks, rond 1880, door de belangrijke werken van A.C. en
Raymond Serrure, die op gelukkige wijze de vroegere werken van Lelewel, Piot, De
Schodt, Chalon, V. Gaillard enz. volledigen. Melden wij vooreerst Bibliographie
générale et raisonnée de la numismatique belge van Georges Cumont (Brussel,
1883), twintig jaar later voortgezet door Essai de répertoire idéologique de la
numismatique belge pour les années 1883 à 1900 van J. Justice en A. Fayen (1904).
Als algemeene werken dienen vermeld Numismatique de la principauté de Liége et
de ses dépendances van Baron de Chestret de Haneffe (1888-1890, 2 deelen), Histoire
monétaire des Comtes de Louvain, ducs de Brabant et marquis du St. Empire van
Alph. de Witte (1894-1900, 3 deelen) en Histoire numismatique du duché de
Luxembourg van Bernays en Vannerus (1910). Onder den aandrang van de
verschillende conservators van het Penningen kabinet, de HH. Picqué, Alvin en V.
Tourneur, hebben de numismatieke studiën sedert het begin dezer eeuw een krachtigen
stoot ontvangen waarvan getuigen de menigvuldige bijdragen in de Revue belge de
Numismatique welke de in 1857 opgerichte Revue de numismatique belge vervangen
heeft.
Op het gebied der zegelkunde dient het belangrijk werk van Th. de Raadt, Sceaux
armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants (Brussel 1897-1901, 4 deelen) en de
niet minder gewaardeerde werken van Ed. Poncelet, Sceaux et armoiries des
communes du Hainaut (1909) en Sceaux des villes, communes, échevinages et
juridictions civiles de la province de Liége (Liége 1923) vermeld te worden.
Wat de heraldiek aangaat, verleenen wij eene eervolle plaats aan Dictionnaire des
figures héraldiques van graaf Th. de Renesse (Brussel 1894-1903, 7 deelen) en twee
boeken van Em. Gevaert, Héraldique des provinces belges (Brussel 1918) en
L'héraldique, son esprit, son langage, ses applications (Brussel).
De Folklore of Volkskunde schijnt ook sedert enkele jaren, zoowel in Wallonië
als in Vlaanderen nieuwe levenskrachten verworven te hebben. In Wallonië, sedert
de verschijning van Le folklore wallon van Eugène Monseur in 1892 dient vooral
het tijdschrift Wallonia dat van het volgend jaar tot het begin van den
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oorlog verscheen, vermeld te worden. Sedert dien maakten zich vooral verdienstelijk
La Revue Wallonne onder leiding van Elie Baussart, Les enquêtes du musée de la
vie wallonne (Luik, sedert 1924), een mooi boek van Félix Rousseau, Légendes et
coutumes du pays de Namur (Brussel 1920). Le Légendaire Ardennais, (1928) en
verschillende andere werken van Louis Banneux, het Bulletin de la Société de folklore
de Malmédy (sedert 1923).
In het Vlaamsche gedeelte van het land waren de baanbrekers Isidoor Teirlinck
en Alfons de Cock met Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland (1902-1903, 3
deelen) en het verdienstelijk tijdschrift Volkskunde, dat sedert 1888 te Gent verscheen,
terwijl in de Antwerpsche Kempen een tegenhanger Ons Volksleven te Brecht sinds
1889 regelmatig het licht zag. Vergeten wij niet de drie deelen van Het oude
Nederlandsche lied (1903-1908) van den zeer verdienstelijken Flor. Van Duyse te
vermelden. Na den oorlog dienen vooral vermeld de studiën van Emiel van Heurck,
de maandschriften Eigen schoon en De Brabander (Merchtem, sedert 1921) en het
tweetalig tijdschrift Le Folklore brabançon (Brussel, sedert 1922) eene creatie van
Albert Marinus, die nieuwe wegen voor de Volkskunde geopend heeft.
Wij eindigen met de Eléments de paléographie van kannunik Reusens (Leuven
1887-1889) en het Album de paléographie van Pater J. Van der Gheyn (Brussel,
1908) wiens tegenhanger Album belge de diplomatique door H. Pirenne met een
dozijn medewerkers uitgegeven werd (Brussel, 1909).
Tot heden bestaat geen gezamenlijk werk over de chronologie der Belgische
streken, ofschoon verschillende archivarissen o.a.H. Nélis, aan deze hulpwetenschap
talrijke bijdragen gewijd hebben, onder andere in het Bulletin de la Commission
royale l'histoire, Revue des bibliothèques et Archives de Belgique (1903-1909) en
Annales de la Société d'Emulation de Bruges.
***

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de historische wetenschap in België zich sedert
eene eeuw op rationeele en harmonieuse wijze ontwikkelde. Als praktische en
bezadigde lieden begonnen onze grootouders zeer methodisch met het begin. Onze
eerste vijftig jaren staan bepaald in het teeken der eruditie, der bronnenstudie en der
tekstuitgaven. Enkel na eene grondige kennis der feiten
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heeft men, in de tweede helft onzer honderdjarige onafhankelijkheid met vrucht aan
synthetische studiën gedaan. Maar dan ook op merkwaardige wijze: in ieder der
menigvuldige specialisaties treft men mannen van allereerste gehalte aan. Kurth,
Vander Kindere, Pirenne, Franz Cumont, de paters Delehaye en Berlière, Vermeylen
ziedaar, onder veel anderen, enkele onzer tijdgenooten aan wie hunne werken
wereldberoemdheid verwierven.
Doch het zou kinderachtig zijn te willen verhelen dat het grootste deel der
verdienstelijke werken in het fransch verscheen. Zelfs uitmuntende Vlamingen,
geleerden die het met de vlaamsche zaak goed meenden, leden onzer Academie
zooals Van der Haeghen Pieter Willems, De Ceuleneer en anderen bezigden bij
voorkeur, in hunne voornaamste werken, de fransche taal.
Hoe kon het anders? Na de omwenteling van 1830 was immers alle nederlandsch
uit den booze. Er werd zelfs ernstig naar getracht den ons door de Franschen
opgedrongen taaltoestand te bestendigen en van België een ééntalig - fransch
natuurlijk - land te maken. Jan Frans Willems was een der zeldzame geleerden die
het nog aandurfden in het Vlaamsch te schrijven. Doch, buiten kannunnik David,
vond hij weinig of geene navolgers in de geschiedkundige wereld.
De generatie van 1880 was nog door en door verfranscht. Zelfs de wedergeboorte
onzer nederlandsche letteren, - waarvan nogtans reeds in 1871 in een officieel
dokument getuigd werd ‘que l'Europe (lui) reconnait décidément une originalité
littéraire’(1) vond weinig weerklank in de wetenschappelijke middens. Dit zal niemand
verwonderen. In ons middelbaar en ons hooger onderwijs was alles fransch wat de
klok sloeg. Wanneer men er aan denkt dat in de vlaamsche Athenea het nederlandsch
aan ons vlaamsche jongens bij middel van het fransch onderwezen werd, dat we
nooit een vlaamsch wetenschappelijk werk onder handen kregen, dan vraagt men
zich soms af hoe het mogelijk is dat we nog iets van onze moedertaal onthouden
hebben. Want het heeft geen betoog dat de hoogere studiën zoo min als de bestuurlijke
loopbaan of de gewone Brusselsche omgeving van aard waren onze kennis van het
nederlandsch uit te breiden.

(1) Rapport du Jury sur le prix quinquennal d'histoire nationale pour la période 1866-1870.
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Aan deze onhebbelijke toestanden is nu ook een einde gekomen. Dank vooreerst aan
de Koninklijke Vlaamsche Academie die niet geaarzeld heeft haar wetenschappelijk
terrein, namelijk op historisch gebied, ernstig te verruimen; dank aan de Vlaamsche
Wetenschappelijke congressen waar breede scharen vlaamschvoelende geleerden
hand aan hand ieder jaar talrijker samenstroomen tot groote bate van taal en
wetenschap; dank vooral aan de vervlaamsching der hoogeschool van Gent en de
verdubbeling der leergangen te Leuven mogen we de toekomst met vertrouwen
afwachten. Zooals onze vlaamsche dichters en prozaschrijvers met hunnen breeden
lezerskring de bewondering van de onder dit opzicht veel minder goed bedeelde
‘écrivains belges d'expression française’ afdwingen, zoo ook is de tijd nabij waar de
nederlandsche wetenschappelijke werken volledig recht in het gemeenebest zullen
verwerven. En indien we het mogen beleven enkele werken als de ‘Geschiedenis der
Europeesche plastiek en schilderkunst’ te zien verschijnen, dan zullen we niet alleen
onze vlaamsche produkten in de zoogenaamde wereldtalen zien vertalen, maar dan
zullen de Anglo-Saxische, de Hoogduitsche en de Noorsche geleerden, en misschien
nog anderen, zich de kleine moeite getroosten onze nederlandsche meesterwerken
in den oorspronkelijken tekst te leeren lezen.
Er was een tijd dat enkele honderd duizenden Grieken hunne taal in de gansche
beschaafde wereld verspreidden en, na twee duizend jaar, zijn er nu nog op den
aardbol weinig geletterden die niet met de oude taal van dit minuscule land vertrouwd
zijn.
Waarom zouden zooveel millioenen Nederlanders nu niet vermogen wat voortijds
een handvol Grieken bereikten?
Naast de franschschrijvende geschiedvorsching dient de Belgische historiographie
voortaan eene vlaamsche geschiedkundige school te kennen die met hare oudere
zuster het roemrijk verleden van 't gemeenzame vaderland heinde en verre in de
wereld zal verkondigen.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

477

Vergadering van 24 September 1930.
Zijn aanwezig: de HH. Prof. Dr. J. PERSYN, bestuurder, Prof. Dr. M. SABBE,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de HH. Dr. K. DE FLOU, Kan. AM. JOOS, FRANK LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION,
O. WATTEZ, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.J.J. VAN DE VELDE, J. JACOBS, J. SALSMANS
S.J., F.V. TOUSSAINT, werkende leden;
de HH. Dr. J. VAN MIERLO S.J., Prof. Dr. J. VAN DE WIJER, FLORIS PRIMS en L.
GROOTAERS, briefwisselende leden.
Laten zich verontschuldigen: de HH. Dr. J. CUVELIER en A.H. CORNETTE,
briefwisselende leden.
***

De bestendige Secretaris leest het verslag van de Augustus-vergadering; het wordt
goedgekeurd.
***

Afsterven van Dr. G.J. Boekenoogen, buitenlandsch eerelid der Academie te
Leiden. - Bij brieve van 28 Augustus bericht de heer L.F. BOEKENOOGEN, namens
de familie, dat Dr. G.J. BOEKENOOGEN te Leiden overleden is.
De Bestuurder, Dr. J. Persyn, brengt hulde aan den afgestorvene. Op zijn voorstel
beslist de vergadering dat een brief van rouwbeklag zal gezonden worden aan de
familie Boekenoogen.

Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
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Door de Regeering:
Académie Royale de Belgique. Commission royale d'Histoire. Recueil des chartes
de l'Abbaye de Stavelot-Malmédy, publié par JOS HALKIN et C.G. ROLAND, Tome
II.
Door de Technische Hoogeschool te Delft:
Programma der lessen. 1930-1931.
Door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te
Leeuwarden:
101ste verslag: 1 Juli 1928-31 Dec. 1929.
Door de Staatsbibliotheek te Bremen: Bericht und Zugangs-Verzeichnis vom
Rechnungsjahr 1929.
Door de ‘Bremer Wissenschaftliche Gesellschaft’:
Abhandlungen und Vorträge. Heft 3/4. Jahrgang 4. Juni 1930. - Jahrgang 5, Sept.
1930.
Door de Congo-Bibliotheek:
XXV. La langue des Makere, des Medje et des Mangbetu, par A. VEHENS,
dominicain. (1928.)
XXVII. Le plus ancien dictionnaire Bantu. Het oudste Bantu-woordenboek.
Vocabularium P. Georgii Gelensis, uitgegeven door J. VAN WING & C. PENDERS
S.J. (1928.)
XXVIII. De ziel van het Ngbandivolk, door P. BASIEL (TANGHE) van Brugge.
Spreekwoorden. Vertellingen. Liederen. (1928.)
XXIX. De Ngbandi naar het leven geschetst, door P. BASIEL TANGHE, Kapucijn.
XXX. De Ngbandi. Geschiedkundige Bijdragen, door P. BASIEL TANGHE, kapucijn.
Door de Gentsche Afdeeling van het Davidsfonds:
Het Tooneelleven in Vlaanderen door de eeuwen heen, door Dr. THEO DERONDE.
(Nr 3 der Keurboeken.)
JOHN BRINCKMAN, De Opper-Reeder. Vertelsel uit het jaar Blok, naverteld door
Prof. L. Scharpé. (Nr 230 der Uitgaven.)
Jonge Boogaard. Novellen van Vlaamsche jongeren. (Nr 231 der Uitgaven.)
Door de Redactie:
Zonneweelde. Driemaandelijksch orgaan van den Oud-leerlingenbond der
Rijksmiddelbare School te Kortrijk. 4e jaar: 1930, nr 1-3.
Door den Schrijver:
De Boekerij van het Seminarie van Mechelen, door Kanunnik L. LE CLERCQ. 1930.

Aangekochte boeken.
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jg., nr 1: Juli 1930.
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1831. De tiendaagsche Veldtocht, door Jhr. J.C.C. DEN BEER POORTUGAEL.
Great Britain and the establishment of the Kingdom of the Netherlands. 1813-1815.
A Study in Britisch foreign Policy bij G.J. RENIER Ph.D.
Englands Anteil an der Trennung der Niederlande. 1830. Ein Beitrag zur
Entstehungsgeschichte des belgischen Staates, von Dr. RUDOLF STEINMETZ.
De Belgische Omwenteling, door Dr. H.T. COLENBRANDER. (Met gebruikmaking
van onuitgegeven bronnen.)
Beringen, den 5en Augustus 1831 genomen door 100 vrijwillige jagers, Leidsche
Studenten, en Houthaelen, door Jhr. J.C.C. DEN BEER POORTUGAEL, luitnt generaal
B.D.
De Socialistische Gids. Maandschrift der sociaal-democratische Arbeidspartij.
Jg. XV (1930), nrs 2-3 en 5-9.
Werken van Michiel de Swaen, uitgegeven door Dr. V. CELEN, met de medewerking
van Dr. C. HUYSMANS en Prof. M. SABBE. V. Verscheyden godtvruchtige en sedige
rym-wercken.
De Navolging van Christus of het dagboek van Geert Groote in den
oorspronkelijken Nederlandschen tekst hersteld en met de oudste Latijnsche vertaling
vergeleken door JAC. VAN GINNEKEN S.J.
Mr. A.H. CORNETTE: Iconographie van Antwerpen. Afl. 5: Pl. 37-45.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Geboorte van Prins Boudewijn. - Telegram van 16 September waarbij HH.
KK. HH. de Hertog en de Hertogin van Brabant hun innigen dank betuigen voor de
gelukwenschen hun namens de Academie toegestuurd ter gelegenheid der geboorte
van een prins.
2o) Lidmaatschap der Academie. - Brief van 9 Augustus 1930. waarbij de Heer
Minister van Kunsten en Wetenschappen afschrift stuurt van een Koninklijk Besluit
van 30 Juni (Staatsblad van 15 Augustus) houdende bekrachtiging van de verkiezing
van vier briefwisselende leden en twee buitenlandsche eereleden door de Academie
in vergadering van 18 Juni gedaan, nl. van de HH. AUGUST VAN CAUWELAERT,
letterkundige te Antwerpen, tot vervanging van Prof. Dr. Fr. DAELS; Dr. L.
GROOTAERS, hoogleeraar te Leuven, tot vervanging van Dr. J. MULS; A.H. CORNETTE,
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Hoofd-conservator van het Museum van Schoone Kunsten, te Antwerpen, tot
vervanging van Heer F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE; FLORIS PRIMS, archivaris te
Antwerpen, tot vervanging van AL. WALGRAVE, overleden; - Heer P.S. ALLEN,
voorzitter van het Corpus Christi College te Oxford (Engeland), tot vervanging van
Dr. J. WRIGHT, overleden, en Heer HERMAN ROBBERS, letterkundige te Schoorl
(N.H.) tot vervanging van Prof. P.J. BLOK, overleden.
3o) Antwerpen: Oudheidkundig en Geschiedkundig Verbond van België. Congres
van Antwerpen. - Brief van 10 Augustus waarbij het Bureel van het Oudheid- en
Geschiedkundig Congres dat op Zaterdag, 16 Augustus te Antwerpen zal geopend
worden, de Academie verzoekt een harer leden op het Congres te willen afvaardigen.
Dr. Muls werd met die opdracht belast.

Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bioen Bibliographie. - Prof. Dr. J.
MANSION, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de HH. Dr. M. SABBE, voorzitter, Dr. K. DE FLOU, Mr. L. WILLEMS,
Dr. L. GOEMANS, Dr. J. VAN MIERLO S.J., leden, Prof. Dr. J. MANSION, lid-secretaris,
Dr. FL. PRIMS, hospiteerend lid.
Aan de dagorde staat:
1o) De Rozenkruisers in België gedurende de XVIe en XVIIe eeuwen, door Mr. Fr.
WITTEMANS ter opneming in de Versl. en Meded. aangeboden. - Advies der
verslaggevers.
Na kennis genomen te hebben van de verslagen van Prof. van de Velde en Prof.
Sabbe, besluit de Commissie dat het stuk aan den schrijver zal teruggezonden worden,
om gebeurlijk, na wijzigingen en verbeteringen, opnieuw ingediend te worden.
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2o) Voorstel van Dr. VAN DONINCK om eene bibliographie van de gemeente Geel te
schrijven en te laten uitgeven door de Academie. - De Commissie besluit op het
voorstel niet in te gaan.
3o) Voorstel van Dr. R. ROEMANS om een register op te maken van de Bibliographie
van den Vlaamschen taalstrijd door J. BROECKAERT en TH. COOPMAN. - De
Commissie is van oordeel dat een zoodanig werk nuttig kan zijn en dient
aangemoedigd te worden.
4o) Inrichting van de Poorterlijke Ruiterij te Brugge in 1292 en haar Indeeling in
Gezindheden in 1302, door Dr. De SMET, ter opneming in de Versl. en Meded.
aangeboden.
Daar de twee verslaggevers, Dr. Cuvelier en Dr. De Flou het eens zijn om een
gunstig advies uit te brengen, stelt de Commissie opneming voor.
Verslag van Dr. J. Cuvelier, eersten verslaggever: Het op het Gemeentearchief
van Brugge bewaarde stuk, naar aanleiding waarvan de studie van Dr. De Smet
geschreven werd, is niet onbekend. Gilliodts van Severen beschreef het en F de Vigne
gaf het gedeeltelijk uit. Voor het eerst wordt ons hier echter eene volledige kritische
uitgave bezorgd en, wat meer is, deze is van een degelijk commentaar voorzien. Aan
de brave lieden die zich nu nog soms inbeelden dat zij van eene adellijke familie
afstammen, omdat een hunner voorzaten in de Middeleeuwen op een paard te velde
trok, geeft dit document den genadeslag. Maar nog andere meer verspreide
denkbeelden aangaande den maatschappelijken en financieelen toestand van Leliaards
en Klauwaards, en nopens het gebruik der talen te Brugge worden hier in het nauw
gebracht. Alles te samen genomen verdient dit opstel ruimschoots in de Verslagen
en Mededeelingen der Academie opgenomen te worden.
Verslag van Dr. K. de Flou, tweeden verslaggever:
De geschiedschrijving heeft hare perioden en hare wisseling van standpunten,
evengoed als de wijsbegeerte en de kunst, evengoed, ja, als alle menschenwerk. Onze
kroniekschrijvers der XVe en XVIe eeuwen zagen al het gebeurde van vóór hun tijd
als reusachtig, grootsch, heldhaftig, terwijl de romantieken in

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

482
alles de kleur en het dramatische op den voorgrond brachten. Na hen kwamen de
vaderlandslievenden, kwam de volkstoon, kwam het democratische op het eerste
plan, - maar bij velen ook de dynastische bezorgdheid in het verhalen van het oudere
gebeuren, dat men, om het zoo te heeten, dienstbaar maken wou aan de moderne
begrippen van vaderland of nationaliteit.
Al die methoden hebben hare gebreken en verkeerdheden niet langer kunnen
verbergen dan tot wanneer de plaatselijke geschiedenis de ware verhoudingen van
vroegere toestanden is komen belichten.
Nu wordt meer gelet op het historisch kleingoed, op het situeeren van zaken en
personen in verband met de omstandigheden van tijd en maatschappij. Nadat we de
glansperiode der Vlaamsche gemeenten, het begin der XIVe eeuw achtereenvolgend
hebben zien bekijken als een drama vol heldenmoed, als een woelige jacht naar
vrijheid, als een economisch verworden der samenleving, hebben wij nog steeds het
groote vraagstuk van het feodaal recht (wederzijds van Koning en Graaf) bijna geheel
terzijde zien laten. Het dramatische schijnt ons allengs te verminderen, het
democratisch element komt bij nader inzicht niet verre tot zijn recht; vaderlandsch
gevoel deinst heelemaal tot in het onzekere achteruit, terwijl het taalbelang, dat men
een groote factor geacht heeft, even snel aan twijfel onderhevig wordt. Dit laatste
punt nu werd door Dr. Joz. De Smet in overzicht genomen volgens de jongste
werkwijze in de historiographie. Wat iedereen gisteren nog meenen kon, namelijk
dat de taalkwestie innig verband hield met de feodale geschillen uit de jaren
1280-1305, bijkt nu ook niet meer houdbaar.
Uit het bezigen van Fransche en Vlaamsche zegelopschriften door Klauwaarts en
Leliaarts is weinig zekerheid nopens de taalvoorliefde der personen te halen: een
anti-konings, en dus vlaamschvoelend, man van 1280-1305 kon een zegel bezigen
waarvan het randschrift Fransch of Latijn was, al naar gelang de zegelsteker meende
te moeten doen om zijn werkgever te genoegen. In onze XXe eeuw hangt er aan de
deur van meer dan een flamingant eene ‘boîte aux letters’, terwijl zijn franschlievende
buurman er niet eens aan denken zal om het woord ‘brievenbus’ aan zijne deur te
laten vervangen. Met de zegelopschriften werd het eertijds ook niet steeds zoo nauw
genomen: storende fouten zelfs zag men over het hoofd. Gebruikte Danwilt niet een
zegel waarop dauwilt
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stond, om dan weer een ander met de rechte spelling Danwilt te bezigen? Dit zijn nu
wel de oneindig kleine feiten uit de landsgeschiedenis; maar geen historicus mag
ooit vergeten, dat de geheele geschiedenis met zulke cellen van oneindige kleinigheden
aaneenhangt.
Allicht breekt de tijd aan van het positieve feitenonderzoek van het nuchtere
aanstippen van dingen, hoe gering dan ook, die weleens van grooter gewicht zullen
blijken dan wat men doorgaans nog als ‘geschiedenis’ verslijten moet. Dit gevoelde
men reeds tien jaren geleden toen Arthur Van de Velde al het grootscheepsche der
brugsche ambachten uit de jongste middeleeuwen heeft weten aan te passen aan de
ware proporties, en Rubbrecht ons al de miseries der plaatselijke geschiedenis van
Watou, in eene zelfde orde van gedachten, met al hunne kleinzieligheden, voor oogen
gebracht heeft.
Dit moest toch wel eens gezegd worden, tot staving van ons toetreden tot het advies
van onzen geachten Collega den Archivaris-generaal Cuvelier, die aan de Koninklijke
Vlaamsche Academie voorstelt de studie van Dr. Joz. De Smet aan te prijzen om ze
in hare Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
5o) Herstel van de Nederlandsche taal tusschen 1815 en 1830. - Lezing door Dr. K.
DE FLOU.
Spreker schetst een beeld van de herstelling der Nederlandsche taal in de officieele
besturen van het Koninkrijk der Nederlanden gedurende het Hollandsch tijdvak. Hij
deelt voor het eerst gegevens mede uit de archieven van de Openbare Besturen, vooral
wat Oost- en West-Vlaanderen betreft. De invoering van de landstaal geschiedde
zonder veel omslag. Maar de tijdgenooten letten vooral op uiterlijkheden. Het publiek
maakte zich warm voor spellingkwesties of hechtte groot belang aan de vele
bastaardwoorden van de Hollandsche bestuurstaal. Het centraal bestuur daarentegen
deed niets om eenige gelijkvormigheid van spelling en taalgebruik te bevorderen en
het bewuste tijdperk is er een van allerbontste verwarring op het gebied van spelling
brengt.
De Commissie stelt voor deze lezing op te nemen in de Versl. en Meded. Aangenomen.
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IIo) Bestendige Commissie voor Onderwijs in en door het Nederlandsch. - De
heer O. WATTEZ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de HH. Prof. Dr. J. PERSYN, voorzitter, Prof. Dr. J. VERCOULLIE,
ondervoorzitter, Kan. AM. JOOS, Dr. L. GOEMANS, J. JACOBS, Prof. A.J.J. VAN DE
VELDE, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ en Dr. M. SABBE, leden,
E.H. PRIMS, hospiteerend lid, en O. WATTEZ lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Over onze Spreekwoorden. - Lezing door Kan. AM. JOOS.
Kan. AM. JOOS vindt in de lange lijst door Harrebomée gegeven, het bewijs dat de
menschen van vroeger veel meer waarde hechtten aan de spreekwoorden dan wij.
Hebben wij daarin gelijk? Neen.
Want 1o veel spreekwoorden zijn eerbiedwaardig om hun oudheid; 2o om de
levenswijsheid die zij bevatten; 3o om hun kracht; 4o om hun historische waarheid;
5o om hun schilderachtigheid; 6o om hun bondigheid; 7o om hun zoetvloeiendheid.
Om al die hoedanigheden zouden wij best doen ze weer in volle gebruik te brengen.
- Maar, zou men kunnen opwerpen, zou dat niet een achteruitgang zijn, een stap
naar minder beschaafdheid? Volstrekt niet, want spreekwoorden zijn het werk niet
van weinig beschaafden, zelfs niet van weinig begaafden. Wat bewezen wordt, onder
andere, door de verklaring van een missionnaris op de Philipijnen.
2o) Over de beschaafde uitspraak van het Nederlandsch in het onderwijs. Randnota's
bij het werk van Frings en Vandenheuvel. - Lezing door Prof. Dr. L. SCHARPÉ.
Prof. SCHARPÉ zet uiteen hoe Prof. Frings en zijn medewerker hun dialektisch
onderzoek ‘Die südniederländischenMundarten’ opgevat hebben. Het eerste deel
verscheen in 1921, en brengt de 40 Wenkersche zinnetjes in het dialekt van 56 plaatsen
uit Lim-
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burg, Brabant, Antwerpen, Oost-en West-Vlaanderen, plus een viertal uit
Fransch-Vlaanderen.
Een werk van groot belang, dat gelegenheid geeft een onverzicht te krijgen niettegenstaande de beperking der onderzochte dialekten - van het dialektisch verloop
in Vlaamsch België van de Maas tot aan de Noordzee. - Spreker zal zijn
beschouwingen voortzetten in een volgende zitting.

Dagorde.
I. Nieuwe Uitgaven van Leden der Academie. Vondel's Meesterstuk Lucifer taal- en letterkundig verklaard, door A.M.
VERSTRAETEN S.I. Schooluitgaaf, 10e druk, bezorgd door J. SALSMANS S.I.
Jozef in Dothan. 9e uitgaaf, bezorgd door denzelfde.
Adam in ballingschap. Met aanteekeningen, door J. SALSMANS S.I. Zevende
uitgaaf.
II. Lezing door Floris Prims, briefwisselend lid: De informatiën tegen Jacob van
Wesenbeke, Juni 1567. - De Bestuurder zegt spreker dank en stelt voor de lezing in
de Verslagen en Mededeelingen op te nemen, wat door de vergadering goedgekeurd
wordt.
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De Inrichting van de Poorterlijke Ruiterij te Brugge in 1292 en haar
Indeeling in Gezindheden in 1302
Door Dr. Jozef de Smet
archivaris bij het Staatsarchief te Brugge.
Ten jare 1292, werd de poorterlijke ruiterij der stad Brugge door den graaf en door
het stedelijk magistraat ingericht. Alwie meer dan driehonderd pond rijk was moest
een paard hebben om ermede ten strijde te trekken drie weken na de oproeping.
De waarde van het paard verschilde volgens het vermogen van den bezitter. Daartoe
waren de rijke burgers in vijf klassen onderverdeeld: de 1e klas, die meer dan 3000
lb. bezat moest een paard onderhouden van 40 lb.; de 2e klas, die meer dan 2000 lb.
bezat moest een paard onderhouden van 30 lb.; de 3e klas, die meer dan 1.000 lb.
bezat, moest een paard onderhouden van 20 lb.; de 4e klas, die van 500 tot 900 lb.
rijk was, moest een paard onderhouden van 16 lb.; de 5e klas, die van 300 tot 500 lb.
rijk was, moest een paard onderhouden van 10 lb.
De burgers van de twee hoogste klassen moesten daarenboven nog een ijzeren
uitrusting hebben voor hun paard.
Er werd ook nog bepaald dat de ruiters die deel uitmaakten van een ambacht,
moesten ten strijde trekken met de poorters en niet met hun ambacht.
De oorkonde over het inrichten dezer ruiterij bevat vier lijsten van de burgers die
tot de drie eerste klassen behoorden. Ze telden samen 243 man, zonder den deken
en de vier vinders.
De bepalingen voor de 4e en 5e klassen bevinden zich achter de lijsten. Deze twee
klassen werden er wellicht maar bijgehaald omdat de drie rijkste klassen geen ruiters
genoeg konden opleveren. Voor deze twee laatste klassen hebben we geen lijsten,
maar volgens Gilliodts van Severen(1) telden deze beide klassen

(1) Inventaire des Archives de la ville de Bruges. Tome I, bl. 30.
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samen een achthonderd man. Dit getal wordt door hem afgeleid uit de pointinghen;
maar volgens de pointinghen van de stadsrekening van 1303, schijnen ze maar een
vijfhonderd in getal te zijn.
Van deze 243 vermogende burgers waren er 88 die meer dan 3.000 lb. bezaten,
40 meer dan 2.000 lb. en 115 meer dan duizend pond.
Zestig onder hen(1) nemen deel aan het uitvaardigen van het nieuwe reglement over
de jaarlijksche vernieuwing van het stadsbestuur, op 19 December 1298, hetzij als
schepen of als gezworene of ook nog als gewoon burger, immers 53 burgers, die
zooals het magistraat, tot de meliores behoorden die de stad bestuurden, staan vermeld
in de suscriptio van het stuk en hebben er ook hun zegel aan gehecht(2).
Dank zij de Brugsche stadsrekening van 1302, heb ik kunnen nagaan tot welke
partij deze rijke ingezetenen behoorden in 1302. Van de 243 werden er 132 in de
rekening vermeld, daarvan waren er 58 Leliaards en 74 Klauwaards(3).
De 58 Lelaards verdeelden zich als volgt: 41 bezaten in 1292 meer dan 3.000 lb.;
6 meer dan 2.000 lb. en 11 meer dan duizend pond. Van de 74 Klauwaards waren er
17 die boven de 3.000 lb. rijk waren in 1292, 13 boven de 2.000 lb. en 44 boven de
duizend pond.
Van de 78 burgers die op 19 December 1298 het nieuwe reglement uitvaardigden,
waren er in 1302, 34 Leliaards en 14 Klauwaards. Daaruit mogen we besluiten dat
de hoogere standen niet uitsluitend tot de Leliaards behoorden.
R. Häpke(4) behandelde vroeger reeds op meesterlijke wijze, den maatschappelijken
toestand van de poorterij. Volgens hem

(1) Zonder den deken en een van de vier vinders van de ruiterij, die er ook aan deelnemen.
(2) WARNKOENIG-GHELDOLF. Histoire de Flandre. Tome IV Histoire de la ville de Bruges. bl.
304-305. en GILLIODTS VAN SEVEREN. a. w. bl. 60-62.
(3) Zie bijlage. Ook heb ik in de onuitgegeven Brugsche stadsrekening van 1303, nog negen
ruiters gevonden die toen in de stad verbleven, en dus naar alle waarschijnlijkheid ook tot
de Klauwaards behoorden. Ze staan ook vermeld in de bijlage. Zie verder.
(4) Brügges Entwicklung zum Mittelalterlichen Weltmarkt. Berlijn, 1908. Hoofdstuk 13. § 1.
Die Poorter, bl. 187-201.
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waren de rijke kooplieden, die ook hun geld staken in grondbezit en openbare werken
ondernamen, bijna uitsluitend Leliaards.
Hierna volgt nu een overzicht van den maatschappelijken rang van de 74
Klauwaards.
Eerst vinden we er de volgende kooplieden:
Clais Bart(1), Gielis Uten Broeke(2), en waarschijnlijk ook Lourens Uten Broeke,
die schepen uitreedt voor de verdediging van het Zwyn(3), Pieter Cant(4), Jan Danwild(5),
Wouter Danwild(5a), Dukre(6), Jan Lennet(7), Joris van der Matte(8), Christiaen Pecsteen(9),
Plonis(10), Willem Repre(11), Martin van der Rughe(12), Pieter Steenken(13) en Jacob
Vinne(14). Jan van den Stene die zich borg stelt voor het betalen van het losgeld van
den Leliaard Jacob Lam(15), alsook Jan Uten Zacke, stallichtmakre, die het graven
van een deel van de vestingen onderneemt(16) schijnen ook tot de rijke poorters, de
meliores, te behooren.
Dan volgen enkele drapiers; deze hadden minder invloed dan de rijke kooplieden,
en behoorden niet tot de eerste familiën van de stad(17):

(1) J. COLENS. 1302. Le compte communal de la ville de Bruges (mai 1302 à février 1303 n. st.).
Annales de la Société d'Emulation de Bruges, 1885, T. XXXV, bl. 3.
(2) Ibidem, bl. 114.
(3) Ibid., bl. 151 en 186.
(4) Ibid., bl. 114.
(5) Ibid., bl. 3.
(5a) HAEPKE, a.w., bl. 282: Aus den Yprer Messbriefen, II, nr 19.
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11

COLENS, 1302, bl. 3, 83, 141, 173, 216.
Ibid., bl. 170, 173, 216. Hij bezit ook een schip. Ibid., bl. 81.
Ibid., bl. 90.
GILLIODTS VAN SEVEREN, Inventaire enz. Deel I, bl. 108.
COLENS, 1302, bl. 3 en 173.
Ibidem, bl. 3, 84, 150 en 170. Ook vermeld bij HAEPKE, a.w., bl. 284: Aus den Yprer

Messbriefen, II, nr 34.
(12) 1302, bl. 16.
(13) Ibid., bl. 148.
(14) Ibid., bl. 4.
(15) Ibid., bl. 221. Hij wordt ook nog vermeld in de onuitgegeven Stadsrekening van 1303, fo 15
v.
(16) 1302, bl. 181. Ook vermeld bij HAEPKE, a.w., bl. 291: Aus den Yprer Messbriefen, II, nr 89.
(17) HAEPKE, a.w., bl. 199.
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Jan de Coelkerke(1), Jan van Dudzele(2), Jacob Garencoper(3), Clais van Ghent(4), Daniel
Bachter Monster(5), Wouter van Scathille(6), Jan Smouter(7), Dapper van Straten(8) en
Matheus van Zwinarde(9).
We hebben ook nog enkele leden van de nering van de makelaars en hostelliers;
dank zij den bloei van den Brugschen koophandel, waren de leden van dit ambacht
zeer welstellend geworden(10).
Willem die Buc(11), Rogerus Hont(12), Wouter Smouter(13), Jan van Ziesele(14), Pieter
Zwin(15), ze bezaten alle vijf een hotel; de twee volgende schijnen er ook een bezeten
te hebben: Jan Balke(16) en Jan Christiaen(17); Willem Rijnvisch wordt als makelaar
vermeld(18).
Verder vinden we nog onder de Klauwaards, Wouter die Cosere, die ‘vischcopere’
was(19), zooals de Leliaard Lamsin Bonin(20); en ook nog Christiaen van den Damme
die deken was van de wevers(21).

(1) G. ESPINAS et H. PIRENNE. Recueil des documents relatifs à l'histoire de l'industrie drapière
en Flandre. Tome I, Brussel. Commission Royale d'Histoire, 1906, bl. 368. en J. COLENS,
1302, bl. 126.
(2) 1302, bl. 99. Ook vermeld bij HAEPKE, a.w., bl. 293.
(3) 1302, bl. 135, 215, 216, 219.
(4) Ibidem, bl. 191.
(5) Ibid., bl. 189.
(6) Ibid., bl. 135, 191.
(7) Ibid., bl. 98.
(8) Ibid., bl. 190.
(9) Ibid., bl. 190.
(10) HAEPKE, a.w., bl. 207.
(11) GILLIODTS, Inventaire, I, bl. 129.
(12) Ibidem, bl. 130.
(13) Ibid., bl. 129.
(14) Ibid., bl. 130.
(15) Ibid., bl. 130.
(16) 1302, bl. 117. Bij GILLIODTS, Inventaire, I, bl. 92, wordt hij echter vermeld als deken van
de oude kleerkoopers.
(17) 1302, bl. 139.
(18) GILLIODTS, Inv. I, bl. 54.
(19) 1302, bl. 214.
(20) GILLIODTS, Inv. I, bl. 54.
(21) 1302, bl. 191.
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Vele ingezetenen van de stad leenden in 1302 geld aan het stedelijk bestuur, ten einde
het in de mogelijkheid te stellen, de kosten van de krijgstochten en van het onderhoud
van de vreemde ridders te dekken. De volgende Klauwaards, die in 1292 tot de
poorterlijke ruiterij behoorden, hebben meer dan vijftig pond geleend. (De cijfers
van de bladzijden tusschen haakjes verzenden naar de uitgave van de stadsrekening
van 1302, bezorgd door J. Colens, - hooger vermeld):
Clais Bart, 50 lb. (bl. 97); Lourens Uten Broeke, 50 lb. (bl. 103); de weduwe van
Debboud van Cassele, 59 1/2 lb. (bl. 94); Joes van Cortrike, 100 lb. (bl. 94, 102); de
vrouw van Wouter die Cosere, 717 1/2 lb. (bl. 95); Wouter Danwild, 240 lb. (bl. 94,
102 en 103); de weduwe van Pieter Dop, 145 lb. (bl. 96, 104); Bouden Fermin, 140
lb. (bl. 97, 105); Willem van den Hille, 60 lb. (bl. 102); de weduwe van Wouter
Hoeft, 145 lb. (bl. 97, 104); Jan f. Robins, 50 lb. (bl. 98, 101); Jan Lennet, 100 lb.
(bl. 98, 102); Clais Mandenree, 50 lb. (bl. 102); Joris van der Matte, 1245 lb. (bl.
103); Willem Meyere, 140 lb. (bl. 98); Daniel Bachter Monster, 60 lb. (96); Christiaen
Pecsteen, 80 lb. (94, 100); Willem Repre, lb. 243-2-6 d. (bl. 103); Michiel Sceppere,
100 lb. (bl. 98, 102); Willem van Straten, 60 lb. (bl. 97); Wouter Volpoud, 50 lb. (bl.
97, 104); Willem van Wulsberghe, 600 lb. (bl. 96, 103); Matheus van Zwinaerde,
60 lb. (bl. 98, 100)..
Ik heb ook nagegaan welke onder de Klauwaards, die in 1292 deel uitmaakten van
de ruiterij, in 1302 een openbaar ambt bekleedden in het bestuur van de stad. (De
bladzijde die tusschen haakjes staat na de naam, verzendt naar de meervermelde
uitgave van de stadsrekening van 1302).
Gielis Uten Broeke was baljuw (bl. 202); Martin van der Rughe, burgemeester
(bl. 1); Willem van den Hille, schepene (bl. 2); Clais Bonin was ontvanger van de
‘4 deniers van den honderden’ in het Carmersambacht (bl. 106); Willem Repre van
hetzelfde in het ambacht van Sinte Salvators (bl. 106); en Jan Uten Zacke van
hetzelfde in het Burch ambocht (bl. 106), deze laatste reedt ook schepen uit voor de
verdediging van het Zwyn en onderneemt het graven van een deel van de vestingen
(bl. 151 en 181); Matheus van Zwinarde, doet ook een deel van de vestingen graven
en koopt hout voor de poorten van de stad (bl. 197, 186); Lourens Uten Brouke, reedt
schepen uit voor het verdedigen van het Zwyn (bl. 151, 186); Pauwels van
Langhemarc,
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komt tusschen voor allerlei verdedigingsmaatregelen (bl. 160, 188, 189), hij geeft
ook een maaltijd aan Willem van Gulik, deze maaltijd wordt door de stad betaald
(bl. 178); en Joris van der Matte is ontvanger van de wijnassise (bl. 90, 216, 222).
Enkele onder hen werden nog door het stedelijk bestuur met zendingen belast
buiten de stad (zie de uitgaven ‘omme den cost van den ridene’ bl. 200-206 in de
uitgave van de rekening van 1302.)
In de lijsten die de namen bevatten van de ruiters der drie hoogste klassen, en die
afgeschreven staan in de oorkonde over de inrichting van de poorterlijke ruiterij in
1292, werd door een latere hand nevens zes en twintig namen het woord ‘mortuus’
geschreven, nevens twee en vijftig namen het woord ‘doed’, nevens zeven namen
de woorden ‘doed vi [dua]’, nevens twee namen het woord ‘fil [ius], en nevens één
naam het woord ‘vid[ua]’. Volgens Gilliodts zouden deze woorden er misschien
bijgeschreven zijn na de krijgstochten van 1302, want in het hoogervermelde stuk
van 19 december 1298, waaraan 78 inwoners van de stad hun zegel gehangen hebben,
komen nog talrijke namen voor, die in de lijst als dood aangeschreven zijn(1).
Wij mogen echter niet veel waarde hechten aan deze vermeldingen van
sterfgevallen, immers de volgende ruiters die als dood aangeschreven staan leven
nog in 1303, volgens de onuitgegevene Brugsche stadsrekening: Bernard f. Ser
Bernards (fo 14); Wouter Danwild (fo 16); Thierin van Gend, crudenare (fo 16);
Symoen Oudbaren (fo 16v); Christiaen Pecsteen (fo 17); Robrecht die Ruddere (fo
17v en 95); Wouter Smouter (fo 17); Jan van der Stove (fo 17); Willem van
Wulsberghe (fo 16). De twee Alard Lam staaan ook als dood aangeschreven en een
ervan was gevangen genomen op den Goeden Vrijdag van 1302(2).
Andere staan niet als dood aangeschreven, en volgens de stadsrekening van 1302
bevinden wij dat ze niet meer in leven zijn:
Jan Bakre: zijn weduwe leent 5 lb. (1302, bl. 105); Wouter Cant: zijn weduwe
leent 20 lb. (bl. 102); Colard Moref: zijn weduwe leent 46 lb. (bl. 98); Pieter Walkier:
het goed van zijn weduwe en zijn kinders wordt aangeslagen (bl. 31). Misschien ook

(1) GILLIODTS, Inventaire, I, nr 64, bl. 30.
(2) COLENS, 1302, bl. 88.
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Andries Land, die niet vermeld wordt in de rekening, maar wiens vrouw 40 hoed
koren levert voor het volk van Willem van Gulik (bl. 112). We moeten er ook Joes
Ketellare bijvoegen die ook niet vermeld wordt in de rekening van 1302, maar wiens
weduwe vermeld is in de stadsrekening van 1303 (fo 14v).
De volgende ruiters staan als dood aangeschreven in de lijsten, en we kunnen hun
dood bestatigen in de rekening van 1302 (door J. Colens uitgegeven):
Debboud van Cassele (bl. 94); Pieter Dop (bl. 96); Wouter Hoeft (bl. 104); Colard
van Leffinghe (bl. 101), hij leefde echter nog in 1298-1299 (bl. XXXV); en voorzeker
ook Jan Wandellarde (bl. 48, 59). Daarbij komt nog Clais f. Martins, wiens weduwe
vermeld wordt in de stadsrekening van 1303 (fo 16 v.)
Op den Goeden Vrijdag van 1302, (Brugsche Metten) waren er door de opstandige
Klauwaards te Brugge, meer dan negentig Leliaards gevangen genomen, het waren
meestal vreemde ridders met hunne knapen(1), daarbij waren er vier Brugsche
Leliaards, die vermeld staan in de lijsten van de ruiterij in 1292. Drie onder hen
moesten een zeer hoogen losprijs betalen:
Alard Lam, (in 1292 waren er twee: de oude bezat meer dan 3000 lb., de jonge
meer dan 1000 lb.), betaalde lb. 1995-19-9 d.(2); Philip Tolnare, die in 1292 meer dan
3000 lb. rijk was, betaalde 2000 lb.(3); en Jacob Lam die in 1292 meer dan 2000 lb.
bezat, betaalde 4900 lb.(4). Robbrecht die Ruddere. die in 1292 boven de 3000 lb. rijk
was, moest in 1302-1303 maar 64 lb. losgeld betalen(5).
In den laatsten tijd wordt er veel gezocht om de taaltoestanden te kennen in
Vlaanderen in vroeger eeuwen. Dank zij de akte van 19 December 1298, weten we
voor enkele onzer ruiters in welke taal het opschrift van hun zegel was Van de acht
en zeventig burgers die de akte bezegelden zijn er acht en veertig vermeld in de
rekening van 1302: vier en dertig onder hen waren Leliaards en veertien waren
Klauwaards. Onder de vier en dertig Leliaards waren er zes waarvan het zegel verloren
gegaan is,

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

COLENS, Compte de 1302, bl. 85-88.
Ibidem, bl. 88 en 222.
Ibid., bl. 87.
Ibid., bl. 87 en 220-221, en Stadsrekening van 1303, fo 58 v.

(5) 1302, bl. 88 en 221, en 1303, fo 58 v.
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zestien hadden een Latijnsch zegel, vijf een Fransch zegel en vijf een Vlaamsch
zegel. Wij moeten er nog Jacob Groenendijk bijvoegen, die in 1302 tot de Leliaards
behoorde, maar in de akte van 1298 zijn er twee burgers van dezen naam: de oudere
heeft een Latijnsch zegel, de jongere een Vlaamsch zegel; alsook Matheus Hoeft ook
Leliaard in 1302, en waarvan er insgelijks twee zijn in 1298, beide met een Vlaamsch
of een Latijnsch zegel. Onder de veertien Klauwaards waren er vier waarvan het
zegel verloren gegaan is, vijf hadden een Latijnsch zegel, twee een Fransch, en drie
een Vlaamsch zegel.
Daaruit zien we hoe moeilijk het is, de vroegere taaltoestanden hier te lande te
beoordeelen, we mogen ze niet te veel vergelijken met de huidige taaltoestanden in
Vlaamsch België. Zoo komt het dat een der beste kenners van het oude Westvlaamsch,
de Z.E.H. Jacobs, in zijn merkwaardige mededeeling: Waarom het gebruik der
Fransche taal in Oudwest-Vlaanderen zoo aanzienlijk toenam van ± 1217 tot ±
1300(1), enkele misslagen begaat. Op blz. 131 schrijft hij: ‘En zoo durfden die
verwaande aristocraten [de rijke poorters der Vlaamsche steden] in 1246 soms hun
geslachtsnaam al eens verfranschen;.... Omstreeks 1280 kent hun trots geen palen
meer: schier al de schepenen van Ieperen laten hun namen in 't Fransch vertalen;’..
Rond dit tijdstip worden de persoonsnamen zooals de gewone naamwoorden
verbogen en ook veelal vertaald in de taal waarin het stuk opgesteld is. Ziehier enkele
voorbeelden van verbuiging getrokken uit de Brugsche stadsrekening van 1302,
uitgegeven door J. Colens, bl. 2: Te Colards Cortscoves; te Pieter Heldebolles; te
Jans Grants; bl. 47. Van ver Godelieve vidua ser Andries Rudders goede; in
Zedelghem van Jans Timmermans chense; bl. 64 Van Wouters Honds goede; bl. 139:
Item [betaald] Willem Poitevinne; Item Jan Christiane; den selven Jan Christiane bl.
209: Item [betaald] Janne Karstinmanne, enz.
Hierna volgen enkele voorbeelden van vertaalde persoonsnamen die vermeld staan
in de hoogervermelde Fransche akte van 19 December 1298: voor iederen naam geef
ik de Fransche vorm die boven het koordje geschreven staat waaraan het zegel hangt
en ook den naam zooals ze op het zegel staat (na deze vor-

(1) Verslagen en Mededeelingen van de Kon. Vlaamsche Academie, Gent 1929 (maart), bl.
119-132.
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men staat geen verzending), de andere vormen (Vlaamsch of Latijn) heb ik gehaald
uit de meervermelde stadsrekening van 1302 (verkorting 1302 en de blz.) en uit het
eerste deel van Gilliodts, Inventaire des Archives de la Ville de Bruges (verkorting
G.I. en de blz.) De verschillende vormen van iederen naam worden in de volgende
orde opgegeven: eerst de Fransche vorm, daarna de Vlaamsche en eindelijk de
Latijnsche.
Jakemes dou Groendike, Jacob van den Groenendike (1302, blz. 38), S. Jacobi de
Groenendike; - Weitins le Toulnir, Weitins Tolnars (1302, blz. 192),... dicti Tolnare;
- Jehans de Hertsberghe, Jan van Hertsberghe (1302 bl. 8), Johanni de Hertsberghe
(G.I. blz. 54); - Wautier le Calkre fieus dame Aelis, Wouters Calkers f. ver. Adeline
[lees: Adelisen] (1302, bl. 13); - Jehans Wandelard, Jans Wandelards (1302, bl. 59),
S. Johanni dicti Wandelaerd; - Jehans le Grant, Jan Grants (1302, bl. 2), Sigillum
Johannis Grant; - Lambiers le Tonluir, Lamsins Tolnars (1302, bl. 15) Lamberto
Tolnare (G.I. bl. 54); - Colars Corte Garbe en S. Colart Courte garbe, Colards
Cortscoves en Colard Cortscoefs (1302, bl. 2 en 10), Colardo Cortscoft (1302, bl.
XXXV); - Leurent du Bruec, S. Louurin Huten Broeke, Laurente ex Palude (1302,
bl. XXXV); - Jehans Oste, S. Jan Hostrin en ook Jan Osts (1302, bl. 44); - Pol le
Calkre li pères en S. Poul le Calkere li Père, Pauwels Calkers (1302, bl. 21); - Alard
Lam, Alard Lamme (1302, bl. 88), S. Alardi dicti Lam; - Jehans de Courtray, Jans
van Curtrike (1302, bl. 2), Johannis de Curtraco (1302, bl. XXV); - Gillis fieus
Berthelmieu del Mote,... [Bert] holemei de Mota; - Gillis fieus dame Margriete de
le Mote en S. Gillis delle Mote, Gilles van den Walle (1302, bl. 2); - Georges de la
Matte en S. Joris de la Matte, Jorise van der Matte (1302, bl. 9), G. de Matta (1302,
bl. XXIV); - Hertoghes le Zelverin, S. Hertochs Selverins en ook Ertoghe de Zelverine
(G.I. bl. 38); - Weitins le Garencopre, Weitins Garencoepers (1302, bl. 41), S. Walteri
dicti Garecopre; - Symons Dartrike, Simoens van Aertrike (G.I. bl. 193), S. Simonis
de Artrike; - Jehans Dops fieus dame Avesote, Jan Dops (1302, bl. 91), S. Johannis
dicti Dop f. Petri; - Robiers de Courtray en S. Robert de Courtrai, Robrechts van
Curtrike (1302, bl. 31); - Robiers le Chevalier, Robbrechts Rudders (1302, bl. 16),
Roberto Milite (1302, XXXV);- Pieres de derière le Halle, Pieters Bachterhalle (1302,
bl. 40), Sigillum Petri Post Hallam; - Dyrolf Corte Garbe en S. Dierolf Courte Garbe,
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Dierolf Cortscoefs (1302, bl. 37); - Clay le Doyens, Clais de Deken (G.I. bl. 38); Jakemes de Courtrai, Jacob van Curtrike (1302, bl. 12); - Robiers de le Bourse,
Robbrechts van der Bursen (1302, bl. 13), S. Roberti de Bursa; - Gillis du Bruec, S.
Gielis Hutebrouke en ook Gillise Uten Broucke (1302, bl. 114), Egidio en Palude(1);
- Berthelmieu le Zwart Rudder, S. Bertelemei Nigri militis.
Zoo zou ik er nog honderde kunnen aanhalen, men kan ze gemakkelijk terugvinden
in de Table des Noms de Famille die gevoegd is bij het werk van Gilliodts(2); zie
onder meer de woorden: Abt, Aelst, Aerdenburg, Amman, Arras, Beke, Berghe,
Capelle, Casteele, Clerc, Colve, Coninc, enz.
Verder schrijft de Z.E.H. Jacobs nog het volgende: ‘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’. Hier verwart de geleerde schrijver den naam van ieder der 78
burgers, die door den schrijver van de akte boven het koordje geschreven werd,
waaraan hun zegel moest hangen, met hunne aanteekening. Dit werd altijd gedaan
opdat de zegels zouden hangen in de volgorde waarin de namen in de suscriptio
vermeld stonden(3). Rond 1300 bestonden de handteekeningen nog niet, het zegel
vervulde deze rol.
Uit het bovenstaande mag men afleiden dat uit het gebruik der talen in de officieele
stukken geen besluit in den zin van Dr. Jacobs gevolgtrekking, mag getrokken worden
over de vroegere taaltoestanden, het schijnt veelmeer dat de personen die in deze
officieele stukken betrokken waren, in deze vertalingen geen aanstoot vonden(4).

(1) GILLIODTS VAN SEVEREN, Inventaire des Archives de la Ville de Bruges, Introduction, blz.
346.
(2) Inventaire, Table des noms de famille, table des noms de lieu et glossaire flamand par EDW.
GAILLIARD.
(3) Zie de volgorde der zegels van het stuk van 19 December 1298 bij GILLIODTS, Inventaire,
I, nr 113 en de volgorde der namen in de suscriptio bij WARNKOENIG-GHELDOLF, a.w., IV
bl., 304-305. Zie vooral GILLIODTS, Inventaire, Introduction, bl. 217 en 221-222.
(4) In de hierachter afgedrukte vlaamsche oorkonde, zien we dat enkele namen in hunnen
Latijnschen vorm geschreven staan.
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Over de taaltoestanden te Brugge in de XIVe eeuw, lezen we in het werk van Gilliodts
van Severen(1) dat de klerken van de stad de drie talen: Vlaamsch, Fransch en Latijn
moesten kennen. Deze schrijver geeft ook een overzicht der talen door de vreemde
natiën te Brugge gebruikt, in hunne geschillen die ze voor de schepenen van de stad
brachten: de Italianen, de Spanjaards, de Schotten, de Ieren en de Bretoenen
gebruikten het Latijn; de Engelschen, het Latijn of het Fransch; de kooplieden uit
het Noorden en het Oosten (Noordzee, Baltische zee) gebruikten het Vlaamsch, maar
voor de akten van zeer groot belang gebruikten ze het Latijn.

1292. Inrichting der Poorterlijke Ruiterij te Brugge.
Stadsarchief Brugge, charter nr 64.
Gedeeltelijk afgedrukt bij F. DE VIGNE. Recherches historiques sur les costumes
civils et militaires des gildes et corporations de métiers. Gent, 1847; bl. 43-45. Het
stuk staat ook in het kort beschreven en samengevat bij GILLIODTS VAN SEVEREN
Inventaire des Archives de la Ville de Bruges. Deel I, Brugge 1871, bl. 29-30.
De oorkonde bestaat uit een rol van 1360 mm. lengte, gevormd uit drie
aaneengenaaide stukken perkament. Op den rug werd door een hand uit de XIXe
eeuw de volgende aanduiding geschreven: ‘Uitrusting der Poorterie. Ano 1292’.
Nota. - Achter sommige namen werd in italiek bijgevoegd: 1o het nummer en de taal
van het zegel dat aan het hoogervermelde stuk van 19 December 1298(2) hangt; daar
waar het zegel vernield is werd alleen het nummer aangegeven. 2o na een - is de
gezindheid (Leliaard of Klauwaard), waartoe de ruiter in 1302 behoorde, vermeld.
De Leliaards zijn al diegene waarvan het goed in 1302 verbeurd of aangeslagen werd,
alsook deze die gevangen genomen waren op Goeden Vrijdag van hetzelfde jaar; de
Klauwaards zijn die burgers, die vermeld worden in de uitgaven voor allerlei
krijgskosten en die in 1302 geld leenden aan de stad(3).

(1) Inventaire, Introduction, bl. 224-229.
(2) GILLIODTS, Inventaire, Deel I, nr 113, bl. 59-62.
(3) De opgave van de gezindheid werd getrokken uit de Brugsche stadsrekening van 1302,
uitgegeven door J. COLENS in Annales de la Société d'Emulation de Bruges, 1885, deel
XXXV. De bladzijden worden hierachter, wegens plaatsgebrek, niet aangegeven, maar men
kan ze gemakkelijk terugvinden, dank aan de goede namentafel, die zich op bl. 225-301 van
het werk bevindt. (Op bl. 224, 2e kolom, na Fermin, ou de, Boudins, leze men 105 in plaats
van 205). Daar waar enkel de vrouw van een ruiter vermeld wordt, kon ik ook nagaan tot
welke gezindheid ze gerekend werd, immers het goed van de weduwen en de wezen van de
Leliaards werd insgelijks aangeslagen. In de onuitgegevene Brugsche Stadsrekening van
1303, vond ik nog enkele namen van ruiters, die in de rekening van 1302 niet vermeld staan;
daar hun goed niet verbeurd was, werden ze waarschijnlijk bij de Klauwaards gerekend; ze
worden ook hierachter vermeld, maar bij deze is de bron (rek. van 1303 en de folio) tusschen
haakjes aangegeven.
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Het es gheordinerd bi den here vanden lande ende bi scepenen van Brucghe, in tjaer
ons Heren als men screef sijn incarnation duzentich tveonderd vierewaerf twintigh
ende twelve.
Dat so wat manne die ghegoedt es tote drieduzentigh ponden iof daer boven die
portre es in Brucghe moet ouden een hers dat 40 lb. coste iof daer boven, ende die
portre die tote tween duzentigh ponden ghegoedt es sal ouden een hers dat dartich
lb. coste iof daer boven, ende die portre die tote dusentich lb. ghegoedt es sal ouden
een hers dat twintigh pond coste iof daer boven.
Ende so wie die hachtervolgt worde dat hiese niet adde als voerseid es ende gheset
es teenen herse van 40 lb. hie sal verbueren 40 lb., ende die gheset es teenen herse
van 30 lb. heeft hies niet sal verbueren 30 lb., ende die gheset es teenen herse van
20 lb. heeft hies niet sal verbueren 20 lb. ende dese herse moetsi ebben tusghen hier
ende veirtiennacht na Paesghen naest coemt ende dat sake dat men heer herevard
ghebied so sulsi moeten ebben hare herse binnen drie weken na dat men herevard
ghebieden sal dat es te verstane van dien daghe dat men herevard heerst ghebieden
sal, ende ware oec dat sake dat hiemene van den voerseiden porters sijn hers vercochte,
so moeste hie een ander weder copen binnen sesse weken van den voerseiden fuere,
enne ware dat men heer herevard ghebode ende leende hiemene sijn hers hie moest
weder ebben binne viertiennachten iof een ander van al so dieren fuere up die
voerseide boete, ende so wie die dade tieghen dese voerzeide cuere sal verbueren
also vele alst voerzeid es, ende diere verbuerder boete sal ebben dere vanden lande
den elt ende die se zoeken dander elt.
Ende hier toe sal men nemen deiken ende vinders diet zoeken sullen ende die
boeten innen op haren eed ende sonder verlaet ende hier toe salmen nemen enen
deiken ende viere vinders die telken veertiennachten dese coeren zoeken zullen
eennewaerven
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ende meer sijs noed, ende dit bi haren ede also alst voerzeid es, ende ware dat sake
dat scepenen warlike verstaen consten dat deiken ende vinders van desen voerzeiden
boeten hiemene iet verlieten iof verdroeghen die coeren te soekene, elkerlijc soude
verbueren 50 lb. ende daennof soude ebben die here vanden lande dene helt ende die
stede dander helt sonder verlaet.
Ende al ware dat sake dat hiemene die boete verbaden ende gheen hers ne cochte
also alst voerzeid es nochtanne moeste hie een hers daer na copen van den voerzeiden
fuere binnen drie weken ende de voerzeide boete anderwaerven te verbuerenne.
Ende de voerzeide coeren zullen ghevaren tote scepenen wederroepene.
Dit sijn die namen van deikenne ende van vinders die bezoeken zullen vanden
voerzeiden sticken.
Deiken:

Bertelmeus filius Martins. nr 58.

Vinders:

Jan Alardin.
Jan f. Jan f. Petrus.

nr 6. Lat.

Egidius Elverdoe.
Diederic Coopman.
Ende voerd si dat sake dat deiken ende vinders verstaen consten dat hiemene
ghegoedt ware een hers te houdene also alst voerzeid es die hier niet ghenoemt sijn,
dat sie se te voren bringhen bi haren ede.
A. Jan van Dudzele(a)

1 hers van 40 lb.nr 36. Fr. - Klauwaard.

Lambrercht Loevin doude(a) 1 hers van 40 lb.nr 32. Lat.
Lamsin f. Ems

1 hers van 40 lb.

Wouter Goederic(a)

1 hers van 40 lb.

Gielen Goederic

1 hers van 40 lb.

Jacob Goederic(a)

1 hers van 40 lb.

Pieter Cant(a)

1 hers van 40 lb.

Jan Wandellarde(a)

1 hers van 20 lb.nr 11. Lat. - Leliaard.

Jacob f. Lamberti Loevins 1 hers van 30 lb.
Jan Dyserinc

1 hers van 20 lb.

Symon nepos magistri
Brictii(a)

1 hers van 30 lb.

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

Mortuus.
Mortuus.
Mortuus.
Mortuus.
Mortuus.
Mortuus.
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Jan van Ziesele

1 hers van 20 lb.Klauwaard.

Philips Wregaren(a)

1 hers van 20 lb.

Colard van Leffinghen(a)

1 hers van 40 lb.nr 23. Lat. - Klauwaard.

Lamsin van Ziesele

1 hers van 20 lb.

Jacob Lam

1 hers van 30 lb.nr 8. Lat. - Leliaard.

Alard Lam junior(a)

1 hers van 20 lb.

Alard Lam doude(a)

1 hers van 40 lb.nr 26. Lat. - Leliaard.

(a)
(a)
(a)
(a)

Mortuus.
Mortuus.
Mortuus.
Mortuus.
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Jan vander Stove(a)

1 hers van 30 lb.

- Klauwaard.

Pieter van Hostborgh(a)

1 hers van 30 lb.

- Leliaard.

Willem die Zot(a)

1 hers van 40 lb.

- Klauwaard.

Willem die Buc(a)

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Pieter Roedolf(a)

1 hers van 20 lb.

Jacob Vinne(a)

1 hers van 40 lb.

- Klauwaard.

Jan f. Ser Pieters(a)

1 hers van 40 lb.

- Leliaard.

Gherewin f. Petri Bonins(a) 1 hers van 40 lb.

- Leliaard.

Jan van Sceepstale

1 hers van 40 lb.

- Leliaard.

Lamsin vanden
Moelneken(a)

1 hers van 20 lb.

- Leliaard.

Jan Uten Sacke(a)

1 hers van 40 lb.

Geraert Doitre(a)

1 hers van 30 lb.

Wouter Smouter(a)

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Debboud van Cassele(a)

1 hers van 40 lb.

- Klauwaard.

Clais f. Ems

1 hers van 20 lb.

Joes van Cortrike

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Jan f. Lamsins de
Coelkerke

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Pauwels van Langhemarc 1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Robrecht van Cortrike(e)

1 hers van 40 lb.nr 51. Fr. - Leliaard.

Jan van Cortrike(a)

1 hers van 40 lb.nr 28. Lat. - Leliaard.

Jan die Grant

1 hers van 40 lb.nr 14. Lat. - Leliaard.

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(e)
(a)

Mortuus.
Mortuus.
Mortuus.
Mortuus.
Mortuus.
Mortuus.
Mortuus.
Mortuus.
Mortuus.
Mortuus.
Mortuus.
Mortuus.
Mortuus.
vidua.
Mortuus.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

Oste Uten Sacke

1 hers van 40 lb.

- Leliaard.

Jan van Dordrecht

1 hers van 40 lb.

- Leliaard.

Gielen Hoeft(a)

1 hers van 40 lb.nr 40. Vl. - Leliaard.
of Lat.

Symoen Aloud(b)

1 hers van 20 lb.

Lamsin Toelnare,
hoefbreikere(b)

1 hers van 20 lb.

Henric Caridoen(b)

1 hers van 20 lb.

Pieter van Ostkerke(b)

1 hers van 20 lb.

Jacob Vastraet

1 hers van 20 lb.

- waarschijnlijk Klauwaard
(rekening van 1303, fo 18
v.)

Rogerus Hont

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Jacobus de Caloets

1 hers van 40 lb.

Gielis Claward

1 hers van 40 lb.nr 17. Lat. - Leliaard.

Pieter Dop(b)

1 hers van 20 lb.

Clais Ioedemare

1 hers van 20 lb.

Baerd(b)

1 hers van 30 lb.

Geraert Werd(c)

1 hers van 40 lb.

Clais Hamer(c)

1 hers van 20 lb.

Christiaen Pecsteen(c)

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Bernard f. Ser Bernards(c)

1 hers van 30 lb.

- Klauwaard.

Gerardus Post Hallam(b)

1 hers van 20 lb.

Gielis Dop

1 hers van 40 lb.

Pieter Balaes(b)

1 hers van 20 lb.

Jan Lennet

1 hers van 20 lb.

(a)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(c)
(c)
(c)
(c)
(b)
(b)

- Klauwaard.

- Leliaard.

- Klauwaard.

Mortuus.
doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
doed vidua.
doed vidua.
doed vidua.
doed vidua.
doed.
doed.
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Herman Hybradenheicle

1 hers van 20 lb.

Michiel Sceppere

1 hers van 20 lb.

Jan Keminade(b)

1 hers van 20 lb.

Pieter Steenken

1 hers van 20 lb.

Geraert de Sus

1 hers van 20 lb.

Jan Graveken

1 hers van 20 lb.

Egidius f. Margrieten de
Mota

1 hers van 20 lb.nr 33. Fr. - Leliaard.

Clais Bonin f. Lamsins

1 hers van 20 lb.nr 35. Lat. - Klauwaard.

Matheus van der Laye

1 hers van 20 lb.

Monin van der Laye

1 hers van 30 lb.

Egidius Dorpre(d)

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Lamsin Toelnare

1 hers van 40 lb.nr 15.

- Leliaard.

Jan van Provende

1 hers van 20 lb.

Jan vanden Stene

1 hers van 40 lb.

Rogier van Menine(b)

1 hers van 20 lb.

Egidius Eiverard(c)

1 hers van 20 lb.

Gerard van den Portken(d) 1 hers van 20 lb.
B. Willem Ram

- Klauwaard.

- Klauwaard.
- Klauwaard.

- waarschijnlijk Klauwaard
(rek. v. 1303, fo 18 v.).

- Klauwaard.

- Leliaard.

1 hers van 20 lb.

Wouter f. Adelisen Calkre 1 hers van 40 lb.nr 10

- Leliaard.

Jan Scerre(b)

1 hers van 20 lb.

Gerard Bard

1 hers van 20 lb.

- Leliaard.

Ja[n] Christiaen(b)

1 hers van 40 lb.

- Klauwaard.

Jacob Bonin

1 hers van 40 lb.

- Leliaard.

Jan f. Robins(b)

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Matheus Lombart

1 hers van 20 lb.

- Leliaard.

Jan Dop

1 hers van 40 lb.nr 48. Lat. - Leliaard.

(b)
(d)
(b)
(c)
(d)
(b)
(b)
(b)

doed.
filius.
doed.
doed vidua.
filius.
doed.
doed.
doed.
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Laurens van der Boerse

1 hers van 20 lb.

Colard Scotte

1 hers van 20 lb.

Bertelmeus Zwartruddere 1 hers van 20 lb.nr 79. Lat.
Thierin van Gend,
crudenare(b)

1 hers van 20 lb.

Pieter Eldebolle

1 hers van 20 lb.nr 45. Lat. - Leliaard.

Jan Malin(b)

1 hers van 20 lb.

Heinric die Bere

1 hers van 20 lb.

Jan Boic

1 hers van 40 lb.

Huge van Sint Omaers(b)

1 hers van 30 lb.

Wouter Danwild(b)

1 hers van 40 lb.

Jan Bonin

1 hers van 40 lb.

Jan Scinkel

1 hers van 40 lb.

Robrecht van
Valenchiennes

1 hers van 20 lb.

Clais Malin(b)

1 hers van 30 lb.

Daniel Bachter Monster

1 hers van 30 lb.

- Klauwaard.

Willem Repre

1 hers van 20 lb.nr 73.

- Klauwaard.

(b)
(b)
(b)
(b)
(b)

- Klauwaard.

- waarschijnlijk Klauwaard
(reken. v. 1303, fo 16).

- Klauwaard.

- Leliaard.

doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
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Jan van Hertsberghe(b)

1 hers van 40 lb.nr 4. Vl.

Ghildolf Calkre

1 hers van 30 lb.nr 21. Lat.

Philip Tolnare

1 hers van 40 lb.nr 67.

Clais van Artrike

1 hers van 20 lb.

Jan Oste

1 hers van 20 lb.nr 22. Vl. - Leliaard.

Jan Balke

1 hers van 20 lb.

Jan Bachter Halle(b)

1 hers van 40 lb.

Pieter Bachter Halle

1 hers van 30 lb.nr 57. Lat. - Leliaard.

Willem Rijnvisch

1 hers van 20 lb.nr 12. Vl. - Klauwaard.

Jan Danwild

1 hers van 20 lb.nr 20. Lat. - Klauwaard.

Symon van Artrike(b)

1 hers van 40 lb.nr 46. Lat. - Leliaard.

Jan sijn stijfsone

1 hers van 20 lb.

Jan f. Jacobi Alverdoes

1 hers van 20 lb.nr 47. Lat. - Leliaard.

- Leliaard.

- Leliaard.

- Klauwaard.

Jan f. Johannis Alverdoes 1 hers van 20 lb.nr 48. Lat.
Pauwels Bernard

1 hers van 40 lb.nr 50. Lat. - Leliaard.

Wouter Rueloke(b)

1 hers van 40 lb.

Jan van Vive

1 hers van 40 lb.

Colard Alverdoe

1 hers van 40 lb.nr 7.

Pauwels Calkre doude(b)

1 hers van 40 lb.nr 25. Fr.

Andries Land(b)

1 hers van 30 lb.

- Klauwaard.

Symoen Oudbaren(b)

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Clais f. Martins(b)

1 hers van 20 lb.

- waarschijnlijk Klauwaard
(reken. v. 1303, fo 16 v.)

Jacob f. Jacobs de
Hertsberghe

1 hers van 20 lb.nr 63.

- Leliaard.

Arnoud Smouter

1 hers van 40 lb.

Jan f. Jans oems Smouters 1 hers van 20 lb.
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)

- Leliaard.

- Klauwaard.

doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
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Weitin Tolnare

1 hers van 40 lb.nr 3. Lat. - Leliaard.

Martin van der Rughe

1 hers van 20 lb.

Joris van der Matte

1 hers van 40 lb.nr 34. Fr. - Klauwaard.
en Vl.

Dukre

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Joes Ketellare

1 hers van 30 lb.

- waarschijnlijk Klauwaard
(reken. 1303, fo 14 v.)

Plonis

1 hers van 30 lb.

- Klauwaard.

Willem van den
Groenendiken

1 hers van 30 lb.

Jan Hubracht

1 hers van 40 lb.

- Leliaard.

Raven Danwild

1 hers van 40 lb.

- Klauwaard.

Jan Bousegijs

1 hers van 20 lb.

Boidin die Grave

1 hers van 30 lb.

Wouter Cant

1 hers van 40 lb.nr 44. Fr. - Klauwaard.

Wouter Volpoud

1 hers van 40 lb.nr 39. Lat. - Klauwaard.

Bernard f. Bernards Priems 1 hers van 20 lb.nr 75.

- Klauwaard.

- Klauwaard.

Gielen Hubrecht

1 hers van 40 lb.nr 29. Vl. - Leliaard.

Clais Bart

1 hers van 20 lb.nr 77.

Robrecht van der Boerse

1 hers van 40 lb.nr 68. Lat. - Leliaard.

Clais Uter Marsch

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Pieter Walkier

1 hers van 40 lb.

- Leliaard.

Alard f. Alards

1 hers van 40 lb.

- Klauwaard.
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Jacob f. Alardi

1 hers van 40 lb.

Wouter f. Wouters
Garencopers

1 hers van 30 lb.nr 43. Lat.

Willem Meyere

1 hers van 40 lb.

- Klauwaard.

Pieter Provensijn

1 hers van 40 lb.

- Leliaard.

Gherard Cant

1 hers van 40 lb.nr 13.

Bonin f. Bertholmeus

1 hers van 40 lb.

- Leliaard.

Diederic van Edengheem 1 hers van 20 lb.
Riquard Standard

1 hers van 40 lb.nr 54.

Matheus Hoeft

1 hers van 40 lb.nr 27. Vl. - Leliaard.
of Lat., ofwel nr 74. Vl. of
Lat.

Dierolf Cortscoef

1 hers van 30 lb.nr 59. Fr. - Leliaard.

Colard Cortscoef

1 hers van 30 lb.nr 16. Fr. - Leliaard.

Lamsin Cortscoef

1 hers van 30 lb.

Wouter f. Matheus

1 hers van 30 lb.

Clais Bernard

1 hers van 30 lb.

Jacob Scinkel

1 hers van 40 lb.

- Leliaard.

Wouter Scotellare

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Jacob Garencoper

1 hers van 30 lb.

- Klauwaard.

Weinin Tolnare

1 hers van 20 lb.

Clais Aloud

1 hers van 20 lb.

Tobbin Paiement

1 hers van 20 lb.

Symoen van den Poele

1 hers van 20 lb.

Lamsin Pudin

1 hers van 20 lb.

Hughe Sciet

1 hers van 20 lb.

Symoen van der Tanghe

1 hers van 20 lb.

Lamsin Carreman

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Willem vanden Hille

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Christiaen vanden Damme 1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

- Leliaard(1).

- Klauwaard.
- waarschijnlijk Klauwaard
(reken. 1303, fo 17v.)

(1) In: Chronica Aegidii Li Muissis (Corpus Chronicorum Flandriae, ed. J.J. DE SMET. T. II,
bl. 190), vinden we: ‘Riquardus Estandart’ die in 1300 met graaf Gwijde van Dampierre naar
Parijs trok, en opgesloten werd: ‘in castro Annoraites in Alvernia’.
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Bonin f. Ghe[re]wins

1 hers van 40 lb.nr 9. Lat.

Gherewin f. Gherewins

1 hers van 40 lb.nr 52. Lat. - Leliaard.

Philip Cant

1 hers van 40 lb.

- Leliaard.

Lamsin Bonin

1 hers van 40 lb.nr 53.

- Leliaard.

Bernard Ram

1 hers van 40 lb.

- Klauwaard.

Lourens Uten Broeke

1 hers van 20 lb.nr 19. Vl. - Klauwaard.

Joris van der Matte, junior 1 hers van 30 lb.
C. Jan die Calkre

1 hers van 40 lb.

Weitin vander Leye(c)

1 hers van 20 lb.

Jan Buuc van Ghent

1 hers van 40 lb.

- Klauwaard.

Wouter Hoeft(b)

1 hers van 20 lb.nr 69.

- Klauwaard.

Jan Alebier(b)

1 hers van 20 lb.

Robrecht die Ruddere(b)

1 hers van 40 lb.nr 56. Fr. - Leliaard.

Gielis Uten Broeke

1 hers van 20 lb.nr 72. Vl. - Klauwaard.

(c)
(b)
(b)
(b)

- waarschijnlijk Klauwaard
(reken. 1303, fo 17v.)

filius.
doed.
doed.
doed.
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Dapper van Straten

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Bouden Fermin

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Jan Goederic

1 hers van 40 lb.nr 24. Vl. - Leliaard.

Wouter die Cosere(b)

1 hers van 20 lb.

Wouter Loevin

1 hers van 30 lb.nr 74. Vl. - Leliaard.

Erenboud Smit(b)

1 hers van 20 lb.

Henric die Hond(b)

1 hers van 20 lb.

Willem van Straten(b)

1 hers van 40 lb.

Weitin Coestekre(b)

1 hers van 40 lb.

Jan vander Co

1 hers van 20 lb.

Wouter Dec

1 hers van 20 lb.

Wouter Bonin

1 hers van 30 lb.nr 38. Vl.

- Klauwaard.

- Klauwaard.

Lamsin van Zomergheem(b) 1 hers van 20 lb.
Henric van Cranenburg(b)

1 hers van 20 lb.

Jan Loevin f. Weitins

1 hers van 40 lb.

Egidius Priem(b)

1 hers van 40 lb.

Clais van Ghent(c)

1 hers van 20 lb.

Jan Lienard(b)

1 hers van 40 lb.

- Leliaard.

- Klauwaard.

Lamsin Bachten Monster 1. hers van 20 lb.
Clais Mandenree

1 hers van 30 lb.

- Klauwaard.

Wouter van Scathille

1 hers van 30 lb.

- Klauwaard.

Pieter vanden Ramen

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Bernard Dop(b)

1 hers van 30 lb.

Jacob metten Eye

1 hers van 20 lb.

Theodoricus f. Theodorici 1 hers van 20 lb.
ex Broeke
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(c)
(b)
(b)

doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
filius.
doed.
doed.
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Hertoghen Zelverinc(b)

1 hers van 40 lb.nr 41. Vl.

Ghildolf f. Niclays

1 hers van 30 lb.

- Klauwaard.

Jan Walkier(b)

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard?

Jan Pac(b)

1 hers van 40 lb.

Egidius f. Bertholmei

1 hers van 40 lb.

Rike Boid(b)

1 hers van 20 lb.

Jacob Groenendijc

1 hers van 40 lb.nr 2. Lat. - Leliaard.
of nr 61. Vl.

Heinric Dop(b)

1 hers van 20 lb.

Willem vanderNieuwer
Poert(b)

1 hers van 20 lb.(reken.
1303, fo 19).

Pieter Garois(b)

1 hers van 30 lb.

- Leliaard.

- waarschijnlijk Klauwaard

Willem van Wulsberghe(b) 1 hers van 30 lb.nr 60. Lat. - Klauwaard.
Andries die Ruddre(b)

1 hers van 40 lb.

Jan Loevin Scier(b)

1 hers van 30 lb.

Lamsin Foitre(b)

1 hers van 30 lb.

Jan Uten Sacke,
stallichtmakre(b)

1 hers van 30 lb.

Roblot Cant(b)

1 hers van 40 lb.nr 5.

(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)

- Leliaard.

- Klauwaard.

doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
doed.
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D. Pieter vanden Zande

1 hers van 40 lb.

- waarschijnlijk Klauwaard
(reken. 1303, fo 17.)

Jacob Bakre

1 hers van 20 lb.

- Klauwaard.

Weitin Cant

1 hers van 40 lb.

Lamsin van Ardenborgh

1 hers van 30 lb.

Jacob van den Moelenken 1 hers van 20 lb.
Bonin Bertholf

1 hers van 20 lb.

Colard Moref

1 hers van 20 lb.

Jacob Horel

1 hers van 20 lb.

Jan Doem

1 hers van 20 lb.

Pieter Zwin

1 hers van 20 lb.

Willard Coning

1 hers van 40 lb.

- Klauwaard.

- Klauwaard.

Pauwels f. Pauwels Calkers 1 hers van 40 lb.nr 37. Lat. - Leliaard.
Matheus van Zwinarde

1 hers van 30 lb.

- Klauwaard.

Hoec moet ic heren deken ende vinders bezoeken wie ghegoedt es tusghen 500
ende 900 lb. bedi sie moeten ebben een peerdt elc van 16 lb.
Ende wie ghegoedt es tusghen 300 ende 500 lb. bedi sie moete ebben elc een peerdt
van 10 lb.
Ende so wat manne die ghegoedt es boven 300 lb. die sal moeten varen als porter
ende niet als seriant van sinen hambochte.
Ende sowat manne die hers heeft van 30 lb. iof daer boven sal moeten ebben
couverturem hiserine histickede iof fauze.
P.S. De bovenstaande bijdrage was reeds gezet, toen ik toevallig de lijst van 468
Brugsche gijzelaars onder oogen kreeg, die in 1301 te Doornik opgesloten waren(1).
Ik heb er 27 ruiters uit de hierboven afgedrukte lijst in teruggevonden: A. de poorters:
Wouter fs. Wouters Garencopers, Wouter Danwild, Jacob van Hertsberghe (Leliaard),
Clais van Artrike, Gielis Uten Broeke, Pieter Dop, Ghildolf fs. Niclais, Jacob
Goederic, Jacob van den Moelenken, Robrecht die Ruddere (Leliaard), Robrecht van
Cortrike, Jan Loevin Scier en Lamsin Bonin; B. de brouwers: Egidius Dorpr een Jan
fs. Robins; C. de vischhandelaar: Wouter die Cosere; D. de hosteliers en makelaars:
Jan Keminade, Jan die Grant, Jan Balke en Jacob metten Eye (deze laatste was
eigenlijk poorter); E. de leertouwer Clais Bernard; F. de timmerlieden, metsers en
schaliedekkers: Wouter Hoeft en Jan fs. Jans Oems Smouters; G. de lakenverkooper
(destailleur de dras en le halle): Jan van der Co; H. de glasmaker: Clais Malin; I. de
kruidenier: Thierin van Gend en J. de mercenier: Bouden Fermin.
De indeeling volgens poorters en ambachtslieden, geeft ons een overzicht van den
maatschappelijken toestand van de rijkste inwoners der stad.
(1) L. VERRIEST. Le registre de la ‘Loi’ de Tournai de 1302 et Listes des otages de Bruges (1301)
et de Courtrai in Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 1911, bl. 485-499.
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Het Nederlandsch in België (1814-1830)
Door Karel de Flou
werkend lid der Academie.
I.
Het Herstel der Landstaal (1814 - 1830).
Bij het herinrichten der West-Europeesche Staten, in 1814, bracht het plan der
Verbondene Mogendheden niet alleen de herstelling en de versterking van het
rustlievende Holland mede, maar ook het beschutten van dat land tegen het woelzieke
en nog immer dreigende Frankrijk. Daartoe had Holland behoefte aan eene soort van
voormuur, die noodwendiglijk uit de gewezene Oostenrijksche Nederlanden moest
gevormd worden. Aldus zouden de van dan af Belgisch geheeten provinciën van
Frankrijk losgemaakt en tot eene meer onafhankelijke statengroep worden ingericht.
‘Qu'elle renaisse, cette Belgique, si florissante jadis: son indépendance n'est plus
douteuse!’ Zoo luidde 't in de proclamatie van den hertog van Saksen-Weimar, die
het belgische volk tot samenwerking met de Geallieerden opriep. En het overal
gezongene volksdeuntje:
‘Fransche ratten!
Rolt uw matten,
Wilt naar huis toe keeren’

was het instemmende wederantwoord van een volk, dat naar vrijheid en eigen leven
smachtte.
Niet zoohaast waren de laatste Fransche bezettingen, in het voorjaar van 1814, uit
de Zuidelijke Nederlanden weggetogen, of de 145 ouddekens en syndics der negen
natiën of wijken van Brussel drongen, uit naam van den voormaligen derden stand,
en in 't
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vooruitzicht van België onder het Huis van Oostenrijk te zien terugkeeren, bij Baron
de Vincent, die door de Verbondene Mogendheden tot Gouverneur-Generaal der
voormalige Oostenrijksche Nederlanden benoemd was, levendig aan op het herstel
der Nederlandsche taal in gerecht en bestuur en in al de vakken van het openbaar
leven, waarin zij vóór den inval der Fransche legers gebruikelijk placht te zijn. ‘De
volken van Duitschland’, zoo las men in dat schrift(1), ‘hebben hulde bewezen aan
de taal van hun land; doch Wij moeten ons schamen, dat wij onze vaderlandsche taal
in niet eenen openbaren akt mogen gebruiken. Wij zijn nog onder het juk der Fransche
taal. De verbanning der Vlaamsche taal dient op te houden’(2). Voorwaar een treffend
blijk van levensbewustheid, bij een volk, dat jaren en jaren onder den hiel van allerlei
dwingelanden gezucht had en tot de minste uitingen van zijn zieleleven had moeten
smoren. Zoo ooit, dan bleek hier toch schitterend hoe de taal de ziel der natie is. Ook
bleef het aanzoek der Brusselsche dekens geen alleenstaand verschijnsel, dewijl men
immers in andere steden evenzeer van ouds op het uitsluitend gebruik der
vaderlandsche taal gesteld was. Uit verschillende plaatsen des lands gingen er
stemmen op om den taaldwang der Franschen als niet langer te dragen bij het
voorloopig landsbestuur aan te klagen.
Dat de smeekingen der Vlaamsche bevolking gehoor vonden, leert ons het Besluit
van 18n Juli 1814 (Journal officiel, nr 236), door hetwelk de Gouverneur-generaal
bepaalde dat voortaan alle notarieële akten, naar de keuze der belanghebbenden, in
het Vlaamsch of in het Fransch mochten worden opgesteld, mits er eene Fransche
vertaling bij te voegen, wanneer deze akten, in het Vlaamsch opgesteld, ter registratie
zouden worden aangeboden. Ziehier overigens de officieële tekst:
‘Wij, Gouverneur-generaal van Belgiën;
Overwegende dat, volgens de Fransche wetten, voorloopig in zwang blijvende,
elke notariële akt moet in het Fransch opgesteld zijn, hetgeen groote zwarigheden
veroorzaakt in dit land, waar die taal niet algemeen gekend is;

(1) Onderteekend door de heeren Ophalfens, Boeykens, de Puyt, Poot, Brisbaert, Janssens,
Verheylen, De Wandelaer en Van Cutsem, q.q.
(2) Dit stuk is in de Fransche taal opgesteld. Baron de Vincent kende geen Vlaamsch, en ten
andere was het Fransch overal de diplomatische taal.
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Willende die zwarigheden doen ophouden;
Hebben besloten en besluiten:
1o. De notariële akten zullen in het Vlaamsch of in het Fransch opgesteld mogen
worden, gelijkvormig met den wil der partijen; of ook in alle andere taal den notaris
en der partijen gezamenlijk bekend.
2o. Degenen die akten in eene andere taal dan de Fransche ter registreering zullen
aanbieden, zullen verplicht worden er, op hunne kosten, eene Fransche vertaling bij
te voegen, die door den notaris of door eenen anderen beëedigden vertaler zal
waargeteekend worden.
3o Het tegenwoordig besluit zal in het Journal officiel’ gedrukt worden.
Brussel, den 28n Julij 1814.
(get.): Baron de Vincent.
Bij bevel zijner Excellentie,
(get.): P.J. L'Ortye.
Deze maatregel, waardoor, even als onder het Oostenrijksch bestuur, de vrijheid van
taalgebruik teruggeschonken werd, moest onvermijdelijk een restrictieve bepaling
behelzen, dewijl het bestuur over de Belgische gewesten als toen nog maar
provisioneel was en er, van eenen anderen kant, meer dan een ambtenaar in bediening
was gebleven voor wien het gebruik der Nederlandsche taal ernstig bezwaar kon
opleveren. Men verlieze niet uit het oog, dat de vereeniging van België met Holland
nog geen voldongen feit was, en dat een doortastende maatregel vanwege het
voorloopig bewind de hinderlijkste gevolgen hadden kunnen hebben.
Evenwel, toen er na korten tijd nopens de toepassing van dit besluit eenigen twijfel
ontstaan was, werd er, bij een nader besluit van Koning Willem I der Nederlanden,
- als toen ook nog maar voorloopig regeerder over de Belgische gewesten, - op 1n
October daaraanvolgende (Journal officiel, 1814, nr 69), ‘tot meerder gerief der
ingezetenen en tot bevordering van het herstel der landstaal’, voorgeschreven, dat
de akten, in het Vlaamsch zonder bijgaande Fransche vertaling zouden geregistreerd
worden, en dat ook de akten van den burgerlijken stand moesten gehouden worden
in de taal in iedere gemeente gebruikelijk. Daarenboven werd een afzonderlijk besluit
aangekondigd ter regeling van alle andere zaken daarmede in verband, namelijk wat
de pleidooien
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en de processtukken betrof, zoo in civiele als in crimineele zaken, in de gewesten
alwaar het Vlaamsch gebruikelijk was.
De bepaalde vereeniging dier gewesten met het herstelde Koninkrijk der
Nederlanden, in 1815 voltrokken, was van aard om voor de gemeenschappelijke taal
de gewichtigste en gelukkigste gevolgen te hebben, te meer, ingezien de afkeer van
het Fransche juk bij vele Vlamingen en Brabanders - ook bij diegenen welke zich
het franschschrijven meer eigen gemaakt hadden - de liefde voor hunne verwaarloosde
moedertaal heropwekte. Zoo zien wij den Spectateur belge, van in zijne eerste
aflevering(1), de verklaring afleggen dat: ‘het gebruik der Fransche taal in Vlaamsch
België moet een einde nemen’. Volgens den schrijver mocht de Fransche taal in
België, zoo goed als in eenig ander land, eene letterkundige taal blijven, die men
beoefenen kon op gelijken voet als elke andere uitheemsche spraak; maar zou het
moeite kosten eene doorslaande reden in te brengen, waarvoor zij de taal van de
Regeering en van de openbare zaken zou moeten blijven. Daaruit zou ten andere het
denkbeeld zijn opgerezen van eene onrechtstreeksche onderhoorigheid opzichtens
Frankrijk, - iets wat voor het Koninkrijk der Nederlanden al weinig eervol zou geweest
zijn.
Zulk een vrijmoedige taal vond bijval onder het publiek, en weinigen zouden het
alstoen gewaagd hebben tegen dien stroom van zelfbewuste Nederlandschgezindheid
op te varen. Mocht er al eene zwakke stem opgaan om een wanklank in de vox populi
te mengen, dan gevoelde men dra genoeg welke drijfveren daartoe aanspoorden: in
de Noordelijke Nederlanden, zoowel als in de Zuidelijke, trof men immers nog enkele
ambtenaren van Fransche afkomst aan, wien het toennemend gebruik eener taal, die
zij weinig of niet beoefend hadden, eenigermate verontrusten moest(2). Bedenkelijk
is het feit dat, in 1815 reeds, de regeling der krijgsoefeningen van de artillerie in het
Nederlandsch geschreven was en dat de Hollandsche officieren over Waalsche
soldaten in plat Hollandsch commandeerden. Zoo gaf men onbewust aanleiding tot
latere klachten.
Niet zoodra had de Nederlandsche regeering zich in de Belgische provinciën - in
1815 nog altijd Départements geheeten

(1) Le Spectateur belge, I, 118, 1815.
(2) Zoo had Maastricht tot na 1830 een burgemeester die, hoe populair ook, geen Nederlandsch,
maar enkel Fransch verstond.
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- kunnen inrichten, of de eenheid van taalvormen en spelling werd, in de
Vlaamschsprekende gedeelten van België, een voorwerp van veelzijdige
beschouwingen.
Evenmin als iemand zich openlijk tegen het gebruik der landstaal poogde te
verzetten, vond men toen lieden, die er op bedacht waren Hollandsch en Vlaamsch
voor twee verschillende talen uit te geven. Enkel dit: men zag het onderscheid tusschen
de verouderde spelwijzen bij de Vlamingen in gebruik en de gelijkmatigheid der
Hollandsche; men gevoelde dat hier geknutseld en ginder kunstwerk gewrocht werd;
men kreeg het besef van eigen onbeholpenheid en, - spijtig genoeg, - begon men al
spoedig de vrees te opperen uit het oude spoor niet meer los te geraken.
Eenheid van taalvormen! Dat werd nu eene ingewikkelde dagtaak voor menig
polemist. Weer was het de Spectateur belge, die den stier bij de hoornen vatte en in
een uitgebreid artikel ‘sur la langue nationale’, den staat van zaken onderzocht en
de volgende besluitselen handhaafde:
1o Hollandsch en Vlaamsch zijn één,
2o Het onderscheid van spelling is maar eene kleinigheid;
3o Ook het verschil in de uitspraak is geen hinderpaal voor de toenadering: het
Fransch wordt te Parijs immers ook anders uitgesproken dan te Marseille;
en 4o Al zijn Vlamingen en Brabanders wat achterlijk in de cultuur hunner taal,
toch zal de gewenschte verbetering er wel komen.
Van Regeeringswege was er desaangaande weinig of liever niets te vernemen: die
bleef op uitkijk. Zoomin de vormen als het eigenlijke gebruik der Nederlandsche taal
wekten de zorg der overheid. Hooggeplaatste mannen, als Hogendorp, waren zelfs
van oordeel, dat er in taalzaken geen beslissing genomen en alles aan de macht der
omstandigheden diende overgelaten te worden. Dit gold toen voor het juste-milieu
inzake van landstalen. Geene doortastende maatregelen noch voorschriften werden
vooralsnog omtrent het gebruik der talen in België ingevoerd.
In vele openbare besturen bleef men den ouden slenter van Fransch te schrijven
stilaan volgen. In 1816 behelsde het Mémorial administratif van West-Vlaanderen
slechts hier en daar een bondig koninklijk besluit in de twee talen, d.w.z. met het
Fransch als overzetting, doch werkelijk in die taal opgesteld en, zoo-goed-zoo
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kwaad, in de Nederlandsche overgetaald. De meeste gemeentebesturen schreven
Fransch tot omstreeks 1819, in weërwil, en licht ook op grond, van een besluit door
den Intendent van het Departement der Leie, op 13n Juli 1815 genomen, en houdende
dat het alle besturen vrij stond ‘Fransch of Vlaamsch’ te schrijven. Zoowaar is het,
dat er geen ergere slenter dan bureelslenter bestaat.
In het publiek werd over dien staat van zaken gemord. De Spectateur belge was
opnieuw, in 1816, de tolk der ontevredenen niet alleen, maar zelfs der ongeduldigen.
Zonder langer dralen, schreef hij, dient de Nederlandsche taal in de Vlaamsche
provinciën, in wetgeving, bestuur en gerechtswezen ingevoerd te worden. Bij 's lands
bestuur zelf werd verzet aangeteekend tegen het afleveren van Fransche formulen
en récépissés in de Vlaamsche gewesten; ja, uit de dagbladen van dien tijd kan men
vernemen, hoe zelfs tweetalige berichten met geen goed oog gezien werden!
Er heerschte toen ter tijd onder het volk een toenemende afkeer van het Fransch.
Niet enkel de gezonde rede, maar ook het programma der nationale eenheid bracht
dit mede. Vele katholieken, die vóór alles den invloed der Fransche philosofisterij
duchtten, hielden uit grondbeginsel aan het herstel der Nederlandsche taal in het
openbaar leven. In onderscheidene tijdschriften, zoo Hollandsche als Belgische, werd
op den heilloozen invloed van het Fransch gewezen; werd aangestipt dat de
Nederlanders altijd aan hunne taal gehouden hebben; werd opgemerkt dat er nu toch
eene taalgrens tusschen België en Frankrijk diende opgeworpen; werd redematig
geacht dat zoo de Walen hun Fransch mochten in de praktiek behouden, de Vlamingen
evenzeer als zij het recht hadden in hunne moedertaal geregeerd te worden.
Maar... ook de rechtvaardigste eischen ontmoeten op den duur wel eens
tegenspraak. Bedeesd, en in schijn met onverschilligheid, doch al spoedig met zekere
aanhoudendheid, werd gevraagd of het niet beter ware, het Fransch, - eene
diplomatische taal overigens, - als regeeringstaal der Nederlanden te bezigen?
Die anti-nationale stemmen gonsden voor het eerst te Brussel en in 't Walenland,
in den loop van 1816. Zulk eene stelling lokte verzet vanwege de Vlamingen uit.
‘Wie zijn de voorstanders van dit verbasterend stelsel?’ vroeg een medeschrijver van
den Spectateur belge. En het antwoord luidde typisch genoeg om het hier, als
historische herinnering, in zijn geheel en in de oorspronkelijke spelling over te
schrijven:
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‘Het zijn vooreerst een zeker getal persoonen, de welke, om dat zy onderscheyden
zyn door hunne geboorte, zig ook door het spreken van een vreemde taele willen
onderscheyden van den gemeynen burger; persoonen, die zig zelven schynen te
aenschouwen als wonderen der nature, wanneer zy met behendigheyd zeker aental
van fransche spreékwyzen weten aen een te schaekelen, en ondertusschen zoo
onkundig zyn in de taele van hun vaederland, dat zy nouwelyks bekwaem zyn om
twee of drie regels zonder grove misslaegen op het papier te brengen.
Voorders het tweede slag van iveraers voor het gebruyk der fransche taele in de
Nederlanden, is een zeker getal van jonge regtsgeleerde, die een weynig bestoven
schynen te zyn met fransche grondregels en instellingen; wiens bezonderste
wetenschap bestaat in den Code Napoleon, die zy hebben ingezwolgen: het zyn deze
die bezonderlyk blyven aendringen, op dat de wetten zelfs en de bevelen van het
opperbestier, de vonnissen der regtsbanken, de redenvoeringen en de betwistingen
der regtsgeleerde en de pleytkamers, niet in de vaderlandsche taele, gelyk in de
voorige tyden, maer in de fransche taele. zouden voortgezet worden.’
Spijtig genoeg kon het kleine hoopje overgeschoten franschgezinden zich op de
handelwijs der hoogere staatsmacht zelve beroepen. Wel bediende Koning Willem
I zich van het Nederlandsch telkenmale hij eene mededeeling aan de beide Kamers
te doen had; wel is er uit geheel de doenwijze van den koning gebleken, hoe goed
hij begreep dat het bezigen der volkstaal het hechtste bolwerk van zijn rijk wezen
moest, - maar de kennisgeving van alle staatszaken, die maar eenige gewichtigheid
schenen te hebben, werd in 't Fransch en in 't Nederlandsch tegelijk gedaan. Bovendien
was het gebruik der talen in de Kamers vrij gelaten en bleef men zich, in de Eerste
Kamer, vijftien jaar lang uitsluitend van het Fransch bedienen, terwijl in de Tweede
Kamer door de meeste Belgen ook doorgaans Fransch gesproken werd. Zelfs hoorde
men veel Hollandsche kamerleden overhandsch eene van beide talen gebruiken en
werd er van den Minister van Justicie Van Maanen aangestipt, dat hij, in zijne
redevoeringen, met groot gemak van de eene taal tot de andere wist over te springen,
zonder de minste nota's vóór zich te behoeven.
Zoo scheen het hooger bewind zelf den waan te stijven alsof
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het Fransch van fatsoenlijker aard was dan de landstaal der Nederlanders!
Een ander hachelijk verschijnsel was, dat een aantal Vlagen, door een stijfhoofdig
eerbiedigen van verouderde spelwijzen, welhaast de verfranschers onrechtstreeks
zouden steunen en zelfs hunne bondgenooten worden in het verbrokkelen der nationale
taal. Onwetendheid is immers koppig en onhandigheid dwars ten opzichte van al wat
met den ouden slenter niet strookt. Uitdrukkingen, welke een bejaard schoolmeester
niet wel begreep, schenen hem Hollandsch en vreemd toe; al de betere wendingen
waar een praktizijn niet gewoon aan was, kwamen hem voor als aan eene uitheemsche
taal ontleend; elk hoogdravend of dichterlijk woord moest Hollandsch heeten en
mocht den Vlaamschen poëet niet geoorloofd worden. Reeds in 1815 kloeg er zulk
een Antwerpsch rederijker van, dat een jong dichter ‘zyne veêrzen zoo berekeld (sic)
heéft met alle die hollandsche woórden!’ J.A. Verbruggen stond den vitter in den
Spectateur te woord: hij was de eerste die ernstig de dwarsdrijverij te bekampen had.
Met dat al stond er toch eene intermitentie van verbetering voór de deur. Met zijn
helder doorzicht had Willem I al dadelijk begrepen waar sommigen heen wilden, en
voor ons staat het vast, dat de handelingen der franschgezinden hem van het
expectatieve tot het werkdadige gebracht hebben. De denkwijze van Hogendorp was
nu gevaarvol gebleken.
Opeens, den 15e September 1819, werd bij Koninklijk besluit, gedagteekend uit
Laken, aan alle ambtenaren opgelegd de landstaal, hetzij de Duitsche, de Vlaamsche
of de Fransche, volgens de localiteiten, te gebruiken, te rekenen van dien dag af, naar
beliefte van partijen, en verplichtend met 1n Januari 1823. Deze laatste zinsnede
bedoelde de ambtenaren welke het Fransch gewoon geraakt of in de Nederlandsche
schrijftaal onervaren waren gebleken. Hun werd dus ruim tijd genoeg gegund om er
zich in te bekwamen. Tevens werd in dat besluit bepaald, dat geene ambtenaren meer
zouden benoemd worden, tenzij ze de landstaal machtig waren en die bij uitsluiting
zouden bezigen, ‘met aanzegging aan de openbare besturen geenerlei bedienden toe
te laten dan die bewijs van kennis der landstaal geven, ook moet 1n Januarij 1823’.
Zij die, ingaande 1823, de Nederlandsche taal nog niet wisten te bezigen, zouden
‘niet op hunne tegenwoordige standplaatsen kunnen blijven, en verplaatst worden
naar die
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gedeelten van het rijk alwaar het gebruik der Fransche of Hoogduitsche taal zal zijn
toegelaten’.
In welken geest dit besluit genomen was, ziet men uit den tekst zelven. De
préambule is overigens uitdrukkelijk en in berekende bewoordingen opgesteld:
‘Willende voldoen aan de vertoogen, Ons door hooge en mindere administratieve
en rechterlijke ambtenaren, alsmede door vele ingezetenen, gedaan tegen de
voortdurende verpligting, om in akten, adressen en andere stukken gebruik te moeten
maken van de fransche taal, welke velen hunner niet eigen is, en waardoor, zoowel
aan het Rijk als aan de ingezetenen, bezwarende en onnoodige onkosten worden
veroorzaakt;’
‘Willende het meeste gerief en belang der ingezetenen als hoofddoel der
vasttestellen bepalingen hebben in het oog gehouden, doch tevens aan sommige
ambtenaren, welke wegens een langdurig gebruik der fransche taal in publieke akten
thans eenige ruimte van tijd zullen behoeven, om zich het gebruik der landtaal in die
akten volkomen eigen te maken, de gelegenheid daartoe geven;’
Het eigenlijke besluit bestond uit zeven artikelen, welker inhoud wij hier
beknoptelijk mededeelen:
Art. I. Iedereen mag, in de provinciën Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
en Antwerpen, zich, desverkiezende, van de landstaal bedienen ‘voor alle akten,
verzoeken of andere stukken van wat aard ook’. Geene bijvoeging van Fransche
vertalingen mag meer gevorderd worden.
Art. II. Notarissen en ambtenaren zijn verplicht zich van het Nederlandsch te
bedienen, zoo dikwijls dit door partijen verlangd wordt.
Art. III. Het recht, in artikel I vergund, komt ook aan alle overheden, collegiën of
ambtenaren toe, in alle stukken en zaken.
Art. IV. Alle vrederechters, rechtbanken of rechterlijke officieren in gemelde
provinciën hebben hetzelfde recht; ook zonder dat eene Fransche vertaling door
partijen kunne gevorderd worden
Art. V. Met 1n Januari 1823 moet in de hoogergemelde Vlaamsche provinciën
alles in het Nederlandsch worden behandeld.
Art. V. Met 1n Januari 1823 moet in de hoogergemelde Vlaamsche provinciën
alles in het Nederlandsch worden behandeld.
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Art. VI. ‘De provinciën Zuid-Braband, Luik, Henegouwen, Namen en het
Groot-Hertogdom-Luxemburg zijn onder dit besluit niet begrepen; doch behouden
Wij Ons voor, de bepalingen daarvan bij bijzonder Besluit nader uittestrekken:
1o Tot die plaatsen en gemeenten van Zuid-Braband, waar het Ons bij nader
onderzoek blijken zal, dat de Vlaamsche taal de landtaal is;
2o Tot die plaatsen en gemeenten der overige provinciën, welke bevorens met
andere provinciën zijn vereenigd geweest, in welke het gebruik der taal verschilt met
de taal der provinciën waartoe zij thans behooren. Wordende te dien einde alle
Gemeente besturen, in laatstgemelde provinciën, welke gelijke bepalingen als hier
boven, in het belang hunner ingezetenen zouden mogen verlangen, bij deze
uitgenoodigd, dit verlangen onmiddellijk aan Ons te kennen te geven, ten einde
daarop te besluiten gelijk Wij bevinden zullen te behooren.
Art. VII. 1o Alle nieuwe inbediening aanvaarde personen moeten de landtaal
kennen;
2o Alle anderen, reeds in bediening zijnde, ambtenaren moeten tegen 1n Jan. 1823
de landstaal kennen;
3o Die ze niet zou kennen, zou verplaatst worden naar andere gewesten, alwaar
“het gebruik der Fransche hof Hooduitsche taal zal zijn toegelaten.”
Vrij algemeen werd dit besluit door de Vlaamsche bevolking goed onthaald, en
bij de openbare besturen werd de zaak ook, onder een nationaal oogpunt, ernstig
opgevat. In het Mémorial administratif der provinciën verscheen al spoedig een
rondgaande schrijven om alle besturen aan te manen de schikkingen van artikel 5
van het Koninklijk besluit van 15 September 1819 na te komen. Er was, zoo schreef
men daar, wel verstaan, dat er geene andere taal dan de landstaal, voor de behandeling
van openbare zaken, kan erkend en gewettigd worden, en dat alle administrative,
finantiële en militaire autoriteiten, collegien of ambtenaren, zonder onderscheid, in
alle zaken, tot hunne ambtsverrigtingen betrekkelijk zich van dat tijdstip af, bij
uitlsuiting van de landstaal moeten bedienen.’
De Staatsraad-Gouverneur van West-Vlaanderen voegde daar de volgende
nadrukkelijke verklaring aan toe:
‘Ik moet hier nog bijvoegen, dat van heden af, alle stukken,
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welke mij van uwentwege, in een andere taal geschreven, zouden toekomen, zullen
worden teruggezonden.’
Vlamingen, die hunne taal verleerd hadden, of het gebruik der Fransche genegen
waren gebleven, vonden, als van zelf spreekt, stof tot critische bedenkingen. Aldus
werd, op 16n Februari 1821, door den Heer Gendebien (vader) ter Kamerzitting
gevraagd, dat al de wetboeken officiëel zouden uitgegeven worden in de beide talen,
dit wil zeggen in 't Fransch en in 't Nederlandsch(1). Die vraag gaf aanleiding tot eene
vrij heftige woordenwisseling, waarbij de gedeputeerden der noorderlijke provinciën
het voorstel bestreden, dat door die der zuidergewesten, hoewel toch meer in ijdele
woorden dan met kracht van overtuiging, voorgestaan werd. Het Kamerlid Reyphins,
niet aarzelende zich tot woordvoerder der ongeletterden te maken, beweerde dat het
ambtelijk Nederlandsch in Vlaanderen niet wel genoeg verstaan werd om de in 't
Nederlandsch gestelde wetten voegzaam te kunnen toepassen. Anderzijds werd door
den Heer Angillis, die de ongerijmdheid nog niet fel genoeg scheen te vinden, staande
gehouden, dat hij, als lid der Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen, ondervonden
had hoe moeilijk het dit korps gevallen was de ministerieele brieven in de
Nederlandsche taal te begrijpen, ja, hoe het eens juist het omgekeerde gedaan had
van hetgeen de Regeering verlangde!...(2)
Ook in de franschgezinde dagbladen en andere schriften, als in l'Etat actuel du
royaume des Pays-Bas, verklaarden sommigen zich tegen het gebruik der
Nederlandsche taal in bestuur en gerecht, zelfs in de provinciën waar die taal
gebruikelijk is.
De Foere's Spectateur belge nam echter de verdediging van het Koninklijk besluit
en hiet de schikkingen ervan billijk en voorzichtig. Vooreerst billijk, dewijl de
Vlamingen een recht herwonnen, van hetwelk men hen nooit had mogen berooven,
en voorzichtig, aangezien de regeering aan het klein getal personen, wien het besluit
hinderen mocht, den noodigen tijd gunde om

(1) Reeds in de zitting van den 9n dier maand was daar storing ontstaan. Onderscheidene leden
hadden verzet aangeteekend tegen eene uitdrukking van den Heer Collot d'Escury van
Heinenoord, die op het gebruik van het Nederlandsch, als nationale taal, aangedrongen had.
(2) Opmerkelijk is 't, dat het verzet tegen het gebruik der Nederlandsche taal immer van de zijde
der onwetenden komt, of ten hunnen believe geschiedt.
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zich in de landstaal te bekwamen. Daarenboven behielden de Waalsche gewesten
immers het politiek gebruik hunner eigene taal.
Elders, zooals in de rederijkerskamers en in letterkundige maatschappijen, waar
destijds vele ambtenaren en overheidspersonen als leden waren ingeschreven, hoorde
men het koninklijk besluit in alle opzichten toelichten op eene wijs, die de gemoederen
tot bedaren bracht en zelfs de meeste tegenstanders hun verzet deed staken. Het kostte
metterdaad al niet veel inspanning om aan dezulken het bewijs te leveren, dat de
heele zaak met het verlangen der bevolking strookte en voor 't overige in haar
welbegrepen voordeel geschiedde.
Koning en Regeering waren ondertusschen vast besloten hun plan te volvoeren.
Een rondgaande schrijven van den Minister van Openbaar Onderwijs, dd. 23n
November 1820, had alreeds de Gedeputeerde Staten in elke provincie belast, de
plaatselijke besturen der gemeenten alwaar colleges der humaniora bestonden, te
verwittigen, dat de leeraren en regenten die, op 1n Januari 1823, de uitheemsche,
alsook de oude talen, niet bij middel van het Nederlandsch konden onderwijzen,
verplicht zouden worden hunne bediening te verlaten, overeenkomstig het besluit
van 15n September 1819, no 48.
Men verstond niet langer met lauwheid of oogluikend te werk te gaan. Beter dan
menig staatsman van heden, begreep Koning Willem I hoe gewichtig een grondslag
het openbaar gebruik der volkstaal voor het behoud der nationaliteit is, en hoezeer
het verwaarloozen ervan met achteruitgang in beschaving en verlichting gelijkstaat.
Steeds die meening toegedaan, vaardigde hij zijn besluit van 26n October 1822 uit
om, ingevolge hetgeen in dat van 1819 voorzien stond, de steden en gemeenten der
arrondissementen Brussel en Leuven tot het Nederlandsch taalgebied te rekenen.
In zake van hooger onderwijs werd mede door den Koning, die er tegen opzag het
Fransch in de hoogescholen de bovenhand te geven, het gebruik van het Latijn
voorgeschreven, op grond vooral dat die taal op het einde der achttiende eeuw bij de
Universiteit van Leuven gebruikelijk was geweest.
‘Quod abundat non viciat’ scheen niet ontijdig gezegd; want een nieuw koninklijk
besluit, op 30n October 1822, te Brussel gegeven, herhaalde nogeens hetgeen dat van
1819 had bepaald.
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Niemand werd het dus gegund voortaan onwetendheid voor te wenden.
Werkelijk zag men, met 1n Januari 1823, in alle openbare besturen en gerechtshoven
en door ambtenaren van allen stand, met het gebruik der Nederlandsche taal een
aanvang nemen. Van nieuwjaar 1824 af verscheen het Bestuurlijk Mémorial der
Vlaamsche provinciën in het Nederlandsch alleen (met Hollandsche spelling), iets
wat tot 1830 toe niet meer veranderen zou. Voor de rechtbanken van het Vlaamsche
land werd van dan af, op weinige uitzonderingen na, in het Nederlandsch gepleit en
gesproken, al zij het dan ook waar dat in elke vierschaar de plaatselijke tongval
meester bleef en niet veel rechters en pleiters den toon van Schrant en Van der Palm
wisten aan te slaan. Het was dan ook maar best zoo, en uit officieële oorkonden is
ons gebleken, dat het niet in de bedoeling van 's lands bestuur lag daaromtrent iets
of noch aan te raken, veel min verplichtend te maken.
Dingen van ondergeschikt belang werden daarom toch niet uit het oog verloren;
minst nog bij het Departement van Binnenlandsche zaken en Waterstaat. Op 17n
April 1823 gaf de navolgende missive daar getuigenis van:
‘Voor zoo verre het geval zoude mogen bestaan, dat er in eenige steden of plaatsen
der provinciën waarop het besluit van 15n September 1819, betrekkelijk het gebruik
der landstaal toepasselijk is, op openbare wandelwegen of andere plaatsen opschriften
of waarschuwingen, vanwege het plaatselijk bestuur gesteld, aanwezig zijn, die
uitsluitend in de Fransche taal zijn uitgedrukt, - heb ik van Zijne Majesteit in last,
om te zorgen, dat zoodanige afwijkingen worden te keer gegaan en verbeterd.’
Van eene bepaalde uitsluiting der Fransche taal was hier dus geen spraak: wel van
het onderblijven der Nederlandsche. En dit laatste misbruik kon menigeen aan boeten
of onaangenaamheden blootstellen. Zoo werd de zaak overigens algemeen verstaan.
In het Mémorial van West-Vlaanderen wordt immers gezegd dat: ‘opschriften, indien
zulks noodig ware, in beide talen uitgedrukt,’ mogen behouden blijven. Toegevender
zijn, kon men wel niet.
Een rondgaande schrijven van 3n October 1823 maande vervolgens de
gemeentebestureen aan tot het overbrengen in het Nederlandsch van de randschriften
der zegels of wapens, die nog in de Fransche taal zouden gesteld zijn. Dit was een
even verstan-
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dige maatregel, al betrof hij ook schijnbaar eene kleinigheid. De vreemde livrei mag
men, vrij geworden, wel afleggen!
***

In deze verhandeling hebben wij schier uitsluitend op het officiëel gebruik der
landstaal gelet en kunnen bespeuren hoe weinig omslag er van noode is geweest om,
tusschen de jaren 1814 en 1823, aan de Nederlandsche taal de plaats in te ruimen,
die haar in de Vlaamsche gewesten van België, van rechts- en van natuurwege
toekomt. Nu moeten wij, aleer de geschiedenis verder te raadplegen, een blik werpen
op den toestand zelven, waarin de taal in onze gewesten verkeerde, en zien hoe
achterlijkheid, door mistrouwen en vooroordeelen gestreeld, eene wenschelijke
eenheid van spelling en taalvormen zou verhinderen tot stand te komen, al lag die
eenheid nog in zoo veler bedoeling en al moest zij een veertig jaar later, toch een
voldongen feit worden.

II.
Taal, stijl en spelling der officieele geschriften.
De geschiedenis van het gebruik der Nederlandsche taal tusschen de jaren 1814 en
1830, is, in België, voornamelijk na te gaan in de archieven der openbare besturen.
Het was trouwens langs ambtelijken weg, dat de landstaal weêr tot haar
onvervreemdbaar recht kwam; het was in de lagere openbare school, dat de eerste
gronden voor latere kennis en beoefening gelegd werden; het was in bestuur en
gerechtswezen dat haar eerste herbloeien waar te nemen viel. Dichters, geleerden en
taalliefhebbers waren door den band genoegzaam op de hoogte van vaste regelen,
zij het dan verouderde of meer moderne geweest; doch met het publiek was het
heelemaal anders gesteld. Bijgevolg staat de taalgeschiedenis van dien tijd in nauw
verband met de toepassing der besluiten en verordeningen, waardoor het gebruik der
Nederlandsche taal in de Vlaamsche provinciën van België geregeld werd; bijgevolg
ook zijn de schriften, die in de archieven der openbare besturen berusten en ons de
schrijfwijzen van de armste en nederigste werklieden zoowel als die der aanzienlijkste
ambtena-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

521
ren en staatsmannen voor oogen brengen, als het ware de graadmeters der gemiddelde
taalontwikkeling.
Elders(1) hebben wij den toestand gemaald in welken onze taal, tijdens de regeering
van Napoleon, verkeerde. In schriften die op letterkundige verdienste aanspraak
maakten, en van 1815 gejaarteekend zijn, kan men het norma der algemeene
verwaarloozing genoegzaam gadeslaan. Eene bijdrage over ‘Nederlandsche
letterkunde’, in den Spectateur belge van gemeld jaar opgenomen, volgt de spelling
van Des Roches, plus de accenten. De stijl is stroef, naar het Fransch gevolgd en
krielt van gallicismen en verkeerde uitdrukkingen of, om beter te zeggen van Fransche
zinswendingen in Nederlandsche nagetaald. En toch was men in dien tijd, al ontbraken
meestal sierlijkheid in de uitdrukking en zwier in den stijl, uitermaten op purisme in
de woordenkeus gesteld. Hoe zonderling het klinken moge, er waren puristen bij de
hand voor wien de toespasing van het koninklijk besluit van 1819 nog veel te vroeg
kwam: ‘het zal taalverbastering bijbrengen’, verzekerden zij.
Van hun standpunt uit, was die bewering niet zoo geheel ongegrond. Gemelde
Spectateur stak mede den vinger uit naar de gebrekkige kanten der Hollandsche
gerechts- en bestuurstaal en vooral naar de bastaardwoorden, die haar, toen ter tijd,
nog zoo jammerlijk ontsierden. Hij ried spottend de mistevreden pleiters aan, alleen
de lidwoordjes te bezigen, zich aan het gebruik van ge-vóór de verleden deelwoorden
in aanmerking te nemen.... Zoodoende zouden zij den Hollandschen chic nabij zijn
gekomen. In Holland toch schreef men bijvoorbeeld Invitatie-biljetten als het
volgende:
‘De aangeteekende brieven of paketten kunnen aan niemand anders dan aan den
persoon zelven, aan wien het adres is luidende, ofwel aan iemand, bij speciale,
notariële of onderhandsche, edoch gelegaliseerde procuratie, daartoe gequalificeerd,
worden ter hand gesteld.’
Men kan, zegt de Spectateur belge, eene pleitrede ontvangen op de volgende wijze:
‘Minhèren, de cause die ik enterprenéere te plaidéeren, is

(1) Schets eener Geschiedenis der Nederlandsche taal, enz., in de Nederlandsche Dicht- en
Kunsthalle.
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zeer important voor de publieke liberteyt en voor de individuele sureteyt. Zij méritéert
alle uwe attentie. Noyt is eene cause van dat caracter aen uwe consideratie
gesoumetteerd geweest. Tot dezen moment hebt gy u geoccupeerd met affairens te
jugeeren, toucheerende de liberteyt van de presse, die aen de auteurs en aen de
publicisten geintenteerd waeren door het ministerie publiek; tans is het eenen auteur,
eenen publicist zelfs, eenen chef van familie, die, zich fondeerende op de constitutie,
zig gepersuadeerd héeft dat het gepermitterd was zig eenen état de forméeren met
utile en importante discussien te publiceeren op onze intérieure en extérieure politique,
op onze legislatie, onze financien, onze administratie, op de sententien van onze
tribunalen, in een mot, op alle de interesten van ons royaume, en die constantelyk
van zynen bourgemeistre gevexeerd en gepersécuteerd wordende in d'exercitie van
zynen état, eyndelyk dezen fonctionnaire voor uw tribunal accuseert van attentats
tegen de constitutie, tegen zyne individuele liberteyt; die hem accuseert van menacen
tegen zyne sureteyt, en hem compable jugeert van de pernicieuse suiten die, zoo voor
de publieke tranquilliteyt en sureteyt, als voor zyne familie er uyt geresulteerd zijn...’
enz. enz..
Dit alles was nu maar voor de pret geschreven; doch het bleef de charge van iets
dat bestond en velen hinderde. Men hoeft slechts de bestuurlijke of, om tijdsgematig
te spreken, de administratieve benamingen van sommige rubrieken eener publieke
administratie na te slaan, om er zich al spoedig van te vergewissen, dat er veel in
den bureelstijl te verbeteren en te zuiveren viel. Toen het Nederlandsch met 1823
verplichtend geworden was, bleven de volgende aanduidingen voortdurend in de
openbare uitgaven in zwang:
Abonnementsrollen, - Administrateurs bij de ministeriëele Departementen Attestatiën de vita. - Attesten. - Correspondentie. - Cadaster. - Cachetten. Certificaten. - Circulairen. - Commercie. - Commissiën. - Comités. - Coloniën. Collecten. - Comptabiliteit der gemeenten. - Concessiën. - Deserteurs. - Directeuren
van... - Districten. - Doctors. - Domeinen. - Geestelijke associatiën. - Giften en
legaten. - Jachtpermissiën. - Milicie: miliciens, instructiën, ziekattesten. - Militairen
dienst. - Mercurialen. - Medecijnen. - Mutatiën. - Oratoriën. - Patenten. - Paspoorten.
- Pensioenen. - Prele-
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vementen. - Policie. - Registratie. - Reglementen. - Revuen voor miliciens. - Recruten:
recrutering. - Repertoirs (te houden). Roulage. - Secretarissen van gemeenten. Signalementen. - Vaccine.
Het is waar, dat er in dien tijd voor verschillende dier benamingen geen echt
Nederlandsch woord in gebruik was, en dat sommige daarvan tot den huidigen dag
in zwang zijn gebleven. Inderdaad, woorden als: bestuurders, (administrateurs),
Bewijsschriften van leven; briefwisseling; zegelmerken; getuigschriften;
omzendbrieven; Koophandel, Aanstellingen, Berekken; Geldomhalingen;
Vergunningen, enz., benevens de leelijke Koepokinenting, en de zonderlinge
eere-ontvangers en eererechters waren ofwel nog niet uitgevonden, of hadden eene
meer primitieve beteekenis, waarvan men het niet geradig zou geacht hebben af te
wijken. Het gebruik zulker bastaardwoorden in den gewonen tekst der ambtelijke
bescheiden verminderde geenszins vóór 1830. Alzoo konden wij, op
drie-octavo-bladzijden eener officiëele verzameling de volgende woorden lezen:
Bureaubehoeften, resolutiën, abonneren, abonnement, associatiën, bureelen van
perceptie, residentie, directe en indirecte belastingen, controleurs der controle,
insertie, ter kennis van de respective controleurs autorisatie, attributiën,
ressorterende, bureaux (nevens:) bureelen.
Ook Latijnsche uitdrukkingen uit vroegeren tijd werden bij voortduring in schrift
gebracht. Wij halen hier alleen de volgende aan: ‘Attestatiën de vita, op ultimo
November, met primo Januarij, ex officio, manu militari, recto, verso, folio fracto,
quitus, visa, zegel en leges, enz.’ Nieuwe zaken en toestanden ontvingen ook weleens
den Latijnsch-Hollandschen doop, als de Admodiatie en de Admodiateuren, het
Amortisatie-syndicaat en de principiëele decisiën.
Hoe stond het met de officiëele vertalingen, namelijk met de overzettingen van
Fransche wetten en verordeningen in het Nederlandsch? Gewoonlijk werd overal,
waar de vertaalde term tot eenigen twijfel aanleiding geven kon, de oorspronkelijke
benaming aangehaald nevens het vertaalde woord. Zoo leest men, in een ‘Extract uit
het Decreet van den 23 Junij 1806’, de volgende bijvoegingen ter bepaling der
ambtelijke terminologie:
Roei-ijzers (jauges); vrachtwagens (voitures de roulage); post- of bode-wagens
(voitures de messageries); wielblokken (échantignoles); verzonnen (gesupposeerd);
geldafpersers (concussionnaires); mergel (marne); plaaster (platre). Behalve dit
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werden vele Fransche woorden eenvoudig ‘overgetaald’, als verificatie; verifieeren;
gebruik maken van de faculteit om... compensatie, naam en domicilie; zonder
prejudicie van schaden en interesten; indien er termen aanwezig zijn; accoord of
transactie; of poene van...; executie; sommairelijk; zonder eenige kosten noch
formaliteiten; bij provisie; publieke wegen; geconsigneerd; processen-verbaal;
Maréchaussée; functie; geordonneerd; declaratien; passeren van akten; agenten;
reglement; gerealiseerd hebben; transport; saizoenen; contraventie; tabelle, en
indicatie.
Al die bewoordingen komen in gemeld Extract voor.
Wat de schrijftrant der officiëele stukken betreft, die was regelmatiger, taalvaster
en bijgevolg duidelijker dan hedendaags wel eens het geval is. Behalve de
bastaardwoorden, zal men daar weinig op af te wijzen vinden. De gallicismen zijn
er nog zeldzaam. De stijl is eenvoudig, in vele opstellen zelfs wat naïef: dit geldt de
periode 1823-1828. Van 1827-28 af, kan men zeggen, dat meest al de
gemeentebesturen en de ambtenaren (vooral in Oost- en West-Vlaanderen) tamelijk
goed Nederlandsch schreven. Door het bezigen sommiger misplaatste woorden,
vooral adjectieven, leverden velen het bewijs dat die termen hun eerst langs den weg
van de Nederlandsche Staats-Courant of uit ministriëele berichten ter kennis gekomen
waren. Zoo gaat het nog immer met het Fransch in de Vlaamsche gewesten: vele
lieden, die hunne ervarenheid in die taal te bewonderen geven, zullen met voorliefde
zeldzame of holklinkende woorden bezigen, waarvan zij zelven de waarde niet
beseffen, maar die aan hun gesprek of geschrijf eene zonderlinge ‘odeur de terroir’
bijzetten.
Met de spelling evenwel ging het bont genoeg. Uit 146 brieven, geschreven
tusschen de jaren 1827 en 1830, is ons gebleken, dat de zoogenaamde Hollandsche
spelling door 102 openbare besturen gevolgd werd, terwijl 44 andere zich aan de
oudere vormen hielden. Men zou zich echter grootelijks vergissen, indien men
geloofde, dat beide wijzen slechts twee stelsels vertegenwoordigden! Behalve de
persoonlijke manier van sommige woorden te schrijven, hebben wij de volgende
soorten van orthographie kunnen waarnemen:
13 volgden de spelling van Des Roches met de accenten daarbij;
17 dezelfde spelling, zonder de accenten;
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9 de spelling die later in 1840, door de Taal-Commissie voorgestaan werd;
5 de spelling van Des Roches met en zonder accenten in hetzelfde stuk;
10 de Hollandsche spelling met accenten.
4 de Hollandsche spelling, zonder accenten, doch met enkele woorden in den trant
van Des Roches geschreven, als uyt, draayen en draeijen naasteen.
17 de Hollandsche spelling met de aa in woorden als staaten, wij waaren, enz.,
waar de lange a-klank in voorkomst, en met ae voor andere.
71 de zuivere Hollandsche spelling van den tijd, zonder afwijking.
Nergens is ons gebleken, dat er van hoogerhand het minste beproefd noch geraden
werd, ten einde eenvormigheid van spelling bij de openbare besturen in te voeren,
of het Hollandsch stelsel door te drijven. Alleen hebben wij gevonden, dat het gebruik
der Hollandsche schrijfwijze afhing van den persoonlijken smaak der ambtenaren,
en dat brieven en verzoekschriften van bijzonderen uitgaande (1825-1830) eveneens
in allerlei soorten van spellingen laten waarnemen. Misschien is het voor de
toekomstige schrijvers van taalhistoriën niet onbelangrijk te weten, dat het gebruik
der Hollandsche spelwijze niet in de grootere steden van Vlaanderen, maar wel meest
op de kleine buitengemeenten ingang en bijval vond, en dat het gemeentebestuur
van Brugge vóór 1828 de spelling volgde, die later door de Taal-Commissie zou
aangenomen worden, dit wil zeggen het gewijzigd stelsel van Siegenbeek, - nl. ae,
ue en ij, - en de spelling tot vóór weinige jaren behouden heeft.

III.
De spellingswijzen in letterkundige schriften.
Buiten de ambtelijke wereld was het met de beoefening der Nederlandsche taal zeer
erg gesteld. Eindelooze twisten over spellingswijzen, steeds met politieke en
godsdienstige bekommernissen in verband gebracht, hielden, van 1815 tot 1830,
meer pennen in beweging dan tot het voortbrengen van wetenschappelijke of
letterkundige werken. Hooger dan het standpunt van
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den schoolmeester scheen men zich vooral niet te kunnen verheffen, en wie 't nog
waagde, liep meesttijds in metafysieke redeneeringen dood. Over den oorsprong der
taal werd eveneens veel onzin uitgekraamd, en 't was of alwie het wagen zou den
grooten hoop op de betere baan te stuwen daarin mislukken en zichzelven verdacht
maken moest van allerhande nevenbedoelingen: zoo verging het WILLEMS, in zijn
pennestrijd met BUELENS; zoo CANNAERT, die door een schoolmeester ruw onder
handen genomen werd; zoo de tegenstanders van BEHAEGEL.
Nog rond 1820 heerschte de grootste onregelmatigheid in het spellen. Sommige
schoolmeesters bleven halsstarrig aan verouderde stelsels verkleefd. De eene hield
het met den oorspronkelijken, de andere met een gewijzigden DES ROCHES; velen
namen, ter wille van de duidelijkheid, eene overbodige accentuatie in acht, waar
anderen weêr de dubbele vocaalspelling, zonder toonteekens, voorstonden. Hier koos
men partij voor de Nieuwe Spraek-konst van HENCKEL, die het stelsel van SIEGENBEEK
volgde, behalve in wat de dubbele aa en het gebruik van de in den nominatief betrof,
terwijl men elders, naar gelang van dorpen en streken, allerlei spraakleeren bezigde,
meest door ongenoemde taalliefhebbers opgesteld. Van overlang had men immers
der landstale weinig of schier geen recht laten wedervaren; in de Hoogeschool van
Leuven was ze te voren nooit onder de leervakken begrepen geweest; Jezuieten en
Augustijnen hadden ze almede, onder den drang der tijdsomstandigheden, in hunne
collegiën verwaarloosd.
Talen en wateren hebben dit gemeen, dat ze bij stilstand tot bederf komen; gemis
aan taalcultuur brengt scheuring en verwarring bij. Toen het koninklijk besluit van
1819 moest worden toegepast, d.w.z. in 1823, dan schreven de meeste lieden nog
immer als hunne ouders en grootouders uit Maria-Theresia's tijd. Zij huldigden eene
spellingswijze, die weinig afweek van die, welke in den loop der zestiende eeuw aan
Hollanders en Vlamingen gemeen was geweest. Eenige spellingsvormen, opgeteekend
uit bijzondere brieven, zoowel als uit bijzondere akten, testamenten, verdragen enz.,
gedagteekend uit de jaren 1815-1825, mochten hier voor memorie worden aangehaald,
ware het niet overbodig en vervelend.
Vandaar het feit, dat het Hollandsch velen Vlamingen eene andere taal dan de
hunne kon toeschijnen. Zijzelven toch hadden uooit hunne moedertaal beoefend en
het letterkundig leven was
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in de Vlaamsche gewesten, sedert langer dan eene eeuw, te gering geweest om eenig
helder begrip mogelijk te laten zijn.
In 1823 gaf een jong priester, de later beroemd gewordene DAVID, te Mechelen,
Eenige regels over de Vlaemsche tael in het licht, met het oogwit in dien warboel
een weinig orde te schaffen. Hij volgde ten deele de regelen door SIEGENBEEK
voorgeslagen. Het jaar daarna bewees een ander man van oordeel, nl. J.F. WILLEMS,
de eenheid van het Nederlandsch, in zijn werkje: Over de Hollandsche en Vlaemsche
Schryfwyzen van het Nederduitsch. Daarin stond hij eene spelling voor, die in 1841
tot grondslag aan de besprekingen van het eerste Letterkundig Congres dienen zou.
Anderen, om alleen Jos. BERNARD CANNAERT te noemen, die in November 1823
Iets over de Hollandsche Tael, noch voor, noch tegen, schreef, stonden met goede
bewijsredenen zekere eigenschappen der Vlaamsche taaleigens voor, welke zij door
het slaafsch navolgen van den Hollandschen trant, bebedreigd achtten. Toch werd
CANNAERTs boekje in den Spectateur belge heftig aangevallen, als wezende voor de
Hollandsche taal geschreven. Een Bruggeling schreef daar juist het tegenovergestelde
van wat CANNAERT voorgaf en loochende bovendien, dat de verouderde spelwijzen,
door dezen laatste aangehaald, nog in gebruik zouden zijn. Met den Gentschen
taalvriend was hij het echter eens omtrent het verder gebruik van straattaal en
‘parktisynswóorden’, en oordeelde hij, dat ieder zich diende te houden aan eene soort
van ‘beschaafd Vlaamsch’, immers zooals de geleerde mannen en dichters schrijven,
maar niet zooals in den ‘Dobbelen gendschen Schaepersalmanack’ gedaan wordt(1).
***

Voor de ontwikkeling der landstaal, en dus ook voor de eigenlandsche beschaving
in het Vlaamsche land, is de omwenteling van 1830 een groot nadeel geweest. Te
kortstondig was de herstelling onzer eigen taal maar van duur geweest, en zoo werd
het weder nacht, eer nog de zon uit den morgennevel was gerezen.
Van dan af maakten de Vlaamsche gewesten deel uit van het opnieuw verfranschte
België. Dit zegt alles. Maar de spreuk van Brederode: ‘'t kan verkeeren’ ging bij de
Vlamingen nooit uit de herinnering.

(1) Zeker werd hier op den schrijftrant van Jellen en Mietje, 1816 gedoeld.
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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 inbegrepen)
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 October 1930.
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. J. PERSYN, bestuurder, Prof. Dr. M. SABBE,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren Dr. L. SIMONS, IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, O.
WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. VERCOULLIE,
Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.J.J. VAN DE VELDE,
Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, J. SALSMANS S.I., Dr. J. MULS en F.V. TOUSSAINT,
werkende leden;
de heeren Dr. JOS. CUVELIER, Dr. J. VAN MIERLO S.J. en Prof. Dr. J. VAN DE WIJER,
briefwisselende leden.
Laten zich verontschuldigen: de heeren Dr. K. DE FLOU, JOS. JACOBS en Dr. FRANS
van CAUWELAERT, werkende leden; Prof. Dr. R. VERDEYEN, Prof. Dr. L. GROOTAERS,
A.H. CORNETTE en FL. PRIMS, briefwisselende leden.
***

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

Aangeboden boeken
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door 's ‘Rijks Geschiedkundige Publicatiën’:
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk, verzameld en
uitgegeven door Dr. Z.W. SNELLER en Dr. W.S. UNGER. Eerste deel: 753-1585.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

530
Door het Historisch Genootschap te Utrecht:
Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de Abdij van Egmond in de 15e
eeuw, uitgegeven door CHR. S. DESSING. (Nr 55 der Werken).
Bijdragen en Mededeelingen. 51e deel.
Verslag van de Algemeene Vergadering der leden gehouden op 26 April 1930.
Door de Keizer-Karel-Universiteit te Nijmegen:
De Jurisdictie van den Nederlandschen Rechter in privaatrechterlijke
aangelegenheden, door Mr F.M.E. HAAN.
Das geistliche Lied der Devotio Moderna. Ein Spiegel niederlandisch-deutsche
Beziehungen, door Sr. MARIE JOSEPHA (G.G. WILBRINK).
Volk und Vaterland bei Wilhelm Raabe, von FRIEDRICH RÖTTGER.
De orosio et Sancto Augustino priscillionistrarum adversariis commentatio
historica et philologica, door J.A. DAVIDS.
Door de Universiteit van Lund (Zweden):
Studiën over Ordföljden i Fornvenskan. Predikatets bestämningar i aldre och
ynere Fornvenskan, av E. ALF. WENNING.
Zum Gebrauch der erzählenden Tempora im Griechischen, von ARVID SVENSSON.
Studien zur griechischen Fabel, von URBAN URSING.
Aegidius Romanus de Regimine Principum. Eine mittelniederdeutsche Version.
Untersucht und herausgegeben von AXEL MANTE.
Lunds Universitets Arsskrift. Första Avdelningen: Teologi, Juridik och humanistiska
ämnen. XXV, 1929.
Door de ‘Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen:
Nachrichten: Philologisch-Historische Klasse. 1930. Heft 1-2; - Geschäftliche
Mitteilungen aus dem Berichtsjahr 1929-30.
Door de ‘Kongelige Danske Videnskabernes Selskab’ te Kopenhagen:
Oversigt over Forhandlinger: Juni 1929- Maj 1930.
Door de Academie voor Wetenschappen en Kunst te Praag:
Rozpravy. Trida III, cislo 66.
Historicky Archiv. Cislo 47.
Spisy Tomase ze Stitneho. Cislo 2.
Prispevky K Vyvoji Byzantskych sperku ze IV-X. - X. Stoleti. Napsal L. NIEDERLE.
Door de ‘Union des républiques soviétiques socialistes’, te Leningrad:
Bulletin de l'Académie des Sciences. VIIe serie: Classe des humanités. Nos 1-6,
1930.
Door Dr. J.W. MULLER, buitenlandsch eerelid:
Het ontstaan van het begrip en den naam Nederland.
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Door den heer Hoofdopsteller van Pesti-Hirlap, te Budapest:
Justice pour la Hongrie. Les erreurs cruelles du Traité de Trianon.
Door de Schrijvers:
Kommandant C. SEVENS: Tien van den IJzer. Oorlogsverhaal. (1930).
VERVOORT, C. pr.: De Monumenten ter eere van Kardinaal Mercier.
HAUST JEAN: Dictionnaire liégeois. 4e fasc. cwinze - èvis.
Door de Redactie:
Tijdschrift voor Geschiedenis. 45e jg., afl. 3.

Aangekochte boeken.
Het Wonderjaar te Antwerpen 1566-1567. Inleiding tot de studie der
Godsdienstonlusten te Antwerpen van 1566 tot 1585, door Dr. ROB. VAN
ROOSBROECK.
Mr. A.H. CORNETTE: Iconographie van Antwerpen. Afl. 6: Nrs XLVI-LXII.
Larousse du XXe siècle 3: E-H.

Mededeelingen namens commissien
1o) Commissie voor Middelnederlandsche Taalen Letterkunde. - Prof. Dr. L.
SCHARPÉ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren IS. TEIRLINCK, Dr. L. SIMONS, Prof. Dr. J. MANSION,
Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. L. WILLEMS, leden, en Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
lid-secretaris. Aanwezig ook: Prof. Dr. VAN DE WIJER.
Aan de dagorde staat:
1o) De Schrijver van den ‘Grooten en Nieuwen Reinart de Vos’. - Lezing door Mr.
L. WILLEMS.
Mr. Willems heeft een onderzoek ingesteld naar den vermoedelijken schrijver van
het door den h. Is. TEIRLINCK in de Versl. en Meded. der Kon. Vl. Acad. uitgegeven
dichtwerk: den Grooten en de Nieuwen Reinaert de Vos. - Zijn onderzoek, wat
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dateering, personaliteit, streek en taal betreft, bevestigt over het algemeen, naar een
mededeeling van den h. Is. TEIRLINCK, de uitslagen waartoe deze gekomen is, en die
zullen vastgelegd worden in een binnenkort te verschijnen Commentaar.
Prof. VERCOULLIE betuigt aan Mr. Willems den dank van de Commissie, voor de
voorgelezen mededeeling over het onuitputtelijke en steeds zoo boeiende
Reinaertprobleem.
11o) 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, voorzitter, FRANK LATEUR,
ondervoorzitter, IS. TEIRLINCK, Dr. L. SIMONS, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. A.
VERMEYLEN, Prof. Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. A.J.J. VAN DE VELDE; leden; en Prof.
Dr. M. SABBE, lid-secretaris.
1o) Taal- en Woordkunst in het Germaansche Epos. - Lezing door O. WATTEZ.
De heer OMER WATTEZ zet zijn lezing voort over Taal- en Woordkunst in het
Germaansche epos.
Hij toont aan dat het Fransche alexandrijn, dat zooveel gebruikt werd door onze
grootste dichters voor hun episch en dramatisch werk, niet strookt met den aard onzer
taal.
Het middeleeuwsch vers, het vers van Béowulf, de Eddaliederen, het
Nevelingenlied, en onzen Vlaamsche Reinaard waren veel natuurlijker in hun
woordkunst, die voortkwam uit onzen eigen taalklank.
3o) Over Palfijn. - Lezing door Prof. Dr. A.J.J. VANDE VELDE.
Spreker handelt over de verschillende portretten en beelden van Palfijn alsook over
enkele letterkundige werken, die aan hem werden gewijd door P. Van Hove, Vromans,
Van Duren, Vervier, P. de Brabant, Ve Van Acker-Doolaeghe en Th. Sevens.
Beide lezingen zullen in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden.
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Dagorde.
I. Prof. Dr. A. Vermeylen, rector der Vlaamsche Hoogeschool. - Prof. Dr. J.
PERSYN, bestuurder wenscht den heer Vermeylen geluk ter gelegenheid van deze
benoeming; de nieuwbenoemde rector dankt bestuurder en Academieleden om hun
gelukwenschen.
II. Lezingen. - De Bestendige Secretaris herinnert de leden aan artikel 13 der Wet
van de Academie betreffende de Lezingen en dat luidt als volgt:
‘De werkende en briefwisselende leden zullen zooveel mogelijk, alle drie jaar,
een onuitgegeven opstel aanbieden.
Elk jaar, in de maand October, zal de Bestendige Secretaris deze verplichting
schriftelijk aan de werkende en briefwisselende leden herinneren.’
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Taal en Woordkunst in het Germaansche Heldendicht.
Door Omer Wattez,
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
- ‘In het Nederlandsch heeft de silbe al of niet hare lengte, juister hare zwaarte, nog
beter haren toon; onze silben moet men wegen naar den klank, nooit tellen; de
prosodie onzer taal kan niet anders wezen dan de leer der quantiteit, der betoning,
en dat juist is zij bij de nieuwe meesters niet.’
Zoo zegt Julius de Geyter in de bekende voorrede van zijn Reinaert de Vos, bewerking in Nieuwnederlandsch van het Middeleeuwsch dichtwerk Van den Vos
Reinaerde, verschenen in 1874.
Stel nu in de plaats van het Nederlandsch de Germaansche talen, en ge kunt de
theorie van J. de Geyter toepassen, niet alleen op de diersage in Vlaanderen, maar
op het Germaansche heldendicht, en op de Germaansche lyriek in de Germaansche
talen in het algemeen.
Door ‘nieuwe meesters’ verstaat Julius de Geyter al degenen, die sedert de
Renaissance, en vooral na Boileau, hun verzen gemeten hebben en hun silben geteld.
Daarin hebben zij de Franschen nagedaan en het Fransche ‘telvers’, gelijk men
het genoemd heeft, had den nadeeligsten invloed op onze dichtkunst, in het opzicht
van toonslag en rythmus.
En de Geyter gaat voort op deze wijze:
- ‘Ons schoonheidsgevoel moeten wij zoeken en ontwikkelen in ons zelven; onze
vormleer moet voortvloeien uit den aard onzer eigen taal.’
Dat hebben de Middeleeuwers gedaan. Maar de zoogenaamde ‘Renaissance’ kwam,
die het meende beter te weten. Zij wilde alles op zijn Grieksch en Latijnsch, en
verfoeide eigen taal, alleen duldbaar bij het gemeen volk.
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De ‘nieuwe meesters’ verfoeiden hun eigen taal nu wel niet meer; zij begonnen haar
zelfs te beoefenen en te bewerken; edoch ze staken die taal, wat de dichtkunst betreft,
in een vreemd kleed, en dàt was verkeerd.
Zij hadden bij de Middeleeuwers in de leer moeten gaan; maar de
Renaissance-mannen hadden hun voorgehouden de Middeleeuwsche dichters maar
te laten steken, omdat het toch maar ‘rijmelaars’ waren, beweerden zij. Onze groote
Vondel, Middeleeuwer naar den geest, schreef zijn dramatisch werk en veel ander
werk in alexandrijnen. Hij was Renaissancist naar den vorm.
Bilderdijk volgde hem daarin na en, natuurlijk, ook al de kleinere poëten. De
Ondergang der eerste wereld van Bilderdijk rolt in Fransche alexandrijnen mekanisch
af, gelijk een cinemafilm.
Wie heeft Tollens' Overwintering op Nova-Zembla in haar mathematisch tuig van
Fransche alexandrijnen niet hooren opdeunen?
Ik zeg Fransche alexandrijnen. Ze kwamen ons toch uit Frankrijk.
Luistert naar de bepaling van het alexandrijn in het groot woordenboek van
Larousse.
- ‘Alexandrin, vers français de douze syllabes quand la rime est masculine et treize
quand elle est féminine.’
En de volgende beschouwingen werden er bijgevoegd:
- ‘Le vers alexandrin (appelé parfois héroïque, parce qu'il est particulièrement
affecté à l'épopée et à la tragédie) convient surtout aux sujets sérieux et graves.
Majestueux et solemnel il a les défauts de ses qualités.
Il est beau, dit Voltaire, mais parfois ennuyeux.’
En Voltaire had gelijk.
Als nu Voltaire het alexandrijn vervelend noemde, moet zijn enthusiasm voor den
versvorm, waarin hij zijn Henriade en veel ander werk geschreven heeft, niet groot
geweest zijn.
En in het woordenboek van Larousse gaat het voort:
- ‘Les poètes romantiques pour le rendre plus vivant, l'affranchirent de la césure,
et l'allongèrent en quelque sorte par de fréquents enjambements. Ils ne l'employent
pour ainsi dire pas.’
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Jules Michelet spreekt over het alexandrijn het volgende oordeel uit:
- ‘La versification française avec ses alexandrins qui vont deux à deux, a peu de
mouvement.’
Niettegenstaande gebrek aan beweging verkozen nochtans de Fransche dichters
voor epos en tragedie dien versvorm die den Griekschen hexameter moest vervangen.
De taalweelde en de rythmiek van het hexameter-vers, gelijk in 't Grieksch, zelfs in
't Latijn, kon zich de Fransche taal met haar kunstmatig accent niet veroorloven.
- ‘Faute de grives, on mange des merles.’
Epische zooals dramatische Fransche dichters waren dan wel verplicht het
alexandrijn te gebruiken.
Wie een treurspel, zelfs van geniale meesters gelijk Racine en Corneille, in de
Comédie française te Parijs, twee drie uren lang moet aanhooren, wordt op den duur
vermoeid door het mekanisch afrollen van die honderden alexandrijnen, ofschoon
uitstekende artisten-spelers hun best doen om de eindrijmen zooveel mogelijk te
verdooven en het accent der taal in dat kunstmatige ‘telvers’ goed te doen uitkomen.
Dat de Fransche dichters zich met het alexandrijn moesten vergenoegen, laat zich
begrijpen; maar dat het alexandrijn overgenomen werd in Germaansche talen, die
een gansch ander accent hebben dan de Fransche taal, was een uitwerksel van de
algemeene modezucht in den tijd der zoogenaamde Renaissance.
Kunst heeft eigenlijk met mode en modernism niets te maken, in den zin dien wij
gewoonlijk aan die woorden geven.
Verre van mij te beweren dat de Renaissance niets goeds heeft voortgebracht door
het heropwekken van de kunst der Oudheid.
Maar er was te veel haat en drift bij die hernieuwing; haat tegen al wat de
christelijke Middeleeuwen aan kunst en letteren hadden voortgebracht.
De uitdrukking Renaissance - il Rinascimento, gelijk de Italianen zeggen, - laten
wij liefst onvertaald, want wedergeboorte, of zelfs herleving, noch het
wangedrochtelijke ‘herboring’ door sommigen vroeger gebruikt, geven den indruk
niet weer van wat Renaissance beteekent.
Alles wat geboren wordt sterft; niets wordt tweemaal geboren.
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Onze groote Vondel, zei ik, was met zijn geest volop in het geloof der Middeleeuwen;
maar zijn kunst is, gelijk die van Rubens, kunst der Renaissance.
Jammer dat zooveel het hem hebben nagedaan, en dat het navolgen zoolang heeft
geduurd, ten nadeele van onze vroegere kunst. Wat er ‘gealexandrijnd’ werd is
verbazend als men de Europeesche literaturen overschouwt. Wij staan verstomd bij
al dat mekaniek weefwerk, in plaats van handwerk of kantwerk, zal ik maar zeggen;
want een mislukt meesterstuk, gelijk b.v. Voltaire's Henriade, gelijkt op kant gelijk
een modern gebouw in kubistenstijl op een Gotische kathedraal.
Laten wij er een paar noemen onder de eposdichters van onzen tijd en in het
Vlaamsche land.
In 1841 verscheen Ambiorix, epos in vijf zangen van Dr. J. Nolet de Brauwere
van Steeland.
- ‘Ronkend en ratelend rollen de alexandrijnen, hoogdravend, vijf zangen lang.
Meesterschap over de taal bewijzen zij ruimschoots en ook rijke belezenheid.’
Dat zeggen Theo Coopman en Prof. Scharpé in hun Geschiedenis van de Vlaamsche
Letterkunde. Dat is inderdaad juist, maar meesterschap over de taal en rijke
belezenheid zijn alleen techniek; maar voor het kunstwerk is er daarenboven gevoel,
smaak en keur noodig. De Germaansche Ambiorix van Nolet de Brauwere steekt in
een Fransch Renaissance-pak.
Het eenige dat uit het werk populair is geworden is het bekende heldenlied der
Germanen:
‘Moedig Germanje, te wapen, te wapen,
Gord u het reuzenrapier om de leên.
't Pantser om 't lijf, het helmet om de slapen,
Moedig Germanje, de vijand verscheen.’

Dat strookt trouwens met den aard en den klank onzer taal; het gelijkt, ondanks zijn
regelmatigen gang in dactylen, op het middeleeuwsch vers met zijn vier toonslagen.
Maar een middeleeuwsch vers is het niet.
Lodewijk de Koninck gebruikte het alexandrijn voor zijn
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Menschdom verlost, dat hij ‘in duizenden verzen heeft uitgezwoegd,’ schreef destijds
een Hollandsch criticus.(1)
Vóór het verschijnen van De Koninck's reusachtig epos in twaalf zangen, had
Julius de Geyter nochtans een Nieuwnederlandsche bewerking van onzen
Middeleeuwschen Van den Vos Reinaerde in 't licht gezonden met een merkwaardige
studie van den ‘Middeleeuwschen versbouw in Dietsch en Duitsch en onderzoek
naar de quantiteit in Oudduitsch en Gotisch’.
Dat werk verscheen in 1874 in Holland. Ik las en herlas die voorafgaande studie,
toen ik nog op de schoolbanken zat.
Ik, jongeling, van zeventien, achttien jaar, voelde mij bijzonder aangetrokken door
den durf van de Geyter en zijn stevige argumentatie; tevens zijn geweldig oprukken
tegen de theorie van het telvers der Renaissance. Hij greep, om zoo te zeggen, mannen
naar de keel, die geboekt stonden als geleerden van den eersten rang, of als geniale
kunstenaars. Woordenboeken en andere schoolboeken stonden er vol van, en haalden
hun namen aan als lichtbakens op de baan der kunst.
Op school bij de leeraars durfde ik met de stellingen en de meeningen van Julius
de Geyter niet voor den dag komen. Men zou mij den mond hebben gestopt met de
geijkte metriek, gelijk wij die uit onze schoolboeken leerden, de prosodie van lang-kort
(- ) en kort-lang ( -).
Maar toch bleef ik aan de Geyter's stellingen gelooven. Gelooven echter zonder
gezien te hebben, want ik had nog niets gelezen van de theorieën van Lachmann en
anderen in Duitschland, en zijne navolgers in Nederland; Jonckbloet en andere
geleerden, die over het Middeleeuwsch vers dikke boeken hebben geschreven, en
wier woord in de scholen als evangelie werd verkondigd. De stellingen van de Geyter
werden toen door weinigen begrepen en gevolgd.
Een verrassing was het voor mij toen ik, veel later, in het werk van den geleerden
Reinaard-kenner, Dr. J.W. Muller, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit van Utrecht,
de volgende regelen las:
- ‘Julius de Geyter die den aard van onzen Middeleeuw-

(1) Lectuur, tijdschrift onder bestuur van Dr. J. Schrijnen, Dr. Scharpé anz. Amsterdam. Van
Alfen, 1904. Bijdrage geteekend J.v.G.
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schen versbouw zoo juist beseft en doorgrond heeft, komt in zijn bewerking van
Reinaert I in vrije trippelmaat den oorspronkelijken vorm inderdaad zeer nabij.(1)
Het was dan toch eindelijk in de universitaire wereld bekend dat Julius de Geyter
gelijk had, en dat hij, de dichter, beter van de Middeleeuwsche dichtkunst op de
hoogte was dan al degenen, die, om die Middeleeuwsche kunst te bestudeeren, hun
Grieksch-Latijnschen meter en passer hadden gebruikt.
Maar vooraleer Dr. Muller dat veropenbaarde, had ik al lang al die suffe of
spitsvondige boekengeleerdheid op zijde gelegd, en ik begon mij te verdiepen in het
lezen en bestudeeren, niet alleen van onzen Reinaard de Vos, maar van de
Germaansche epen in 't algemeen.
Enkele jaren, nadat ik met de Geyter's werk had kennis gemaakt, hechtte ik mij
met hart en geest aan de kunst van Richard Wagner, Duitschlands grootsten
dramatischen musicus. Ik waardeerde hem, niet alleen als toondichter, maar ook als
dichter, als woordkunstenaar, en als kenner als niet een van de kunst der
Middeleeuwen. Niemand heeft in de wereld beter de ziel en de kunst der
Middeleeuwen begrepen en beheerscht dan de schepper van Lohengrin, Tannhäuser,
Parsifal, Der Ring des Nibelungen, Die Meistersinger von Nürnberg en andere
werken. Men weet dat hij zelf de teksten schreef voor zijn twaalf onvergankelijke
meesterwerken. Het zijn modellen, niet alleen van toonkunst, maar ook van
Germaansche woordkunst en van plastiek. In Der Ring des Nibelungen heeft hij, in
het opzicht van woordkunst, om zoo te zeggen, de volmaaktheid bereikt. Woordkunst
en toonkunst gaan samen bij Wagner, en men moet in de tijden opklimmen tot de
Grieken, tot Homeros, om te begrijpen en te gevoelen dat verzen geschreven zijn
om, op Grieksche wijze, als melopeeën, gezongen of gedeclameerd te worden.
Wij bezitten de Grieksche woorden van Homeros, maar niet de Grieksche muziek
op die woorden.
Bij Wagner hebben wij de woorden en de muziek. En nooit heeft een dramatisch
toondichter, noch vóór hem, noch na hem,

(1) Dr. J.W. Muller: Van den Vos Reinaerde, naar de thans bekende handschriften en bewerkingen
critisch uitgegeven. Uitgave van de Kon. Vlaamsche Academie Gent. W. Siffer. Utrecht A.
Oosthoek. 1914.
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de woorden zoo vast en zoo gepast aan de tonen vastgeklonken, als Wagner het deed
in zijn lyrische drama's.
In ongeëvenaarde tonen, akkoorden en modulatiën, die men nergens aantreft, tenzij
bij degenen die ze hem hebben nagedaan, heeft hij verheven onderwerpen in verheven
taal, en klankvolle woordkunst die drama's gegoten als beelden in brons, die weerstaan
aan den tand der tijden.
Maar ik heb het hier niet over zijn muziek, maar over zijn woordkunst.
In zijn studie Oper und Drama zet hij uiteen wat hij door woordkunst verstaat.
Een Vlaamsch toonkundige, de heer E. Van Bergen, heeft Wagner's beschouwingen
over de woordkunst goed samengevat(1)
Ik schrijf er de volgende regelen uit over:
- ‘Begin en einde van de woord-taal is de toon-taal. De eerste gevoels-mededeeling
van de menschen had plaats door middel van klanken, die, opeenvolgend, 'n
eenvoudige melodie vormden. Van het begeleidend gebaar, voortspruitend uit
hetzelfde gevoel, kreeg zij den rythmus, Deze rythmische melodie bestemde den
bouw van het woord-vers, wat we nog zien in het volkslied. Hierin ook hangt de
vers-vorm geheel af van de melodie, zelfs de zin wordt er dikwijls naar verwrongen.
In het woord tracht de gevoelsklank - de klinker - zich aan te passen op de
verschillende voorwerpen en tot duidelijk onderscheid te komen. Dit werd mogelijk
door de voor- en achtergevoegde medeklinkers, die de klinkers kenmerken en
omkleeden als de huid het dier, de schors den boom. De alzoo onderscheiden klanken
vormden de grondwoorden - “Sprachwurzeln” noemt ze Wagner, - waaruit zich de
taal door afleiding en samenstelling zou ontwikkelen.
Tot dezen oorsprong van de taal reikt het stafrijm of alliteratie, waarin verschillende
grondwoorden om wille van hun klankverwantschap bijeengevoegd worden.’
De heer E. Van Bergen haalt in zijn studie, getiteld: Het Rijngoud van Wagner,
vertaald door Willem Kloos, ook de meening aan van Prof. G. Verriest.
- ‘Alliteratie, zegt Verriest, wissel van konsonanten en vokalen, behoort vooruit
en vooral tot het motorisch gevoel,

(1) Ons Land, tijdschrift, Antwerpen 1908.
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tot het spel der spieren; 't is een dans van borst en keel en tong en lippen. De
ademtocht volgt de geringste ontroering; hij stijgt hij daalt, hij houdt in, hij herneemt,
en de kunst des dichters is ons zoo volmaakter als hij getrouwer het gaan en staan,
het jagen en slaan van dit, ons wezen zoo diep ingeworteld gestel, volgen kan en
volgen doet. Dit is het rythmisch woord in zijne verstdragende en meest diepgaande
beteekenis.’
Niemand heeft dit hedendaags meer in praktijk gesteld dan Richard Wagner, en
zijn muzikale tonen beter aan woordklanken aangepast.
De vertaling van Wagners muziekdrama's, is dikwijls een onvolmaakt afgietsel
van het oorspronkelijke. Dit is vooral het geval met de vertaling in het Fransch.
Wagner voerde strijd tegen abstracte boekentaal op kunstgebied en de Tachtigers en
Spellingvereenvoudigers hebben nadien niet meer gedaan op dit gebied dan ook dien
strijd gestreden.
Maar het verschil tusschen Wagner en zijn navolgers ligt hierin:
Wagner had voor epiek en dramatiek een oorspronkelijke gespierde taal noodig,
waaruit de abstracte boekentaal met hare klanklooze geleerde woorden volkomen
moest geweerd worden. Hij liet menschen spreken, die verschillend waren van
karakter. Hij heeft in zijn dichtwerk een prachtige reeks menschentypen geschapen.
De taal daarvoor zou hij leeren in onze oude Germaansche heldendichten, in de Edda,
het Nibelungenlied en andere epen.
Wat de Tachtigers bij ons in 't licht zonden als woordkunst was meestal lyriek,
gemoedsstemmingen, eigen gevoelens, bevindingen en beschouwingen in en over
de natuur. Epiek en dramatiek schijnen hun vreemd. Zij zijn bijna altijd zelf aan 't
woord om hun ‘allerindividuëelste impressie door allerindividuëelste expressie’ lucht
te geven.
Bij Wagner is dat niet het geval. Hij laat zijne helden en heldinnen spreken, en zij
spreken een taal, die klankkracht genoeg had om op de golven van een machtig orkest
gedragen te worden. Die taal heeft haar deel in de dramatische handeling. Als ge
goed wilt weten wat alliteratie is in die taal, leest dan den Ring des Nibelungen, of
liever, gaat er naar luisteren bij de uitvoering in een Germaansche taal, liefst in het
Duitsch, waarin de ‘Tetralogie’
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geschreven werd. Daar zult ge leeren dat woordkunst vooral klankkunst is.
Wat ik er van weet heb ik bij Wagner geleerd, toen ik mij toelegde op de studie
der Oudgermaansche heldendichten.
Toen durfde ik openlijk bekennen dat J. De Geyter gelijk had in zijn tijd uit te
varen tegen Lachmann en Jonckbloet en al degenen die den verloren rythmus van
onze Middeleeuwsche verzen wilden verklaren door de theorieën van den mekanischen
versvoet der Renaissance.
En ik trachtte zelf zooveel mogelijk de Middeleeuwers na te volgen. Ik bewerkte
een reeks Oudgermaansche balladen en ik beproefde mijn krachten aan Germaansche
beelden uit de Heldensagen. De bewerking van deze laatste is geen vertaling, gelijk
velen geneigd zijn te gelooven. Het is een persoonlijke opvatting van mij Sigurd uit
de Edda te hebben verbonden aan den Siegfried uit het Nevelingenlied, en zoo den
overgang van het Heidensche Germanendom naar het Christelijke Germanendom in
't licht te stellen. De tijd telt niet zoozeer in de kunst. Goethe deed in zijn Faust andere
sprongen; zelfs was hij niet beducht voor anachronismen. Hij gaat b.v. van de
Middeleeuwen naar de Oudheid, en komt naar de Middeleeuwen terug.
***

Ik meen te mogen zeggen dat, naar de getuigenis van bevoegde critici, -mijn werk
niet van verdienste is ontbloot. Ik heb niet gaarne mijn eigen lof te verkondigen,
maar als toelichting bij deze lezing en voor het bewijs mijner stelling is het noodig.
Ik heb trouwens lang moeten wachten eer ik iemand trof die mijn werk recenseerde,
gelijk ik verlangde gerecenseerd te worden; iemand die thuis is in de Germanistiek,
zoowel de letterkundige, als de philologische. Prof. Dr. Jules Persijn, mijn geachte
collega in de Academie, schreef een korte studie over mijn werk ter gelegenheid van
mijn zeventigsten verjaardag. Hij zegt daarin:
- ‘Met een volkomen meesterschap over den Oudgermaanschen vorm, met een
verrassende virtuositeit in het stafrijm heeft hij Siegfried in onze hedendaagsche
letterkunde te pronk gesteld. In het stuk: “De Burgonden bij Koning Ettel” is het wel
degelijk heropdoeming van oerkrachtige Germaansche plastiek.’
E.H. Joris Eeckhout, in Deel III van zijn Litteraire profielen schrijft:
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- ‘Denkt men verder aan de pogingen ten onzent, - deze van Gezelle in Hiawatha,
Mervillie in Evangeline, De Lepeleer in Dreizehnlinden en Soens in Goliath, dan
kan men gerust beweren dat Omer Wattez allerbest slaagde. Vermoedelijk omdat
hij, even radicaal als de Geyter, in zijn moderniseering van middeleeuwsche teksten
zich los te maken wist uit den knel van het Renaissance-telvers. Men mag de
bewerking van Wattez gerust leggen naast deze van Simrock en Gering in Duitschland,
en Morris in Engeland.’
Deze aanhalingen over den vorm van mijn werk zijn mij voldoende, omdat ik eruit
besluit dat onze hedendaagsche letterkundige critici mij hebben begrepen en gevoelden
wat ik wilde, in stede van mij uit te maken voor pangermanist met politieke
doeleinden, ter gelegenheid van de verschijning in 1904 mijner Germaansche Beelden
uit de Heldensagen.
Ik stelde het op rekening van de soms zoo overdreven eenzijdige politieke en
cultureele opvoeding in ons land.
Ook heb ik lang gewacht naar wat aanmoediging. Ik alleen wist hoeveel jaren ik
eraan besteed heb in mijn vrijen tijd, en hoeveel handschriften ik van mijn proeven
maakte nog zonder er gansch tevreden over te zijn.
Nog neem ik reeds lang verschenen werk dikwijls in handen om er, als was het
maar eenige regelen van te lezen, er over na te denken en naar beter te zoeken. Maar
ik weet dat menschenwerk niet volmaakt kan zijn, en daarmee troost ik mij.
Er zijn er wel die beweren dat de ware dichter aan zijn verzen niet mag vijlen en
werken.
De grootste onder de dichters hebben dat gedaan. Dat heeft Goethe gedaan; dat
heeft hier Gezelle gedaan.
En men moet er zich niet over schamen zulke meesters te volgen.
***

Onze Middeleeuwsche woordkunst is niet gekomen uit Griekenland of Rome, maar
uit de Germaansche oertaal van ons volk, evenals de Germaansche plastiek in de
kunst der Middeleeuwen grootendeels uit de verbeelding van onze Noordervolkeren
is ontstaan.
In de oertaal van ons Germaansch volk ligt dus de bron van
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onze woordkunst en onze rythmiek. Het stafrijm is geen vondst van moderne dichters.
Het ligt in de natuur onzer taal met haar eigenaardig dynamisch accent.
Woorden worden zelden afzonderlijk gebruikt; ze worden gewoonlijk
aaneengeschakeld in zinnen.
Dan krijgt de taal wat men noemen kan haar dynamisch accent.
Het dynamisch accent van het Nederlandsch, evenals dat van andere Germaansche
talen, is juist het omgekeerde van het Fransch.
Ons dynamisch accent is - .
Dat van het Fransch is -.
In de prosodie werkt de eene taal als het geknetter van een voortvarend mekanisch
tuig; de andere klinkt als de klokken met galm en nagalm of weerklank.
Een der eigenaardige schoonheden van de Germaansche talen, en van de
Germaansche rythmiek was, is en blijft dus het stafrijm.
Het stafrijm of alliteratie, gelijk Prof. Verriest het verklaarde, schijnt vooral een
physisch verschijnsel te zijn: ‘een dans van borst en keel en tong en lippen.’ Dit is
de definitie van een bioloog.
Alle menschen, bij alle rassen en stammen, hebben borst en keel, tong en lippen,
maar in hunne talen, en vooral niet in hunne woordkunst treffen wij de stafrijmen
aan, gelijk wij ze hebben in onze oudste literatuur, in Beówulf en in de Eddaliederen.
Het stafrijm vloeit voort uit den aard onzer taal, onzer natuurlijke taal. Onze
woorden, onze werkwoorden in die taal hebben den klemtoon op de eerste lettergreep,
als de woorden meersilbig zijn.
In het Fransch wordt de klemtoon soms verplaatst en ligt vooral op de laatste
lettergreep of op de voorlaatste als de laatste toonloos is. Daaruit volgt dat het
dynamisch accent van onze taal in onze woordkunst niet hetzelfde kan zijn als in het
Fransch, waarin het eindrijm der verzen een overwegende rol moet spelen.
Het eindrijm komt niet voor in de Oudgermaansche dichtkunst; maar onze oude
dichters waren ‘rythmici van eersten rang’ gelijk Prof. Boer zegt in zijn Academische
rede, in 1824 te Amsterdam gehouden, over Het poetisch karakter der Edda.
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Eindrijmen zijn als klokjes aan een staartje gebonden. Wagner noemt ze losse strikjes
die fladderen bij den val van een melodieuze phrase.
Voor hun epiek hadden de Grieken en de Latijnen hun bekende hexameters. De
Franschen hebben hun alexandrijn, waarover wij onze meening hebben uitgedrukt,
nevens het oordeel van bevoegde Fransche literatoren.
Voor onze epiek hebben wij het Middeleeuwsch vers met zijn vier toonslagen en
daartusschen de speling van toonlooze of halftonige silben, naar keur en smaak.
Dat is de prosodie van onzen Reinaard uit de Middeleeuwen; maar het eindrijm
komt er ook in voor.
In Beówulf, die veel ouder is, komt het niet voor; maar de structuur van het vers
in onze oude epen is bijna overal dezelfde: heffingen en dalingen met volkomen
vrijheid van den dichter, mits keur en smaak, zooals de Geyter zoo dikwijls herhaalt
in zijn studie over het Middeleeuwsch vers.
Zulks is ook waar voor de liederen der Noordsche Edda, en voor de
Middelhoogduitsche epen Nibelungenlied en Gudrun, waarin het eindrijm eveneens
voorkomt.
Wat nu de moderne theorieën betreft, geschreven over die Middeleeuwsche
verskunst; het is een doolhof zonder grenzen. Wie ze verlangt te kennen moet ze
maar leeren bij Lachmann, Sievers en zooveel andere, die er dikke boeken aan gewijd
hebben. Ze zijn vervelend en onverteerbaar als geestesspijs; buitengewoon geschikt
om er studenten mee lastig te vallen.
Ik houd het met de Geyter, die hun klappen heeft uitgedeeld. Ik heb meer genot
en deugd gehad van het lezen en gevoelen onzer Oudgermaansche epen dan van de
theorieën er over geschreven, al mogen ze nog zoo spitsvondig zijn en geleerd
schijnen.
Ik houd het met hem, namelijk Bernhardt ten Brink, die van een dier
stelselopbouwers gezegd heeft:
- ‘Er gelangte zu einen System nach welchem es ebenso unmöglich sein dürfte
Verse zu lesen, wie es unmöglich gewesen sein musz, Verse darnach zu bauen.’
Dat is ook mijn meening, gelijk die van Julius de Geyter.
De Middeleeuwsche woordkunstenaars hebben, gelukkig genoeg, die theorieën
niet gekend. Ze hebben ons ook niet veel theorieën nagelaten; maar ze hebben
kunstwerk geschreven; iets wat wij thans nog beter gevoelen dan verstaan, omdat
wij ons
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niet meer laten leiden door de profeten der Renaissance in hun oordeel over de
woordkunst der Middeleeuwen.
Guido Gezelle zong:
De Vlaamsche tale is wonderzoet
Als men heur geen geweld en doet.

De ‘zoetgevooisde zanger’ heeft haar zeker geen geweld gedaan. Het grootste geweld
dat er op werd gepleegd, is toen er te veel ‘gealexandrijnd’ werd in epiek en dramatiek.
Aan Wagner werd eens verweten dat hij de Duitsche taal geweld had gedaan met
al die stafrijmen in Der Ring des Nibelungen en vooral in het voorspel, Das Rheingold.
Wellgunde, een der Rijndochters, roept daarin den dwerg Alberich, den naren
Neveling, toe:
Pfui, du haariger,
Höck'riger Geck!
Scharzes, schwieliges
Schwefelgezwerg!

Maar Wagner heeft de taal van de heldenliederen der Skalden doen herleven.
Waar deze ineenstorting der Godenwereld van het Germaansche heidendom
bezingen, hooren wij verzen zooals deze:
Da erlöschen die Sterne und stürzen hinab
Da wanken die Felsen und fallen zusammen,
Da bröckeln die Berge, da brechen die Riegel,
Da brandet das Meer, da braust der Sturm.

Wagner ging dus putten aan de oorspronkelijke bronnen onzer Germaansche
woordkunst. En daar hij nog iets anders had te vertolken in woord en klank dan
stemmingen van zijn eigen gemoed en individuëele inlevingen in de natuur, moest
hij wel meer noten op zijn zang hebben en een breederen harderen klankbodem voor
zijn orkest.
Hij was niet alleen lyrieker, gelijk de meeste onzer moderne dichters, maar ook
en vooral epieker en dramatieker; - dat wil zeggen dat hij vorm en klank moest geven
aan gevoel en drift, geweld en strijd bij anderen.
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Bij Wagner was de woordkunst, met de toonkunst vereenigd, ten dienste van de
lyriek, de epiek en de dramatiek.
***

Ik wil hier enkele voorbeelden aan toevoegen, gekozen bij dichters, die de ‘nieuwe
meesters’, zooals J. de Geyter ze noemt, niet gevolgd hebben, maar die gewerkt
hebben naar 't voorbeeld der kunstrijke Middeleeuwen, zoowel in de lyriek als in de
epiek.
In den laatsten tijd heeft iedereen hier te lande nog al wat gelezen van Guido
Gezelle, ter gelegenheid van de honderdste verjaring van zijn geboortedag. In bijna
elk stuk over Gezelle komt het volgende uit zijn Kerkhofblommen.
Traagzaam trekt de witte wagen
Door de stille straten toen,
En 't is weenen, en 't is klagen
dat ze bin' de wijte doen.
Stap voor stap, zoo gaan de peerden
Traagzaam, treurig, stille en stom
En ze kijken, of 't hun deerde,
Dikwijls naar hun' meester om.

Maar dat is het zuiverklinkende Middeleeuwsche vers, met zijn vier toonslagen, zijn
stafrijmen, zijn plastiek en zijn klank.
Gezelle heeft zich echter niet geheel en al kunnen losmaken van het telvers der
Renaissance; anders zou hij binnen hebben gelaten zonder afkapping.
In Goethe's dichtwerk is de versvorm altijd van het grootste belang. Echter kan ik
het niet goed over mij krijgen, dat hij den Reinaard, die in Vlaanderen eene zoo
prachtige Middeleeuwsche gedaante kreeg, in het Nieuwhoogduitsch een kleed van
Grieksche hexameters ging aanpassen. Meesterlijk in alles, hanteerde hij ook dikwijls
den Middeleeuwschen versvorm met vier toonslagen.
De volgende klankvolle verzen komen uit den tweeden Faust:
Nacht ist schon hereingesunken,
Schlieszt sich heilig Stern aan Stern;
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Grosze Lichter, kleine Funken
Glitzern nah und glänzen fern;
Glitzern hier im See sich spiegelnd,
Glänzen droben klarer Nacht;
Tiefsten Ruhens Glück besiegelnd,
Herrscht des Mondes volle Pracht.

Schiller heeft wellicht een groot deel van den bijval van Das Lied von der Glocke te
danken aan den klokkenklank zijner verzen.
Festgemauert in der Erden
Steht die Form aus Lehm gebrannt.
Heute musz die Glocke werden!
Frisch Gesellen, seid zur Hand!
Von der Stirne heisz
Rinnen musz der Scheisz,
Soll das Werk den Meister loben;
Doch der Segen kommt von oben.

Stafrijmen ontbreken, maar er zijn eindrijmen. De taal klinkt klaar en zuiver; de
plastiek is voortreffelijk; de voorstelling boeit dadelijk den lezer in dien versvorm
met vier beklemtoonde silben, gelijk in het Middeleeuwsche epische vers.
Ziehier een paar voorbeelden uit de moderne Duitsche epische dichtkunst.
Dit is de aanhef van Dreizehnlinden van F.W. Weber:
Wonnig ist's in Frühlingstagen
Nach dem Wanderstab zu greifen
Und den Blumenstrausz am Hute
Gottes Garten zu durchschweifen.
Oben ziehen die weiszen Wolken,
Unten gehen die blauen Bäche,
Schön in neuen Kleidern prangen
Waldeshöhe und Wiesenfläche.

En dit zijn de beginverzen zonder rijmen van Der Trompeter von Säckingen van J.V.
von Scheffel:
Auf zum Schwarzwald schwingt mein Lied sich,
Auf zum Feldberg wo das letzte
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Häuslein seiner Berggetreuen
Trotzig fest nach Süden schaut
Und bewehrt im Tannenharnisch
Grenzwacht hält am jungen Rhein.

Die verzen hebben geen rijmen noodig om klankrijk te zijn.
De aanhef van Longfellow's Song of Hiawatha luidt als volgt:
Should you ask me, whence these stories?
Whence these legends and traditions?
With the odours of the forest,
With the dew and damp of meadows,
With the curling smoke of wigwams,
With the rushing of great rivers,
With their frequent repetitions,
And their wild reverberations
As of thunder in the mountains?

Deze verzen vloeien en hebben kleur en geur. Ook klank, maar minder goed klinken
daarin de vreemde Romaansche woorden, die uit het Engelsch moeilijk zijn te weren.
Wat staat het modern Engelsch verre van het Angelsaksisch in Beówulf, waarvan
de versbouw, ‘aan alle Duitsche volkeren gemeen’, zoo krachtig is, en zoo rijk aan
klinkende en schilderende woorden.
Longfellow, de Amerikaansche dichter, die onze oude Europeesche literaturen
kende, heeft vele van haar goede eigenschappen overgenomen, en heeft zijn poëzie
doorzaaid met parelen ontleend aan de Oudgermaansche woordkunst.
Daardoor heeft hij voorzeker onzen Gezelle aangetrokken, die zijn Song of
Hiawatha voortreffelijk heeft vertaald.
In The Saga of King Olaf komt Longfellow de Oudscandinavische poëzie het best
nabij, omdat de stof er zich toe leende en de oude liederen der Edda hem den toon
aangaven.
Olaf the King, one summer morn
Blew a blast on his bugle-horn
Sending the signal through the land of Drontheim.
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Frédéric Mistral, de schepper van het prachtige landelijk epos Mirèio, gebruikte voor
zijn werk niet het Fransch, maar zijn landstaal, het Provençaalsch, de taal die zich
de eerste uit het vergane volkslatijn ontwikkelde, de taal van de ‘troubadours’:
Luistert naar den aanhef van het heldendicht:
Cante uno chato di Prouvènço.
Dins li amour de sa jouvènço,
A travès de la Crau, vers la mar, dins li bla,
Umble escoulan dóu grand Oumèro,
Jéu la vole segui. Coume èro
Rèn qu'une chato di la terro,
En foro de la Crau, se n'es gaire parla.

Dante voor zijn Commedia gebruikte niet de Grieksche noch de Latijnsche hexameter,
maar de eigenaardige Italiaansche terza rima.
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
che la diritta via era smarrita.

Hier zijn het niet de medeklinkers van het stafrijm der Germaansche talen, die men
hoort, maar de heldere klinkers eener zuidelijke taal, ontstaan in een milder klimaat
dan dat van het ruwe Noorden.
Deze twee laatste voorbeelden, uit het Provençaalsch en het Italiaansch, heb ik
aangehaald om te toonen dat de dichter voor zijn verzen den vorm moet verkiezen,
die het best overeenkomt met de natuur en den aard der taal waarin hij schrijft, en
niet slaafsch een versvorm moet verkiezen eigen aan eene taal, gelijk men met het
Fransche alexandrijn verkeerd en zoowat overal heeft gedaan.
Brussel, October 1930.
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De hulde van de Letterkunde aan Jan Palfyn
Door Prof. Dr. A.J.J. van de Velde
Werkend Lid der Kon. Vîaamsche Academie van België.
In het jaar 1902 stichtte Prof. Julius Mac Leod een bibliographisch tijdschrift voor
natuur- en geneeskundige, waaraan hij den naam schonk van Palfyn. Voor de eerste
maal hoorde ik dien naam: ik werd te Gent in de wijk van St. Jacobskerk geboren,
waar twee praalgraven sedert 1783 ter eere van Palfyn opgericht zijn; ik heb in de
Universiteit te Gent gestudeerd, waar de naam van Palfyn nooit werd genoemd. Een
plantkundige, te Oostende geboren, leerde ons de beteekenis van den naam van een
anatoomheelkundige.
Het tijdschrift verscheen echter slechts een jaar; gesticht met de tusschenkomst
van de Nederlandsche boekhandel Gent en Antwerpen en met de medewerking van
verscheidene Mac Leod's leerlingen, bleek weldra de hoeveelheid der Vlaamsche en
Nederlandsche boeken en verhandelingen zoo talrijk, dat de drukkosten te hoog
werden om de kostelooze verspreiding nog mogelijk te maken. Maar het tijdschrift
Palfyn had bewezen dat Nederlandsche en Vlaamsche werken in voldoende
hoeveelheid bestonden om de toenmaals heerschende meening, dat het Vlaamsch
voor het bestudeeren van natuurwetenschappen en geneeskunde ongepast was, te
bestrijden.
Er verschenen 6 afleveringen, namelijk op 20 Maart 1902, 20 Mei 1902, 20 Juli
1902, 20 September 1902, 20 November 1902 20 Januari 1903, met inlichtingen
over 1498 werken.
Aan het begin van het tijdschrift, herinnert Julius Mac Leod dat een ander groote
Belgische geleerde, Johan Baptista van Helmont, evenals Palfyn, in het Vlaamsch,
zijne moedertaal, de taal van zijn volk, zijn Dageraad had geschreven: ‘Ick schryve
dit myn vaderlantsche tael, op dat mijnen naesten in 't gemeyn
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daer af geniete, verstaende dat de waerheyt nergens naeckter en verschynt, dan daer
sy van alle cieraet ontbloot is’.
Palfyn. Tweemaandelijksch Bibliographisch Tijdschrift voor Nederlandsche
Natuur- en Geneeskundige Literatuur. Uitgegeven met medewerking en
onder toezicht van de Heeren: Apoth. A. Bekaert, Dr. A. Biltris, Dr. F.
Boonroy, Dr. M. Desmet, Dr. L. Lava, Prof. J. Mac Leod, Dr. F. Sano,
Dr. M. Schuyten, Apoth. G. Staes, Leeraar D.B. Steyns, Dr. A.J.J.
Vandevelde, Prof. E. Verschaffelt. Met methodische en alphabetisch
gerangschikte inhoudstabel der schrijvers en der besproken onderwerpen.
1e jaargang (1902) De Nederlandsche boekhandel, Gent en Antwerpen.
(Bibl. A.J.J.V., 22,8 × 14,9 cm., 145 blzz. + 17 blzz. inhoudstabel).
Prof. Frans Daels herinnerde zich dat hij, als hoogleeraar in de vroedkunde de
opvolger was van Palfyn, en bij het begin van het academisch jaar 1925-1926, werd
door zijne zorgen, een afbeelding van Palfyn, door Karel De Bondt naar een oude
teekening vervaardigd, in de verloszaal van de opnieuw ingerichte Vroedkundige
Kliniek op de eereplaats gebracht, die Palfyn toekwam. Gent had in 1783 en 1784
door toedoen van het Collegium Medicum twee praalgraven in de St. Jacobskerk
geplaatst, Kortrijk had in 1889 een standbeeld, werk van den beeldhouwer Vinçotte,
op het Guldensporenplein laten oprichten(1), verscheidene bewonderaars hadden over
Palfyn in proza en in verzen geschreven; op de zegel van de Académie royale de
Médecine werd de beeltenis van Palfyn geëtst, naast deze van Vesalius, van Helmont,
Rega, Dodonaeus, Verheyen en Vander Spiegel.
Maar in dit jaar 1930 was het 200 jaren dat Palfyn overleed. Was het dan geen
plicht van de herboren Vlaamsche beweging, zoo schreef Prof. Frans Daels(2), en zoo
zeide hij in de zitting van de Kon. Vlaamsche Academie op 19 februari 1930, dit jaar
nog, bij de herinnering aan Palfyn's afsterven, Palfyn te gedenken? En aldus werd
een internationale academische zitting te Gent op 15 juni 1930 gehouden, en aan den
ingang der Klinieken van de Gentsche Universiteit werd, in de aanwezigheid van de
bestuurlijke en academische overheden een gedenksteen ingehuldigd,

(1) Het standbeeld van Vinçotte bekwam na eene soort wedstrijd de voorkeur; een ander ontwerp,
het werk van De Vreese, die later uitsluitend graveerder werd, bestaat nog, en wordt in het
Gemeentemuseum van Oudheden te Gent bewaard.
(2) Vlaamsch Geneesk. Tijdschrift 1927.
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waarop de lijst der werken van Palfyn wordt vermeld, ten einde onder de oogen van
de toekomende studentengeneraties de verdiensten van den grooten
anatoom-heelkundige op bestendige wijze te houden.
Buiten deze beperkte uitingen van dankbaarheid, verdienen nog verscheidene
namen genoemd te worden: de geneeskundige Van Dueren, lid van het Gentsch
Collegium Medicum die in 1783 een lofspraak schreef bij het plaatsen van het eerste
praalgraf te Gent(3), August Voisin,(4) regent van rhetorika in het Collegium van
Kortrijk, de Mersseman(5), Goffin(6) en Sevens(7) die alle

(3) [1783 Van Dueren]. Lofspraak, met Fransche vertaling, Gent (Bibl. Univ. Gent G 7304).
[1783 Van Dueren] Eloge de Jean Palfyn, traduit par M. les Broussart, Gand (Bibl. Univ.
Gent Acc 10016).
(4) [1827 Voisin] Notice sur la vie et les travaux de Jean Palfyn, né à Courtai le 28 nov. 1650
et mort à Gand le 21 avril 1730. A Gand, de l'Imprimerie de P.F. de Goesin-Verhaeghe 1827.
Par Aug. Voisin Regent de Rhétorique au Collège de Courtrai. 21 blzz. (Bibl. Univ. Gent G
8643, G 95104, G 7304; ook in Messager des Sciences et des arts Gand, 1827-1828, blzz.
131-151.
Bevat het verzenstuk van Ch.L. de Brabant.
(5) [1844 De Mersseman]. Notice sur Jean Palfyn par J. de Mersseman, D.M., Bruges, imprimé
chez Vande Casteele Werbrouck, 1844 (Bibl. Univ. Gent Ac 12778, 44 blzz.).
[1845 De Mersseman]. Eloge de Jean Palfyn par J. de Mersseman. In Ann. Soc. Emulation,
1845, Bruges, pp. 309-338 (Bibl. Univ. Gent Cl 2051, G 7304s.
Redevoering in de openbare zitting van Acad. Med. Brussel op 26 Oct. 1845.
(6) [1887 Goffin]. Jean Palfyn, sa vie, ses travaux. Influence qu'il a exercée à son époque sur la
medecine et la chirurgie. Appréciation de ses titres à l'invention du forceps. Par le Docteur
Alphonse Goffin, membre correspondant de la Société médicale l'Emulation de Coutrai.
Ouvrage publié au profit de la souscription ouverte pour élever une statue à Palfyn.
Ixelles-Bruxelles. Imprimerie typographique de Jean Viselé, 14 avenue des éperons d'or,
1887 (Bibl. Univ. Gent G 15063).
Geeft als bronnen over Palfyn: Van Dueren. De Brabant, Foppens, Feller, Luiscius, Groshans
van Rotterdam, Moreri, Haller, Heister, Eloy, Paquot, Michaud, Biogr. médicale, Vander
Aa, Piron, De Meyer, Hoefer, Goethals, Vanderhaegen, Mersseman, Voisin, Van Ackere,
Broeckx, Portal, Velpeau, Choulant, Brisseau, Petit, Reiss, Rist, Levret, Mauriceau, Smelli,
Böhmer, Manquest, Chapman, Giffrard, Paul, Burggraeve, Tronckey.
Enkele stukjes verzen blz. 61 Van De Brabant en blz. 63 van Vrouw Van Ackere.
(7) [1887 Sevens] Jan Palfyn's leven, werken en verdiensten naar velerlei bronnen bewerkt door
Theodoor Sevens. Met een fac-simile van den geleerde. Kortrijk, Boekdrukkerij van Eugène
Beyaert 18 Palfynstraat 1887. (Bibl. Univ. Gent G 9537, 86 blzz.)
[1889 Sevens] Jan Palfyn's leven, werken en verdiensten door Theodoor Sevens. Met een
fac-simile van den geleerde, eene teekening van J. Carette en eene schets van het standbeeld.
Tweede, vermeerderde uitgave. Kortrijk Boekdrukkerij van Eugene Beyaert, 18 Palfynstraat,
1889. (Bibli Univ. Gent G 7143, 107 blzz).
Bevat eene bloemlezing uit werken van Palfyn, verzenstukken, en de schets van het standbeeld
door Vinçotte.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

556
vier eene schoone kruistocht ondernamen om de openbare meening en de openbare
besturen te bewegen om een standbeeld op te richten. In 1849 schreef Maria
Doolaeghe(8) een gedicht, dat van letterkundige waarde niet ontbloot is, en dat door
Prudens Van Duyse(9) in het Fransch werd vertaald. Guido Gezelle dichtte den tekst
van eene cantate.
In algemeene werken over geschiedenis en biographie, namelijk van Broeckx(10)
en De Potter(11), wordt Palfyn op gunstige wijze genoemd. Ferdinand Vanderhaeghen(12)
heeft een zeer volledige bio-bibliographie over Palfyn in zijne Bibliotheca belgica
in 1888 laten verschijnen, met de volledige lijst der werken, en verscheidene
biographische aanteekeningen. Te New York in 1913 liet Stein(13) ook een stem over
Palfyn hooren, bewijs dat de Vlaamsche geleerde op verre oevers geen onbekende
is.
***

(8) [1849 Van Ackere] Palfyn, Vaderlandsch gedicht door Vrouwe Van Ackere, geb. Maria
Doolaeghe. Gent, Bij Snoeck-Ducaju en zoon, drukkers, Veldstraat 10, 1849. (Bibl. Univ.
Gent H 1291, 12 blzz)
(9) [Van Duyse] Palfyn, poeme national, traduit du flamand de Mme Van Ackere, née Marie
Doolaeghe. (Bibl. Univ. Gent G 890238, Bl. 197312, 6 blzz).
(10) [1837 Broeckx] Essai sur l'histoire de la medecine belge avant le XIXe siècle, Bruxelles
1838. blz. 190.
(11) [1860 de Potter] Vaderlandsche biographie of levensbeschrijving van beroemde Belgen door
Frans de Potter. Gent I.S. Van Doosselaere, Drukker-Uitgever, Kleine Botermerkt 4, 1860.
(Bibl. Univ. Gent H 2753, 186 blzz.)
Palfyn wordt op blz. 92 genoemd.
(12) [1888 Vander Haeghen] Publication de l'Université de Gand. Bibliographie des oeuvres de
Jean Palfyn. Extrait de la Bibliotheca Belgica. Gand, C. Vyt, 1888. (Bibl. Univ. Gent G 6513,
148 blzz.)
Bibliographie van en over Palfyn.
(13) [1913 Stein] Jan Palfyn by John Bethune Stein M.D. New York city. Reprinted from the
Medical Record Jan. 11. 1913. New York, William Wood & Company, 32 blzz. (Bibl. Univ.
Gent BL 36133).
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De bibliotheek der Universiteit te Gent bezit van Palfyn de volgende werken:
1. Nieuwe osteologie ofte waere, en zeer nauwkeurige beschryving der beenderen
van 't menschen lichaem. Ghendt (Danckaert) 1701 (15,5 × 9,4 cm.)
2. Waere en seer naauwkeurige beschryving der Beenderen van 's menschen
lichaem. Gendt (du Vivie en Severinus) en Leiden 1702 (15,5 × 9,8 cm.).
Als verdere uitgave van 1.
3. Waare en zeer naauwkeurige beschryving der Beenderen van 's Menschen
Ligchaam. Tweeede druk. Leyde (Vander Deyster) 1727. (15,5 × 9,8 cm.)
4. Anatomycke of ontleedkundige beschryving Rakende de wonderbare gesteltenis
van eenige uyt, en innerlijcke deelen van twee kinderen, de welcke Monstreuselijck
aan malkander vereenigt zijn. Ghendt (Graet) 1703. (14,5 × 9 cm.)
Opgedragen aan F.H. Della Faille, Charles Maes, Th. Triest, Ant. Sersanders, G.
Fr. de Lichtervelde, Ch. Van Sevecote, Fr. Vandenberghe, P.G. Billet, J.C. Lampreel,
J. Vanderbeke, N. Lippens, Jan Grenier, L. Dewulf, J. Baut, Hoog-Bailliu en de
Schepenen vander Keure der Stadt van Ghendt.
5. Description anatomique des parties de la femme, qui servent à la génération,
avec un traité des monstres... et une description anatomique... de deux enfants... Leide
(Schouten) 1708. (20 × 15,7 cm.)
6. Ontleed-kundige beschryving van de vrouwelyke deelen, die ter voort-teeling
dienen. Gendt en Leyden (du Vivie) 1724. (20 × 15 cm.)
7. Nauwkeurige verhandeling van de voornaemste handwerken der Heelkonst,
Leyden (Vermey) 1710 (20 × 15 cm.)
1e deel, Operatiën of handwerken in 't algemeen.
2e deel, De harde deelen.
Opgedragen aan de Schepenen van der Keuren ende Raden van Gent: A.G. Du
Faing, G.D. de Courteville, H. Fr. Nieulant, J.A. Cabillau, G. Crombrugge, B. de
Meulenaere, F.D. van der Hagen, J. van Steenberge, J. Pyke, F.A. Le Secq, A.
Goethals, R. Durynk, J. De Potter.
Gedicht van P. Vromans.
Tweede druk, Leyden (Van der Deyster) 1734.
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8. Ausfùhrliche Abhandlung der vornehmsten chirurgischen Operationen. Franckfurt
u. Leipzig (Adelbulnern) 1717. (16 × 9,8 cm.).
Vertaling van het voorig werk.
9. Heelkonstige ontleding van 's menschen lighaam. Leyden (Van der Deyster)
1718 (18,2 × 11 cm.).
Vlaamsche terminologie in menig geval met de Latijnsche vertaling met voetnooten.
Aan het begin van het werk vindt men de goedkeuring, in 't Latyn, door Bernhard
Albin, professor te Leiden, door J.F. Favelet professor te Leuven, - in 't Nederlandsch,
door de twee Leidsche hoogleeraren H. Boerhave en J.J. Rau, en van de Leuvensche
hoogleeraar Somers.
Boerhave schrijft uit Leyde 18 Aug. 1716: ‘Ten verzoeke van Jannes Palfyn,
vermaard Leeraar der Ontleed-konst, en der Handwerkende Heel-konst, heb ik
doorgelezen het Boek, dat hy heeft geschreven over deze twee konsten, verstandig
te samen gevoegt. Ik meen, dat de uytgeeving van dit Boek zeer veel nut zal geeven
aan alle, die deze Wetenschap grondig willen leeren verstaan, of konstig oeffenen:
voor al, dewyl alhier de voornaamste ziekten volgens haar aard, zit-plaats, gevolgen,
en vereyschte genezing gedurig wyzelijk werden gevoegt onmiddelijk aan de nette
beschryving van de eyge gestalte der deelen, het welk waarlijk van de uyterste
nuttigheyt zynde, tot nog toe evenwel door niemand openbaar op zo een wijs is uyt
gevoerd.’
Rau in zijne goedkeuring, geteekend uit Leiden 29 Aug. 1716 zegt namelijk:
‘Oordeele ik uyt de goede en de beknopte wyze, die den Auteur in 't schryven van
het zelfde Boek gehouden heeft, dat de Leerlingen veel nut en voordeel uyt de Leesing
zullen verkrygen’, - en Somers, op 31 Augt 1716 schrijft onder meer: ‘Wy oordeelen
dit Boek van de aldergrootste nuttigheyt te wezen, niet alleen voor de jonge
chirurgijns; maar ook voor alle de geene, die hen in de anatomie, en chirurgye willen
perfectioneren...’
10. Anatomie du corps humain. Paris (Cavelier) 1726, (20 × 12 cm.).
Door Palfyn aan Jules Viscomti Borromee opgedragen.
11. Anatomie chirurgicale ou description exacte des parties du corps humain.
Nouvelle édition par B. Boudon. Paris (Cavelier) 1734, (20 × 12 cm.).
Opgedragen door Boudon aan Winslow, Docteur Regent
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de la Faculté de Medecine en l'Université de Paris, door B. Boudon, Docteur en
Medecine. Het boek begint met eene reeks goedkeuringen van Geoffroy en Winslow,
Caron, Duverney, J.L. Petit alle te Parijs, A. Boerhaave, B. Albinus, B.S. Albinus,
beide van Leiden, Pecter en Somers van Leuven.
Nouvelle Edition, 2 boekdeelen, par A. Petit. Paris (Cavelier) 1753.
Opgedragen aan Winslow door Boudon, en aan Ferrein, Docteur-Régent de la
Faculté de Medecine en l'Université deParis, door A. Petit,(14) Docteur-Regent de la
Faculté de Medecine en l'Université de Paris, et professeur d'anatomie, de chirurgie,
et de l'art des Accouchements.
12. De besondere Heel- en Genees-konst der Oog siekten, In 't Frans beschreven
door den seer ervaren Heer Mr Antoine... chirurgien royal à Mery sur Seine. En
vertaald door Johan Palfyn. Leyden (Vermey) 1714, 20 × 15 cm.
Opgedragen aan J. van den Berg, burgemeester der Stad Leyden.
In zijne Bibliographie des OEuvres de Jean Palfyn noemt Vander Haeghen nog de
volgende werken of uitgaven:
Waere en seer Naauwkeurige Beschrijving der beenderen. Amsterdam 1758.
Wahre Beschreibung der Beine. Breslau 1730, 1734.
Nouvelle osteologie, Paris 1731.
Anatomycke beschryving. Leiden 1714.
Abhandlung der chirurgischen Operationen. Franckfurt und Leipzig 1717.
Heelkonstige ontleeding van 's menschen Lighaam. Leiden 1733.
Die chirurgische Anatomie. Nuremberg 1e vol 1760, 2e vol. 1767. Frankfurt und
Leipzig 1760 en 1767.
Anatomia chirurgica. Venezia 1758, 1792.
Tractat von den Augen Kranckheiten (Maitre Jan). Bremen 1731.
***

(14) J.L. Petit wiens goedkeuring, met de anderen van de uitgave van 1734, opnieuw hier voorkomt,
was lid van de Kon. Academie van Wetenschappen, Heelkundige te Parijs, ‘ancien prevôt
de la Compagnie’ en ‘Demonstrateur royal en chirurgie à l'Amphitheatre de S. Côme’.
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Na de pogingen van Voisin in 1827, van de Mersseman in 1844 en 1845 en van
Maria Van Ackere-Doolaeghe in 1849 geraakte de naam van Palfyn opnieuw in de
vergetelheid. Men gaf toch eenig aandacht aan een noodkreet van Julius Sabbe, toen
hij in 1867 in het Volksalmanak van het Willems-Fonds schreef dat Palfyn een man
is ‘wiens naam dreigt te vergaan. Wij willen trachten, voegde hij er bij, hem in het
geheugen terug te roepen van het Vlaamsche Volk, uit wiens schoot hij ontstond, en
van alle moeders, die zijnen naam in hun dankgebed vergeten.’
Toen ik mijn eerste mededeeling over van Helmont(15) bereidde, zocht ik te Brussel
naar het standbeeld van den grooten Vlaamschen Belg. Twintig handelaars rond de
graanmarkt wisten het standbeeld niet, de graanmarkt wel wijzen. Hetzelfde gebeurde
te Kortrijk toen ik onlangs op zoek was naar een prentkaart met het standbeeld van
Palfyn. Twintig handelaars wisten niet waar het standbeeld zich bevindt; van een
oude vrouw die den naam toch kende, vernam ik dat Palfyn zeker wel een
oud-burgemeester was!
van Helmont, Palfyn zijn echter groote denkers, die voor het groot publiek
onverstaanbaar en onbekend blijven.
Het wetenschappelijk werk van Palfyn is door eene kleinen cyclus letterkundige
stukjes, weinig gekend en niet zonder belang, omdat zij op bijzondere gelegenheden
verschenen, omringd.
Ik heb die stukjes hier willen vereenigen, volgens chronologische orde; eene eerste
reeks behoort tot de periode van Palfyn zelf, tot 1783, het jaar van het oprichten van
het praalgraf, en bevat:
1.
Een toezang van Van Hove in 1703,
2.
Een klinkdicht van Vromans in 1722,
3.
Twee verzen van Palfyn zelf in 1724,
4.
De lofspraak van Van Dueren in 1783.
Een tweede reeks begint na de lofrede en behelst:
5.
Een gedicht van J.B. Vervier in 1783,
6.
Een gedicht van P. De Brabant in 1783, met Fransche vertaling.
7.
Een gedicht van Vrouwe Van Ackere-Doolaeghe in 1849, in het Fransch
vertaald door Prudens van Duyse.

(15) Helmontiana. Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad., 1929, I blz. 453, II blz. 715, III blz. 857.
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8.
9.

Een cantate in verzen van Guido Gezelle.
Een gedicht van Theodoor Sevens, 1887, getoondicht door Leo Van Hoof.

1. Toezang van Van Hove, 1703.
Pieter-Lucas Van Hove was een Gentsche geneeskundige Van zijn hand kwam in
het licht:
Inauguratio Philippi Quinti Hispaniarum et Indiarum Regis potentissimi,
Gandavi, Max. Graet, 1702, in 4 (Bibl. Univ. Gent G 1357, enz.); id. 1717,
in 4 (G 1600 enz.)
Oratio panegyrica... in ecclesia collegiata S. Pharaïldis, Gandavi, Jean
Danckaert, 1694 in 4.
Celsissimo principi Eugenio a Sabandia incomparabili exercitium duci
temporis tui... cum urbem Gandensem ingrederetur 12 martii 1709.
Gandavi, Graet 1709 in 4. (Bibl. Univ. Gent G. 1359).
De toezang die hij voor Palfyn heeft geschreven werd geplaatst, na de opdracht, in
het boek ‘Anatomycke of Ontleedkundige beschryving, Rakende de wonderbare
gesteltenis van eenige uyt, en innerlijcke deelen van twee kinderen... Ghendt 1703’
waarin Palfyn op last van het Gentsch Gemeentebestuur de anatomische beschrijving
der twee aaneengegroeide kinderen doet, die hem beroemd heeft gemaakt. In zijn
gedicht wijst Van Hove met nadruk hoe Palfyn de wetenschappelijke waarde van
zijne opsporingen met de volmaaktheid van zijne Vlaamsche moedertaal kon doen
evenaren.

Toezang
Door Mr. P.L. Van Hove
Genees-heer, en Voorleser der Heel-konst binnen Ghendt, op de
ontleed-kundige Beschryving & uyt-gegeven by Jan Palfyn
Ontleder en Heel-meester binnen de selve stadt.
Wie raeskalt, datter niets voor ons is overbleven,
'T geen niet en is gezeit van d'outheid, en beschreven?
'T is redenloos, al of den Schepper van 't heel-Al
Niet nieus op Aerderijk voort-brengen kon, of zal;
Al of het brein en d'oogh van d'outheid zonder palen
Had konnen en alleen en alles agterhalen.
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Nogtans 't Orakel van de Heel-konst stelt het vast,
Dat 't leven kort is, en de konst geduerig wast.
Dit werdt bevestigt, zoo men maer wil onderzoeken
De menigvuldigheid van nieu-geschreven Boeken.
Die elk bezonderlijk van niemandt voor-gedagt
Iets hebben aen het ligt tot voordeel aen gebragt.
De kortheid van dit klein gezang wil zwaerlijk doogen
Dat ick hier Man en Stuk en Naem breng voor de oogen,
De Konst-kronijk die zal haer doen regtmatigheid,
En balsemen haer Faem tot de onsterflijkheid.
Men siet maer wat PALFYN door leerzucht aengedreven
In sijn ontleding van de Beend'ren heeft gegeven,
Voor hem had niemandt in het Nederduits oit klaer
Gewezen hoe de snot gescheiden werdt, en waer
De zelve in den Neus doorzypelt, door wat wegen,
Dit heeft hy aen den dag zeer treff'lijk voor-gedreven:
Nu is hij wederom aen 't baren van een Vrugt
Eerst in sijn Herssen-pan geteelt door yver-zugt:
Dit Boekje (schoon het klein is) heeft in het bezonder
Meer ongehoortheid, en meer raerheid, en meer wonder
Als vele Boeken die geweldiglijk vergroot,
Niet als een ouden trant behelzen in haer schoot:
'T is wonder (dog al lang uitdrukkelijk beschreven)
Dat in het Moeders Lijf geteelt zijn, ende leven
Twee kinderen aen een verknogt onsplijtelijk
Den buik aen Buik, de Kruin aen Kruin; dog noit gelijk
Aen dit geval, daer twee wanschepzels aen elkander
Met tronk aen tronk gegroeit zijn: nog en heeft een ander
Noit geen ontleding van dit wonder werk begaen,
En van het innerlijk gestel verhael gedaen:
Zoo wilt gij tot u wensch des' wonderen beschouwen,
Zoo leest dit Boekje, die u alles zal ontvouwen
Van top tot teen; en roep, o Godt! hoe eindeloos
Zijn al u werken, onbepaelt en grondeloos.
Croont Meester Jan PaLfYn ontLeDer

2. Klinkdicht van P. Vromans, 1722.
Men vindt dit gedicht in het werk van Theodoor Sevens(16).
Het gedicht komt na de voorrede van ‘naauwkeurige verhan-

(16) Jan Palfyn's leven, werken en verdiensten door Theodoor Sevens. Met een fac-simile van
den geleerde, eene teekening van J. Carette en eene schets van het Standbeeld. Kortrijk
(Beyaert), 1887, blz. 53.
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deling van de voornaemste handwerken der Heelkonst, Leyden 1710 en Leyden
1734.’ Onbeduidende varianten treft men in de twee uitgaven.
Van P. Vromans, bezit de Bibliotheek van de Universiteit Gent: Tractaet de foro
competenti. Vermeerderd door H. Van Middellant, Leyden, Langerak, 1722, in 4 (Ju
3261).

Op de geleerde Heelkunst-Oefeningen In het ligt gegeven door den
ervare Heer Jan Palfyn.
Palfyn al over lang door yver aengedreven,
Geeft blyken in dit Boek van vlyt en van verstand.
Wat heeft niet al gedaen zyn wel-bedreve hand?
Zo dat hy zal in roem een reeks van Jaren leven.
Hoe naerstig(1) is hy om gedurig voor te streven,
Op dat de Heelkunst wierd gebragt tot beter stand.
Getuyge is daer van dit overdierbaar(2) pand,
Dat hij wil in het ligt tot nut der mensschen(3) geven.
Ga voort, ô brave Man, en toont zo met' er tyd,
Wat al verrigten kan een over moy de(4) vlyt.
Hoe zal de Heeelkunst(5) niet in meerder luyster pralen,
Als zo ontstoken word voor haer een helder ligt?
Dan ziet men eyndelijk, hoe Onwetendheyd een swigt,
Als elk des Heelkunstslof na waerde zal afmalen.
P. Vromans.

3. Twee verzen van Palfyn, 1724.
Alhoewel Palfyn een sierlijke taal heeft geschreven, - in het boek van Sevens (16)
vindt men een bloemlezing van de schoonste stukken, - schijnt hij toch geen liefhebber
van verzen geweest

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

naarstig in de uitgave 1710, naerstig in 1734.
onverdierbaer in 1710, onverdierbaar in 1734.
menssen in 1710.
onvermoeyde in 1710.
Heelkunst in 1710.
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te zijn, aldus in strijd met de gewoonte van den tijd. Het eenige dat ik treffen kon,
dat zijn twee verzen op het einde (blz. 135, foutief 435) van de ‘Ontleedkundige
beschrijving van de vrouwelyke deele die ter voort-teeling dienen, Gendt en Leyden
1724.’ twee verzen die het bewijs geven van een zeer gezond verstand:
Dat is.
Weetje wat beeters, deel het meede:
So niet, wees dan met dit te Vreede.

4. Lofspraak van Van Dueren 1783.
De Bibliotheek der Gentsche Universiteit bezit twee inschrijvingslijsten ‘Project van
eenige Inschryvinge’ (G 7141 en G 7142, 20,8 × 16,4 cm.), die door F. Vander
Haeghen (12) nauwkeurig en volledig, met den tekst en de namen der inschrijvers,
beschreven zijn.
Door die inschrijving was het mogelijk den eersten herdenkingsteen in de St.
Jacobskerk te Gent op 11 februari 1783 op te richten. Bij deze gelegenheid werd
eene Vlaamsche redevoering door den geneesheer M.A. Van Dueren(17), in naam van
het Collegium medicum gehouden; deze Vlaamsche redevoering verscheen met een
Fransche vertaling bij J.F. Vanderschueren te Gent, en is opgesteld in de klassieke
wijze, met een aantal citaten en vergelijkingen, uit de Grieksche en Latijnsche
schrijvers. Volgens een geschrevene inlichting aan het einde van de Fransche.
vertaling, is die vertaling van Lebroussart père.
Tot de lofspraak behoort eene opheldering, te Gent bij Somers verschenen.
Lofspraak | van den alom beruchten | Jan Palfyn, Heelmeester en Leeraer
in de zelve konst binnen de Stad Gent, | uitgesproken door | Martinus
Adolphus van Dueren, | Geneesheer, | Ter gelegenheid der
Lijk-plechtigheden en Oprechting zijns Praalgrafs door de I Burger-vaderen
der Genees,-Heel- en Artzenij-kunde, binnen de Herderlijke | Kerk van
den H. Jacob, den 11 van Sprokkelmaand MDCCLXXXIII.

(17) M.A. Van Dueren. Historische redevoering uitgesproken in de groote Zaele van het Stadhuys,
ter gelegenheyd der openbaere prysdeelinge den 29 mey 1792 der Kon. Akademie van
Teeken- Schilder- en Bouwkunde binnen de Stad Gend. Gend, P.F. de Goesin, 1792 in 8
(Bibl. Univ. Gent G 3102).
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Eloge | du Trés-renommé | Jean Palfyn, | Chirurgien, et Professeur en
Chirurgie en cette Ville de Gand, | proclamé par | Martin Aldolphe Van
Dueren, | Licencié en medecine en la dite Ville, | a l'occasion de
l'Anniversaire et de l'Erection de son Mausolée par le Collège | de Médecine
de Gand, dans l'Eglise Paroissiale de St. Jacques, le 11 fevrier |
MDCCLXXXIII.
Te Gend, | Ter Drukkerij van J.F. vander Schueren, in de Brijdelstege bij
d'Appelbrugge.
(Bibl. Univ. Gent G 7304, 26,2 × 20,7 cm., 27 blzz.)
Opheldering | der wel-luidende en aanbelangende | Lofspraak | van | Jan
Palfyn, | berugten Ontleed-kundigen, | In het licht gegeven door den zeer
geleerden en | welgeoeffenden | Hr Martinus Adolphus | Van Dueren, |
Geneesheer binnen Gend, | Den elfsten van Sprokkel-Maend 1783. | Tot
Gend, By de Weduwe S. Somers, by den nieuwen Raed in den Salamander.
(Bibl. Univ. Gent. G 73044, 19 blzz, 22 × 18 cm.)
De lofspraak werd door M.A. Van Dueren opgedragen aan de Bestuurders en
Assessoren van het Gentsch Collegium medicum: D'Olisy, Du Bois (dit van den
Bossche), Rooman. De Beer, Van Coetsem, De Brabant, Criel, Goormagtig, De
Bever, Verschraagen Jacobs.
Hoe het komt dat van de Fransche vertaling een andere tekst verscheen, dit maal
bij den drukker P.F. Cocquyt te Gent, wordt uitgelegd door de volgende aanteekening
op het einde van dit stuk:
‘N.B. L'auteur de l'éloge flamand déclare qu'il n'a eu aucune part, à la première
traduction Française qui s'est faite de son discours. C'est donc à tort que la malignité
lui impute cette production que la public a apprécié à sa juste valeur.’
Die Fransche vertaling, van les Broussart, professeur de Rhétorique au Collège
Royal, is opgedragen door M.A.V.D., aldus door Martinus Adolphus Van Dueren
aan den toenmaligen bisschop van Gent, Ferdinand-Marie de Lobkowitz, en bevat
eene teekening van het praalgraf van 1783, door J.L. Wauters.
Eloge I de | Jean Palfyn, | chirurgien | et | professeur en chirurgie | de la
Ville de Gand, | prononcé par | M. Van Dueren, | licencié en médecine, |
A l'occasion du Mausolée qui lui fut erigé par le Collège de Medecine de
| la même ville, dans l'Eglise Paroissiale de S. Jacques, le 11 Fevrier |
M.DCC. LXXXIII. | En présence de Son Altesse Monseigneur le Prince
de Lobkowitz, | Duc de Sagan, Comte de Stern-Stein, Evêque de Gand,
Comte | d'Evergem, etc. etc. etc. | Traduit | Par M. les Broussart, Professeur
de Rhétorique au Collège Royal. | A Gand, De l'Imprimerie de P.F.
Cocquyt.
(Bibl. Univ. Gent Acc 10016, 24,9 × 20 cm., 14 blzz.)
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De volgende regels van de lofspraak van Van Dueren, die men in het boek van Sevens
(blz. 74) vindt, zijn typisch genoeg om herhaald te worden:
‘De heelkonst was byna volkomen in vergeetenheid geraakt; haaren glans, haaren
luister waaren als verduistert, ja, als teenemaal uitgedooft; men zag niet als onkunden,
grove misslagen, wreede slagtoffers: zy kwetsten, zy doodden, zy moordden, zy
slagtten!... Palfyn was nooit ledig. Den godsdienst, de letterkunde en zyne boekzaal
waaren zyne trouwste vrienden’.

5. Gedicht van J.B. Vervier, 1783.
Had Van Dueren in proza gesproken, dan moest toch om de plechtigheid van de
onthulling van het praalgraf op te luisteren, Palfyn in verzen gezongen te worden.
Twee medici, J.B. Vervier en P. De Brabant waren in dien tijd te vinden om zulk
letterkundig werk te verrichten.
J.B. Vervier, die tusschen 1750 en 1817 leefde, was geneeskundige, letterkundige
en kunstliefhebber. Van de hand van A. de Ceuleneer verscheen in onze
Mededeelingen(18) over dezen dichter een belangrijke studie, waarin zijne werken,
thans zeldzaam geworden, in eene lijst worden vereenigd. De Gentsche
Universiteitsbibliotheek bezit slechts een enkel stukje: Redevoering aan de eerste
mededingers die in hunne Vroedschool uytgeschenen hebben op 16 July 1785 (Gend,
Vanderschueren, s.d., Bibl. Univ. Gent 116 F 11).
Het gedicht te Gent door Somers gedrukt, draagt den naam van Vervier niet; F.
Vanderhaeghen (12) in zijne studie over Palfyn noemt blz. 18 het stuk met de melding:
‘poème par J.B. Vervier’. De Ceuleneer in zijne lijst der werken noemt echter dit
gedicht niet.
De Gentsche Universiteitsbibliotheek bezit twee exemplaren (22,5 × 19 cm.) onder
r
n G 22443 en G 73045.
Gedigt | aan | Mr Johannes Palfyn, | berugten ontleeder | en | wondheeler
| Toen zijn Praal-Graf. vijftig jaren na zyne | dood was opgeregt, | Door
de zorge en jonst, van het Genees-Heel- | en-Artzeny-kundig Genoot-

(18) Een onuitgegeven gedicht van J.B. Vervier. Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad., 1910, blz.
191.
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schap; | Binnen Gend, den XI van Sprokkelmaand 1783. | Tot Gend, By
de Weduwe S. Somers, in den Salamander.
(blz. 3) Gedigt aen Mr Johannes Palfyn.
Gy doet dan na 't verloop van vyftig zonne-kringen,
O Stam van Esculaap! tot eer der sterfvelingen,
De faam herleven van uw dierbren konstgenoot;
Palfyn! 't geheugen van ons vaderen ontweken,
Vanwier beleit en konst de jongste tyd zal spreken,
Kryg dan een beter lot.
Kryg, wat we U schuldig zyn, Gy die uw dierb're daagen,
Aan 't Welzyn van den staat en konst hebt opgedraagen;
Ja, kryg een heerlyk graf, een rustplaats voor 't gebeent;
En schoon Gy daar niet rust, nog zal de nanéer 'weéten,
Dat gy, in vroeger tyd, zo jammerlyk vergeéten,
Met ons nog bleeft vereent.
Dit vergden Uwe deugd, Uw schranderheid en zeéden,
Deês strenge deugd wel eer met 't armste lot te vreéden;
Deês konst, die meer het heil der menschen heeft begeert,
Als om wat roók en damp van yd'le glans te slaaven:
Dit 's Uwen loon, Palfyn! wier onwaardeêrbre gaaven
Het nageslagt thans eert.
(blz. 4) De wereld scheen U steéds haare ongunst te doen smaaken,
De opregtheid kon alleen Uw deugdzaam hart vermaaken,
Dit hart van wreév'len, drift en arglist gansch ontbloot:
Uw erfdeel was elende en ongeveinsden handel,
Met mannelyk gedrag en onbesproóken wandel,
Tot in de bleeke dood.
O zoete deugd! Wat kond ge ge tog den aard'ling baaten,
Wanneer hem de fortuin ten vollen heeft verlaaten?
Kan hy voor 's werelds oog toen edelhartig zyn,
Onvrugtb're deugd! gelaakt, bepaald van alle zyden,
Gy kond, schoon ze u bemint, de armoê niet verblyden,
Gy baart haar dubb'le pyn.
Bevreesd, afhangelyk, en altoos na getreéden,
Doór afgunst, zelfbelang en doór verkeerde reeden,
Wat hope van geluk geéft gy op zulk een voet?
Als gy om weinig rust en vreéde slaafsch moet kruipen,
En om geringe gunst, was ondanks dient te kuipen,
En listig streélen moet?
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Ja, schrandere PALFYN, het heeft U ook gebleken,
Dat voorspoed menigmaal zig hegt aen snoô gebreken,
Aan enk'le schyndeugd met gedienstigheid bedekt:
Dat niet zo zeer als list en vleytaal kan bevallen;
Ja, dat deze haateren verr' de slimste zyn van allen,
Welke ons de deugd verwekt.
(blz. 5) Maar, hebt Gy om dit lot, de mensch helaas! beschoóren,
Hebt Gy om al dit leet wel oit den moed verloóren?
Neen, Uwe onwrikb're deugd weérstond de bitze nyd;
Die bytende op zyn hart, het Uwe noet kon deêren,
En zyne wraaklust moest verzwelgen en verteêren
Met een onheélbaar spyt.
Gy streéfde doór het net, 't welk U de list bereidde,
Terwyl standvastigheid uw leerzugt opwaarts leidde,
Ja hooger draven déed, als iemant denken mogt:
Dit heéft den Batavier en Franschman noit verdroten,
By welke Gy, in spyt van Uwe landgenoten,
Geagt wierd en gezogt.
Wat hebtje, niet verrigt, wat hebt je niet geschreven,
Waar doór uw grooten naam in eeuwigheid moet leven!
En laas! ô nyv're bye! Uw dommen landgenoót,
Verfoeide ondankbaar al deéz' lek're honigraaten,
Die nu zo menigwerf de konst en 't menschdom baaten,
En redden uit den nood.
Het dierbaar goud, de bron en 't voórworp onzer zorgen,
Blyft dikmaals eeuwen lang in 's aardryks schoot verborgen,
En egter het verliest daar doór zyn waarde niet.
Het is niet anders met Uw schriften hiet gelegen;
Dee'ze hebben, lang verzuimt, hun waarde en glans verkregen,
Die elk met vreugd aanziet.
(blz. 6) Ah! moest het lot u van Platruë ook wedervaaren,
Moest Gy diên grooten man in rampen evenaaren?
Moest Gy, na menig leet en wederwaardigheid,
Na dat men U met vlyt de ontleédkund zag beschaaven,
Helaas! vergeéten zyn en in het stroo begraaven?
Wat wreede ondankbaarheid!
Ja, Gy moest ook, als hy, om 't veegste lot t' ontloopen,
(Ik meyn den hongers nood) Uw boek-trezoór verkoopen,
Och! of Ge ook een Boileau, als dezen. had ontmoet!
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Toen had Ge Uw meeste schat, uw beste deel behouden,
Maar 't waaren geen Boileaux, die uwe konst beschouwden;
Dus bleeft Ge een armen bloed.
De waare konst heéft slegts dit heilloos lot te vreézen.
Gy, wiêr voórzigtige hand zo menige heéft geneézen,
Ontbeérde 't noodig, en at niet als tranen-broód.
En menig wangedrogt, ja onbedeésde zielen,
Die met een glimp van kunst hun even-mensch ontzielen,
Zyn noit van gunst ontbloot.
Troost U, ô waarde schim! 't gebeurt nog in ons dagen.
Wy zyn het speeltuig ook van die onguure vlagen.
Vergeév' ons lykewel, dat wy zo ruim een tyd
Aan uw erbarmlyk lot zo ongevoelig waaren,
De tyd verandert 't graan in gulle koren hairen.
De deugd verdelgt den nyd.
(blz 7) Gy, die standvastig 't spoor der wysheid hebt betreden,
Wierd in een lange reéks van wisselvalligheden,
Wel eer geviert by 't volk, van deugde niet ontaart;
Boerhaave heéft U bemint, Gy moest by zulke mannen
Om hunnnen vriend te zyn, geén middelen inspannen,
Als toonen wie gy waart.
Zie hier, het geéne wy slegts hoefden aan te raaken,
Om alle eenzydigheid uws tyd-genoots te laaken;
Wy weéten wien gy waart, het blykt ons uit Uw konst:
PALFYN! helaas, voorheén zo schandelyk verstoóten,
Aanvaard dan 't eerbewys van Uwe konstgenoóten
Een graaf, een kleine jonst.
Het zal den Batavier, het zal de braave Franken
Niet ongeneuchlyk zyn, dat wy met blyde klanken
Uw Naem verheffen, die by hen thans leéft en groeit;
Het zal, beneépen deugd, uw droefheid ook verzagten,
Hier ziet gy, dat men krygt, ook zonder te betragten,
Als de afgunst ligt geboeit.
Regtvaardig nageslagt, gy zult PALFYN ook kennen,
Ey, wil uw ooren stéeds aen zyne les gewennen,
Rampzalige, neemt vaak zyn edel voórbeeld waar,
Daar uit zult gy met vrugt en tot vertroosting leeren,
Dat 't alderergste leet in blydschap kan verkeeren,
Is 't hier niet, 't is hier naast.
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(blz. 8) Dus ziet men konst en deugd, wyl JOSEPH heérscht, herleven,
Wiêr Naam, (30 lang de zee word op en neér gedreven)
Wiêr wonderbaar beleit noit mensch vergeéten zal.
Schynheiligheid zal noit met haar vermomde grillen,
Het bloed zyns onderzaats, in Godes naam, verspillen;
Bescherm Hem, Eeuwig AL!

De twee eerste strophen van dit gedicht vindt men in het boek van Sevens; de 2e
strophe heeft vooral Frans Daels getroffen(19).

6. Gedicht van P. De Brabant. 1783.
In zijne verhandeling, neemt Aug. Voisin(20) regent van rhetorica aan het college van
Kortrijk, dit gedicht volledig op; hij zegt ons ook, dat Charles Louis Maximilien de
Brabant(dus niet P. de Brabant), te Gent in 1740 geboren werd, doctor van de
Universiteit van Leuven, dichter en tooneelschrijver was, in 1790 overleed na als
krijgsgeneeskundige in de keizerlijke legers gediend te hebben.
De Gentsche Universiteitsbibliotheek bezit van Philippe, Ch.J. De Brabant de
volgende stukken:
Antwoorde op het gerucht van wedergekomene pokskens naer de inentinge,
Gend, Begyn, 1777 in 8 (Bibl. Univ. Gent G 2657 enz.) en 1787 in 8 (Mé
2499).
Ad expert. D. Ferdinandum Henricum Cremers epistola, Gandavi, 1778
in 8 (Bibl. Univ. Gent G 2658, enz).
Aen den konstiverigen Petrus de Goesin, door zyne teekening na het model
den lauwer-krans behaalende in de koninklyke akademia. Gand (Goesin)
1774 fol. (Bbibl. Univ. Gent G 1957 enz.)
Het gedicht bevindt zich volledig in het boek van Sevens, uitgaven 1887 en 1889
(blz. 71), een stuk daarvan in de verhandeling van Goffin (blz. 61) en in deze van
Frans Daels (blz. 5).
In de Gentsche Universiteitsbibliotheek draagt het gedicht nr 73041 (8 blzz. 26,2
× 21,3 cm.).

(19) Jan Palfyn, Vlaamsch Geneesk. Tijdschr. 1927, blz. 5; daar is Vernier abusief voor Vervier.
(20) Notice sur la vie et les travaux de Jean Palfyn, né à Coutrai le 28 novembre 1650 et mort à
Gand le 21 avril 1730. A Gand, de l'imprimerie de de P.P. de Goesin-Verhaeghe. 1827. (Bibl.
Univ. Gent G 73046, blz. 16).
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Gedigt | ter gelegendheid | der Opregting | van het | Praalgraf | van | Mr Jan Palfyn,
| vermaard | Door zyne Ontleed-ende Heelkundige Schriften, | dezen 11 Februarius
1783, vyftig Jaaren na zyn Overlyden. | Te Gend by Judocus Begyn, Stads-Drukker,
op d'AppelBrugge in den Engel.

(blz. 3) Gedigt Ter gelegendheid der Opregting van het Praalgraf van
Mr Jan Palfyn
ô Gyl voor d'Evenmensch gewoon uw Brein te kwellen,
En voor zyn heil tyd, rust en gaven te besteên;
Die voor al uwe zorg van Land- en Tyd- Gezellen
Niet tot belooning krygt, als onregtvaardigheên:
Staat aan dit Praalgraf stil... Hier zultje in Tegenwinden
De Vraak die u betaamt, en uw Vertroosting vinden.
Hier leit uw Lotgenoot! Hier leit PALFYN begraven!
Geoeffend, handig, groot in d'Heelkund voor zyn tyd,
En by uitmuntendheid ontleder, Letterbraven,
Die deugdzaam, zedig, zagt met zorg en werkzaamheid,
Al dat Natuur hem oit heeft in 't gedagt gegeven,
De Konst en Land te nut, zeer duid'lyk heeft beschreven.
(blz. 4) Maar nauwlyks was zyn Schim in Caron's Schuit getreden,
Of 't Vaderland erkent zyn Godentaal en konst
Daer pronkt zyn Beeltenis. En die een wyl geleden
Onwaardig scheen te zyn hun aandagt en hun jonst,
Word nu zoo hoog geacht, dat zeven Grieksche Steden
Veel eeuwen lang om d'Eer van zyn Geboorte Streden.
Ziet MILTON Martelaar der zelv' omstandigheden;
Styfzoon, Verworpeling van 't wispeltuurig Lot,
Van d'Eventydige Schier met den voet getreden,
De KL... GM... NS van zyn eeuw tot laster en tot spot,
Is nu den Toeverlaat van al die Vaarzen minnen;
Den Engelschen HOMEER, de Telg der Zanggodinnen.
Dus draagt den gryzen Tyd de Waarheid op zyn Ved'ren.
Dit trooste GALILÉ, als hem d'Onkundigheid
En trotzen Hoogmoed wilt verliezen of verned'ren.
Dit troost VESAL, daer hy op 't treurig Sterfbed leid,
Onaangezien zyn konst, uyt 't Vaderland gebannen.
Dit troost in Tegenspoed de aldergrootste Mannen.
(blz. 5) Wat kan er inderdaad meer tot Vertroosting strekken
In onverdiende smaad, als datje zeker zyt,
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Dat 'Nageslagt wel eens een Vreker op zal wekken?
Wat kan meer troostig zyn, als peinzen, dat den Tyd
Gewoon is Regt te doen, Verdiensten te beloonen,
En list, hoe zeer vermomt, in zynen Oog te toonen?
Laat PETIT JEAN in schyn hier Wonderen verrigten:
Dat hy het Boertig Volk, de Bulten, hier vergaar!
Laat hem verminkte Leên verslappen en ontvrigten;
Verbaazen 't roerig Grauw als eenen Tooveraar.
Den Tyd, een weinig Tyd zal List en Beul ontmomen,
En uit het Lammervel zal eenen Tyger komen
Dat dan den bitzen Nyd op u zyn Gal uitbraake;
Dat eene Lastertong uw Woorden, uwe Zeên;
Uw Schriften, Peizingwys, zelfs uwen Godsdienst laake,
En dat u niet geschie als onregtvaardigheên:
Gerust in uw Gewiss', verduldig in uw Lyden,
Veragt den Nyd, en voords beklaagt die u benyden.
(blz. 6) Gelyk een steile klip het slagen, bruissen, woeden
Der Golven niet en acht; maer onberoert blyft staan,
Terwyl zy 't schuimig Nat van zig te -rug doet spoeden:
Zoo moet uw kloeke ziel altyd onaangedaan,
Gerust in haar gedoen, en innerlyk te vreden
Verachten, wederstaan al Ongestuimigheden.
Dat 't voorbeeld van PALFYN in al dat voor kan komen
Voornaamendlyk u steun', en is 't dat u den Nyd
Van uw Verdiensten iet of Luister heeft ontnomen;
In allen Tegenspoed en wisselvalligheid,
Komt naar dit Praalgraf heên!... Gy zult in Tegenwinden
De Vraak, die u betaamt, en uw Vertroosting vinden.

Behalve dit stuk bezit de Bibliotheek der Gentsche Hoogeschool een handschrift (G
73043) dragende den zelfden tekst, - het oorspronkelijk handschrift niet, vermits,
zooals bij een afschrift, het stuk met den naam van den drukker volledig wordt
opgenomen. Dit handschrift draagt een aanteekening, schijnbaar van den zelfden
tijd: ‘gemaekt door P. Brabant medicus gendensis.’
Te Gent verscheen bij de We Somers een Fransche vertaling, waarop de naam van
den geneeskundige Brabant voorkomt:
Stances, | faites à l'occasion du Mausolée, | érigé à la mémoire du célébre
anatomiste | Jean Palfyn, | par Mr P. De Brabant | membre de la Société
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de Medecine de Paris. | Traduites en Français. | A Gand, | chez la Veuve
S. Somers, au Salamandre. (Bibl. Univ. Gent G 73042, 26,2 × 21,5 cm., 7
blzz.).
De Fransche vertaling is zeer gebrekkig: Het titelblad vermeldt dat het stukje verkocht
wordt ‘au salamandre’ aldus mannelijk zooals in het Vlaamsch. Verder ‘à l'occasion
du mausolée’ voor ‘ter gelegenheid der opregting van het praalgraf’; - ‘arrête à ce
tombeau’ voor ‘staat aan dit Praalgraf stil’; ‘pendant que l'étranger recueillit ton
ouvrage’ voor ‘terwijl zijn schriften lof in and're handen krygen’; ‘son patriote helas,
le maltraite et l'ignore’ voor ‘slaapzugt dooft zyn gedagtenis een lange rei van jaaren’.
De naam van den dichter in Fransche verzen wordt niet gegeven; uit eerbied voor
den dood is het zeker beter.

Gedichten in de 19e eeuw.
Lang na den dood van Palfyn en na de oprichting van het praalgraf in de St.
Jacobskerk te Gent verschenen drie gedichten over den beroemden heelkundige:
eene van de hand van een dichteres, Maria Doolaeghe in 1849, een tweede onder
den vorm van cantate door Guido Gezelle, en een derde van Theodoor Sevens in
1887, waarop Leo Van Hoof toondichtte.
De zes eerste verzen van het gedicht van Maria Doolaeghe vindt men in het boek
van Sevens (1887, en 1889), en vijf strophen, de 12e tot de 16e, in het zelfde boek,
blz. 79.
Palfyn, Vaderlandsch Gedicht door Vrouwe Van Ackere, geb. Maria
Doolaeghe. Gent, by Snoeck-Ducaju en zoon, Drukkers, Veldstraat 10,
1849. (Bibl. Univ. Gent H 1291, 30,5 × 23,5 cm., 20 blzz. en 2 platen).
Het gedicht Palfyn van Maria Van Ackere-Doolaeghe is wel in den geest, zooals
Maurits Basse het zegt(21), dat zij langen tijd als een groote dichteres werd vereerd
toen er algemeene schaarschte op litterair gebied heerschte, en hare gedichten weinig
meer dan bombast, wansmaak en geleerdheidskramerij bevatten.
Een gelegenheidsgedicht is trouwens altijd onder een zekeren dwang geschreven,
met een officieel karakter die een kunstenaar

(21) Het aandeel der Vrouw in de Nederlandsche letterkunde, 1e deel, Gent 1920, blz. 104.
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in verminderden toestand brengt. Dit is ook het geval voor het vaderlandsch gedicht
Palfyn. Er zijn echter in het stuk eenige mooie woorden; de eerste vers is schoon in
zijn eenvoud:
‘Ik ook ben moeder: 't zegt genoeg, opdat ik kniel!’
Maar onder de overdrijvingen noemen wij zijn Galeen, zijn Hippokraet, die moeilijk
te samen met zijn Vesael kunnen genoemd worden, als wij in de werken van Palfyn
zoo goed de nieuwe richting van de proefondervindelijke methode met de verouderde
inductie der oude philosophen in botsing zien komen.
Theodoor Sevens (1887 blz. 64, 1889 blz. 79) voelde dit zeker ook; maar als hij
van het gedicht spreekt, vestigt hij vooral de aandacht op de moeder: ‘Luisteren wij
nu een oogenblik naar de taal eener moeder, naar een lied van vrouw Van Ackere,
geboren Maria Doolaeghe!’; en daarop volgen vijf strophen. Goffin (blz. 63) schijnt
hetzelfde te voelen als Sevens en geeft eenige verzen terug. Vol eerbied voor Palfyn
en voor de dichteres, herinnert Frans Daels (blz. 5 en 25) dat Maria Doolaege zong:
‘Verlaten staet gy daer: alleen
Treedt, met een hemellachje, heen
De Godvrucht, de echtste stut in 't lyden:
Die vrome leert u 't leed bestryden.’

Prudens Van Duyse heeft van het gedicht een goede Fransche vertaling in proza
bezorgd:
Palfyn, poème national, traduit du flamand de Mme Van Ackere, née Marie
Doolaeghe. (Bibl. Univ. Gent, G 850238, Bl. 197312, 6 blzz.)
Het was Styn Streuvels die mijn aandacht vestigde op een gedicht van Guido Gezelle
dat mij onbekend was; daarvoor ben ik hem zeer dankbaar. ‘Het gedicht komt voor’,
zoo was de vriendelijke mededeeling van Styn Streuvels, ‘in het bundel Tijdkrans(22),
afdeeling Jaarkrans onder Weddemaand; het was oorspronkelijk zonder titel, in vorm
van tekst voor eene cantate: het eerste deel is iets als een recit door de menigte, dan
het verhaal, daarna een koor van mannen en daarop volgt eene samenspraak tusschen
moeder en kind, met slotkoor door de menigte.’

(22) In Guido Gezelle's Dichtwerken, 2e deel, Nederl. Boekhandel, Antwerpen, vindt men het
gedicht blzz. 54-57 onder den titel: Jan Palfyn.
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Daar komt uit den mond van het kind die eenvoudige schoone verzen:
‘En weent dan, Moeder, niet, en groet
Dien man met mij, die, vroom en goed
Ons 't leven gaf, naast God, weêrom
heet, Moeder, heet hem willekom!’

Op het einde van het uitstekend boekje van Theodoor Sevens over Palfyn(23), dat in
1887 en in 2e vermeerderde uitgave in 1889 het licht zag, treft men het volgend klein
gedicht:

Hulde aan Jan Palfyn
(Getoondicht door Leo Van Hoof)
I. Twee eeuwen zijn vervlogen,
Sinds hij geboren werd,
Dien wij nog alleen noemen
Met eerbied in het hert.
Wat wist Palfyn van weelde,
Van rust en lust en heil?
Voor al wie leed en zuchtte,
Had hij zijn krachten veil!
Rijs op, o stad der Leie,
En kroon uw waarden zoon;
Hij schonk u geest en herte,
Uw liefde zij zijn loon!
II. Een huisje, laag en zedig,
Ontving het wonderkind,
Welks eer men zal vermelden.
Zoo lang men kinders mint.
Wat gaf hem nijd en laster?
Hij wrocht en zocht en vond,
En zaaide hoop en zegen
De wereld door en rond.
Rijs op...
III. Twee eeuwen zijn vervlogen
Sinds hij geboren werd,
Dien wij nog allen noemen
Met eerbied in het hert.
Wat wist hij van vernielen,

(23) Jan Palfyn's leven. Kortrijk 1887, 86 blzz; 1889, 107 blzz.
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Van lood en schroot en kruit?
De dood, zoo wreed als somber,
Dreef hij de huizen uit!
Rijs op...

Dat boekje bevat de volgende hoofdstukken: de familie, de studiejaren, het verblijf
te Kortrijk en te Yperen, het verblijf te Gent, de schrijver, de uitvinder van de
verlostang, de mensch, de vereering in vroegeren tijd, de vereering in onzen tijd, het
standbeeld, eene bloemlezing uit zijne werken.
Het is tegelijkertijd een volksboek en een wetenschappelijk werk, heden zeldzaam
geworden; het verdient zonder twijfel herdrukt te worden; een derde uitgave 40 jaten
na de 2e, en in het jaar van de hulde aan Palfyn 200 jaren na zijn dood, zou een
verdiende herinnering zijn aan den grooten Vlaming.
***

De grenzelooze opoffering van Palfyn aan de wetenschap, aan de waarheid, aan de
verzorging van behoeftigen behoort tot de geschiedenis; Palfyn was geen handelaar
van zijne wetenschap, van zijne kunst. Evenals van Helmont en van Leeuwenhoek
stelde Palfyn de wetenschap en de kunst veel boven handel en geldzucht.
Joan Baptista Van Helmont(24) streed voor denkbeelden die steunnen op feiten, en
verwierp feiten die geen anderen grond hebben dan denkbeelden; hij verzorgde
kosteloos de armsten onder de zieken, en hij werd door zijne tijdgenooten die de
voorkeur gaven aan overlevering en aan gemakzucht onbegrepen en afgezonderd;
hij was noch hofmedicus, noch hoogleeraar.
Antoni van Leeuwenhoek verkoos de belanglooze beoefening der wetenschap en
liet zijn handelaarsbedrijf varen; wat hij over financie denkt, lezen wij in zijn 20en
zendbrief van 13 maart 1716 de volgende verbazende woorden(25): ‘Die geene die in
onze

(24) Helmontiana I, door A.J.J. Vande Velde, Versl. en Meded. Kon. Vl. Academie 1929, blz.
453.
(25) De Sendbrieven van A. van Leeuwenhoek, door A.J.J. Vande Velde, Ibid. 1923, bl. 350.
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Landen, om haar kennisse en wetenschappen, vergeldinge krijgen, dat syn Heeren
Professoren, Predicanten. en de Meesters in de Latynse Schoolen, die soo veel Latyn
konnen dat ze de jonge Luyden in die taal konnen onderwyzen. De groote
Hemelbeschouwer, wylen Christiaan Huygens, heeft my verhaalt, dat seker Persoon
in een andere Provintie twee duysent guldens heeft bekomen, over syn dienst in 't
maken van tafels. Waar over deselve misnoegt was, seggende, men behoorde hem
beter uyt het lant te bannen, als dat gelt te geven; want hy heeft eerlyke luyden
beledigt.’
Helmont, Palfyn, Leeuwenhoek schreven alle drie in de taal van hun volk, zij
offerden zich op voor de wetenschap en voor het volk. Verdient dit niet in verzen
bezongen te worden, en deden de dichters Van Hove, Vromans, Vervier, de Brabant,
Maria Doolaeghe, Gezelle en Sevens hun plicht niet?
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Viering van 's Lands Eeuwfeest.
Het tweede deel der vergadering van 15 October werd gewijd aan de viering van 's
Lands Eeuwfeest.
De hieronder volgende uitnoodiging was te Gent aan de overheden gezonden
geworden:
Het Bestuur der Koninklijke Vlaamsche Academie heeft de eer en het genoegen
den Heer............ uit te noodigen de Plechtige Zitting te willen bijwonen welke bij
gelegenheid van 's Lands Eeuwfeest zal plaats grijpen op Woensdag 15 October t.k.
te 3 uur 's namiddags, in het Academisch lokaal, Koningstraat 18, te Gent.

Programma:
1. Toespraak door den heer Maurits Sabbe, onderbestuurder der Academie.
2. Toespraak door den heer Frans van Cauwelaert, werkend lid der Academie.
3. Muzikaal gedeelte met de medewerking van:
Mevr. Laoureux-De Guchtenaere, leerares aan het Koninkl. Conservatorium te
Gent;
Mej. Lenssens, van het Koninkl. Conservatorium te Brussel;
Hr. Weynandt, leeraar aan het Koninkl. Conservatorium te Brussel;
Hr. Dufour, leeraar aan het Koninkl. Conservatorium te Brussel.
Te 2 3/4 uur worden de genoodigden door het Bestuur en de Leden der Academie
in het eeresalon ontvangen. Waren aldaar aanwezig: de heer FIRMIN VAN HECKE,
afgevaardigde van den Heer Minister van Kunsten en Wetenschappen die zich liet
verontschuldigen, de heer K. WEYLER, Gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen;
JOS. DE VOS, arrondissementscommissaris; A. VAN DER STEGEN, burgemeester der
stad Gent; A. de SCHRIJVER en AD. DHAVÉ, volksvertegenwoordigers; Baron H. DE
KERCHOVE
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D'EXAERDE, senator; M. LUNSSENS, bestuurder van het Kon. Conservatorium te Gent;

verder de dames en heeren die hun medewerking aan het kunstfeest verleenden.
Te 3 uur werden de genoodigden en Academieleden onder het spelen van het
vaderlandsch lied de feestzaal ingeleid. Aldaar waren verder aanwezig een groot
aantal dames en heeren belangstellenden in de werking der Koninklijke Vlaamsche
Academie.
Prof. Dr. J. PERSYN, bestuurder der Academie, verwelkomt de talrijke aanwezigen
en deelt mede dat de heer FRANS VAN CAUWELAERT, tot zijn groote spijt, door
dringende ambtsverplichtingen belet is heden het woord te nemen en zich
dientengevolge laat verontschuldigen.
Lieten zich verder verontschuldigen: Z.D.H. Mgr. COPPIETERS, bisschop van Gent;
Generaal MATON; D. CNUDDE en A. SIFFER, volksvertegenwoordigers.
***

De Bestuurder verleent onmiddellijk het woord aan Prof. Dr. MAURITS SABBE,
onderbestuurder der Academie:

Redevoering van Prof. Dr. Maurits Sabbe.
De Koninklijke Vlaamsche Academie viert heden op hare beurt het eeuwfeest der
onafhankelijkheid, dat aan de Belgische natie de gelegenheid schonk om in een soort
van apotheose te verheerlijken wat zij sedert haar ontstaan, door eigen arbeid en
vernuft, in eigen vrije ontwikkeling, heeft kunnen verwezenlijken en veroveren op
elk gebied der menschelijke bedrijvigheid.
In weidsche tentoonstellingen te Antwerpen, te Luik en te Brussel werden onze
economische en artistieke scheppingen uitgestald om een aanschouwelijk beeld te
geven van de volkskracht, die zich in België sedert een eeuw heeft geopenbaard; en
in tientallen van boeken en tijdschriftartikels werden al de uitzichten van die eerste
eeuw Belgisch leven uitvoerig toegelicht.
Het is in die orde van gedachten, dat in de Koninklijke Vlaamsche Academie,
aangesteld om de belangen voor te staan van de Vlaamsche taal- en letterkunde, en
bij natuurlijke uitbreiding van het Vlaamsche intellectuëele leven in zijn vollen
omvang,
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naar aanleiding van dit eeuwfeest vooral de aandacht dient gevestigd te worden op
den ontwikkelingsgang van onze taal- en letterkunde en van onze hoogere cultuur
in den jongen staat, die in 1830 tot stand kwam en waarvan de richtingsbeginselen
en het politiek beleid op het verloop van dat Vlaamsche leven van zulk overwegend
belang konden zijn.
Een jubelfeest vieren is in zekeren zin oordeelsdag houden; het is het nagaan in
een oogenblik van rustigen inkeer in zich zelf van de veroveringen en de
tekortkomingen van het leven; het is het opmaken van een soort van balans van
winsten en verliezen op stoffelijk en zedelijk gebied. Dat is het voor den
afzonderlijken mensch en in dezelfde mate ook voor de volkeren.
Gelukkig dan degenen, die op dezen oordeelsdag tot bemoedigende en optimistisch
stemmende besluiten mogen komen.
Als wij in den loop der eeuwen de lotgevallen volgen van de Vlamingen op
cultureel gebied, dan valt het niet te loochenen, dat de periode hunner ontwikkeling,
die samen valt met het regiem der Belgische onafhankelijkheid, niettegenstaande
den taalstrijd, dien zij toen te voeren hadden, een opbeurend karakter vertoont.
Wij stonden op de hoogste toppen in de middeleeuwen en in de XVIe eeuw. Dat
was de tijd van den hoogbloei der Vlaamsche beschaving. Daarop volgden de XVIIe
en de XVIIIe eeuwen, tijden van verval en vernedering, van inzinking en doodstrijd.
Dat waren Vlaanderens bitterste lijdensjaren.
Dan komt een troostrijker tijdperk. Van 1830 af tot heden verliep een eeuw van
langzamen maar zekeren terugkeer tot besef van eigen waarde, tot vertrouwen in
eigen kracht en eigen toekomst Het is de eeuw der Vlaamsche verrijzenis in den
schoot van een onafhankelijken, welvarenden staat, onder de hoede van een
Constitutie, die de handelingen der regeerders laat ingeven en leiden door den wil
en de macht van het volk.
De getuigenissen dier verrijzenis vertoonen zich allerwegen, afdoende en
overtuigend.
Toen het Latijn ophield het voertuig van de hoogere cultuur te zijn, werd die taal
te onzent niet vervangen, zooals overal elders, door de landstaal, waar wel door het
Fransch, de aangenomen taal van een deel van adel en hoogere burgerij. Daardoor
werd ons taalleven in zijn normalen loop gestremd. Elk gebied van hoogere geestelijke
orde was van toen af voor onze taal zoo goed als gesloten.
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De tijden werden steeds donkerder. Op het einde der XVIIIe eeuw, onder het
centraliseerend stelsel van de Republiek en het Keizerrijk, heeft de systematische
verfransching de Nederlandsche taal in deze gewesten altijd maar meer en meer
verbasterd en uit de school en het officiëele openbare leven verbannen met het
onverholen doel haar uit te roeien. Onze taal vond nog alleen een schamele toevlucht
in de kerk en hier en daar nog in een of anderen diep vervallen, ouden rederijkerskring,
waar onbeholpen oden, opgeschroefd van stijl en trant, gedicht werden ter eere van
Napoleon!
En, veeg teeken! nergens liet zich een stem van verzet tegen die verdrukking
hooren. Het eenige werk, dat in die jaren van een zeker zelfstandigheidsgevoel getuigt,
Jerusalems Herstelling (1811) van den Drongenschen kanunnik, Alberik Stichelbaut,
kan tenauwernood gelden als een protest tegen de toen heerschende verdrukking en
de uitroeiingspogingen der vreemde overheerschers.
Zelfs na het tijdvak tusschen Waterloo en 1830, nadat Willem I zich ingespannen
had om de Nederlandsche taal in het Zuiden in eere te herstellen, bleek het gemis
aan eerbied en liefde voor eigen taal hier nog zoo groot, dat het mogelijk was om
duizenden Vlamingen te laten petitioneeren tegen het gebruik van hun eigen taal in
de openbare besturen van hun eigen land.
Wat er in die omstandigheden van de geestelijke ontwikkeling der Vlamingen
gewerd, weten wij. Toen wij met Holland vereenigd werden, behoorden Vlaanderen
en Braband onder de onwetendste gewesten van Europa, en de geestelijke afzondering
der Vlamingen werd er in de eerste jaren na 1830 niet beter op. De drie millioen
Vlamingen, die geen Fransch kenden, bleven verstoken van alle lectuur en bij gevolg
van alle gemeenschap met het moderne gedachtenleven.
Raadpleegt de Vlaemsche Bibliographie of Lijst der Nederduitsche Boeken in
België sedert 1830 uitgegeven (1851-1857), samengesteld door Snellaert en later
volledigd door F. de Potter (1867-68)! Voor de zeven eerste jaren, die op de
omwenteling volgden vindt gij daar ten hoogste een twaalftal onbeduidende boekjes
met naïeve, achterlijke begrippen, die destijds het eenige geestesvoedsel der
Vlamingen uitmaakten.
Het is noodzakelijk, dat wij ons deze enkele feiten, waarbij er nog zooveel andere
zouden kunnen gevoegd worden, goed
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herinneren opdat wij duidelijk zouden inzien uit welke afgrondelijke diepten de
Vlamingen in de laatste eeuw verrezen zijn.
In die tijden van hoogsten nood ontstond de Vlaamsche beweging. Jan Frans
Willems en enkele jonge geestdriftigen als Jhr. Ph. Blommaert, Serrure, Snellaert,
David, Prudens van Duyse en anderen nog besloten een poging te wagen om de
Vlaamsche massa uit de loome wateren der geestelijke onverschilligheid te redden
en voor het volle leven van haar tijd te winnen door haar lectuur te verschaffen in
eigen taal.
Wellicht zonder het zelf te weten ontwikkelden deze eerste leiders van de
Vlaamsche beweging gedachten, die heelemaal overeenstemden met die van den
helderzienden Vonckist, den advocaat Jan Chrysostoom Verloo, die reeds ten tijde
van Jozef II, in een merkwaardig vlugschrift, D'Onacht der Moederlijke Tael (1788),
de zienswijze voorstond, dat de Vlamingen tot de volle ontluiking van hun gaven
moesten gebracht worden door hun moedertaal als geestelijken hefboom te gebruiken.
Hij vroeg aan Jozef II om het voorbeeld te volgen van andere verlichte despoten
zooals Gustaaf II van Zweden en Frederik II van Pruisen, die de landstaal in alles en
vóór alle andere deed gebruiken om de zaak van den vooruitgang te dienen.
Dit was de leidende gedachte van de eerste bewerkers der Vlaamsche
wedergeboorte, en de beste theoretici van de Vlaamsche beweging, de dichter J.
Vuylsteke, Prof. J. Mac Leod, Ing. L. De Raet en anderen meer hebben enkel die
gedachte overgenomen en uitgebreid.
In den beginne stond het handvolletje Vlaamschgezinden in het jonge België
tegenover de heftig anti-Nederlandsche reactie, geboren uit de Omwenteling, en
tegenover de overigens eerbiedwaardige, ofschoon verkeerde meening van de meeste
jong-Belgische staatslieden, die uit vrees voor particularistische verbrokkeling, de
eenheid van den nieuwen staat wilden vestigen op Fransche eentaligheid. De
Vlaamsche beweging won echter veld met den dag en ze wist de hinderpalen, die
haar opgang versperden, onweerstaanbaar uit den weg te ruimen. Het is overbodig
in deze vergadering aan te toonen hoe deze beweging groeide in kracht en diepte.
Haar geschiedenis is u allen bekend.
Laat mij evenwel toe u te wijzen op een paar gelukkige tegenstellingen tusschen
vroeger en nu, - tusschen de toestanden in 1855, toen de Belgische staat de eerste
vijf en twintig jaren
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van zijn bestaan herdacht, en de toestanden in 1930. Zij toonen welken weg wij
hebben afgelegd.
Jhr. Blommaert in 1832, in zijn Aenmerkingen over de Verwaarloozing der
Nederduitsche tael, en J.F. Willems in 1834, in de inleiding tot zijn nieuwe bewerking
van den Reinaert de Vos, schreven schampere woorden tegen de regeering over de
veronachtzaming en de miskenning van hun moedertaal in ballingschap. In 1855
waren die klachten nog altijd meer dan gegrond. De verbittering van de onmacht en
de wanhoop klinkt uit het krasse vertoogschrift, dat het Nederlandsch Kunstverbond
van Antwerpen in dit jubeljaar tot de regeering richtte. Het maakte zooveel ophef,
dat het jaar nadien door Minister P. de Decker, de Commissie der Vlaamsche Grieven
werd samengesteld, die het eerste vaste programma opmaakte van de hervormingen,
die de Vlamingen op taalgebied noodzakelijk achtten. Het duurde nog tot in 1873
vooraleer een eerste wet betreffende het gebruik der Nederlandsche taal voor het
gerecht kwam getuigen, dat de inzichten in de regeeringskringen zich begonnen te
wijzigen, doch van dat oogenblik af volgden, onder de steeds machtiger wordende
stuwing der democratie met al haar nieuwe inzichten en behoeften, de verschillende
bekende taalwetten, die geleidelijk de oude verkeerdheden verbeterden en ons in
1930 brachten tot een nieuw, gunstiger taalregiem, dat hemelbreed afwijkt van de
donkere, bijna uitkomstlooze toestanden in de eerste jaren onzer onafhankelijkheid.
Toen voor enkele weken te Brussel in de St. Goedele kerk, op het plechtige
Jubel-Te-Deum, de afvaardiging van de Koninklijke Vlaamsche Academie plaats
nam naast den rector der Vlaamsche Hoogeschool; toen de bevelen over de troepen
daar in onze taal weerklonken; toen wij op de grootsche plechtigheid in het Jubelpark
onze taal sierlijk en flink hoorden spreken door verscheidene ministers en de
merkwaardige rede van onzen geliefden Koning, in het Nederlandsch zoo volledig
als in het Fransch, tot de duizenden aanwezigen doordrong als een blijde en nieuwe
geluid, - dan hadden wij wel degelijk den indruk, dat het oude standpunt overwonnen
was, dat België voortaan, naar een heuglijk vorstelijk woord, zijn ‘eenheid in de
verscheidenheid’ wilde vestigen op de erkenning van de Nederlandsche taal als
volkomen gelijk berechtigd naast de Fransche; dat voortaan de onbelemmerde, vrije
ontwikkeling der Vlaamsche cultuur in eigen taal
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de beste waarborg zou zijn om Vlaanderen toe te laten de rijkste oogsten voor het
gemeenschappelijke vaderland te winnen; en dat aldus voor de Vlamingen in den
schoot van den Belgischen staat alle toekomstmogelijkheden geopend waren.
In de eerste eeuw der Belgische onafhankelijkheid heeft de Vlaming zich zelf
terug gevonden. De letterkunde, de schilderkunst, de muziek, de wetenschap, alles
getuigt dat de 19e eeuw de eeuw der Vlaamsche opstanding was.
Wie had durven hopen in 1837, toen Hendrik Conscience het Wonderjaar uitgaf,
de eerste stameling van den hedendaagschen Vlaamschen roman, en Th. Van Ryswyck
zijn Eigenaardige Verhalen, den eersten Vlaamschen bundel poëzie na 1830, - wie
had toen durven hopen, dat van dat jaar af er zich in West Europa geen letterkundige
strooming, geen evolutie van den smaak of het gevoel meer zou voordoen, zonder
dat Vlaanderen daar, soms op zeer eervolle wijze ook zou bij vertegenwoordigd zijn?
Wie had in die benarde dagen kunnen voorzien, dat onze verrezen letterkunde een
Guido Gezelle en een Karel van de Woestyne zou voortbrengen, dichters zooals
Vlaanderen er in zijn beste tijden geen kan aanwijzen; dichters die voor de eeuwen
hebben gezongen?
Wie zou het gewaagd hebben omstreeks 1830, toen onze schilderkunst jammerlijk
veracademischt, op verderfelijke banen geleid, haar voorbeelden zocht in het
buitenland, - wie zou het gewaagd hebben toen te voorspellen, dat die oude glorie
van ons land met nieuw scheppingsvermogen bezield, zich weer in zuiver nationalen
trant, met de heerlijke tradities van kleur en waarachtige levensaanvoeling zou
openbaren in het werk van een Leys, een De Braekeleer, een Stobbaerts, een Th.
Verstraete, een Claus en zooveel anderen, die in de musea der gansche wereld den
lof van het herboren Vlaanderen zingen?
Wie zou het in het begin der 19e eeuw niet voor een roekeloozen droom gehouden
hebben, had men hem beweerd, dat in het land waar de eenige muziek, die op
Nederlandsche woorden gehoord werd, een langs de straten zinloos uitgebrald referein
was of ergens een ouderwetsch naïef volksdeuntje, gezongen door de gebroken stem
van een of ander nederig moedertje van te lande, - na korte jaren de lyrische en
symphonische scheppingen van een Benoit, een Waelput, een Tinel of een Blockx
zouden opluiden als het bewijs, dat het volk der XVe en XVIe eeuwsche
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polyphonisten, der De Rore's, De Monte's, Willaerts en Waelbrants, weer voor de
kunst der tonen was ontwaakt?
En wie méér dan de beoefenaar der wetenschap zou reden hebben om zich
vreugdevol te verwonderen over den weg, dien de Vlamingen ook op dat, in de
ontwikkeling van het moderne leven zoo gewichtig gebied, gedurende het Belgische
tijdperk hebben afgelegd? Toen op de universiteiten in het Latijn gedoceerd werd
en alle beoefenaars der wetenschap die taal gebruikten, hebben wij zeker een Dodoens,
een Stevin, een Palfijn, een Van Helmont gekend, die in de ‘vaderlandsche tael’
schreven ‘opdat hun naesten in 't gemeyn daer af (souden) genieten’, maar dit
geschiedde toch maar sporadisch, - een onderwijs, dat hen daartoe voorbereidde,
bezaten zij niet, - en hoe dichter wij tot de 19e eeuw naderden, hoe zeldzamer die
beoefenaars der wetenschappen in de volkstaal ook werden. Hier insgelijks kwam
kentering ten goede. Niemand heeft ooit te voren met meer onderlegdheid en meer
overtuigende kracht, dan Prof. J. Mac Leod, door leering en voorbeeld, aangetoond;
dat voor de Vlamingen als voor alle andere volkeren de moedertaal ook de taal der
wetenschap hoorde te zijn, - en dat de bevruchtende wateren der kennis, die van de
geestelijke hoogten komen, alleen langs de natuurlijke wegen der landstaal tot in de
diepere lagen van het volksleven kunnen doordringen. Ook die waarheden hebben
ten slotte gezegevierd en thans bezitten de Vlamingen voor de eerste maal in hun
gansche geschiedenis een Universiteit, waar hun taal de voertaal is.
Wie kan voorzien wat uit die Hoogeschool voor de cultuur der Vlaamsche gewesten
groeien kan? Het is geen truïsme, te zeggen dat die Hoogeschool zal zijn wat de
Vlamingen er zelf van maken zullen. Wanneer daar met ruimen wetenschappelijken
geest en diepe liefde wordt gearbeid, met de toewijding voor de gemeenschap, die
de Vlaamschgezinde leiders der vorige geslachten steeds heeft gekenmerkt; wanneer
deze vernieuwde universiteit, door de degelijkheid van haar onderricht en door een
klaar inzicht in de Vlaamsche maatschappelijke en economische behoeften, de zoo
zeer gewenschte uitstraling van boven naar beneden kan verwezenlijken; wanneer
de Vlamingen ruimschoots gebruik maken van de gelegenheid, die hun daar thans
geboden wordt om zonder eenige provincialistische beperking, door middel van hun
eigen taal tot het volle, groot-Europeesche leven te
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komen; dan wordt zij, wat ons aller dierbaarste wensch is, de fons et origo, de bron
en oorsprong van een verhooging der Vlaamsche levenswaarden, die het gansche
Belgische vaderland moeten ten bate komen.
In de ontwikkeling van het Vlaamsche volksleven stonden de kansen nooit gunstiger
dan op dit oogenblik. De ontwaking is onloochenbaar en de middelen tot verdieping
en verruiming van ons geestelijk leven liggen in ons bereik. Laat het dan wat langer
geduurd hebben dan de voortvarendsten onder onze voorgangers het hadden
gewenscht, het goede begrip is thans doorgedrongen waar het hoort. Laat onze
werkelijkheidszin ons herinneren, dat hetgeen de eeuwen in ons volksleven verknoeid
en vernietigd hadden, niet door de werking van één menschengeslacht kon hersteld
worden. De verwording van ons taalleven, waarvan verscheidene eeuwen de schuld
dragen, kon onmogelijk in enkele tientallen van jaren ongedaan gemaakt worden.
Alle teekenen wijzen er thans echter op, dat het volste vertrouwen in de toekomst
gewettigd is.
De onafhankelijkheid van ons land, die ongestoord de ontluiking en den
geleidelijken groei van alle volkswenschen en -verzuchtingen binnen zijne grenzen
heeft mogelijk gemaakt; de ruime beginselen neergeschreven in de grondwet, die de
bewoners van België hebben samengebracht en eendrachtig samen hebben gehouden;
de wijsheid van vorsten, die het leven van hun volk waakzaam volgen en begrijpen,
- zijn zegeningen, waarvan de heilzame invloed op de wedergeboorte van de
Vlaamsche gewesten, op een feest als datgene dat ons hier vereenigt, in erkentelijkheid
en liefde behooren herdacht te worden.
Wij volgen de stijgende lijn van België's ontwikkeling gedurende de vervlogen
eeuw. Wij volgen het land in zijn economischen bloei en zijn handelsexpansie, in de
uitbreiding van zijn maatschappelijke instellingen, in den glans van zijn kunstuitingen
en de vorderingen zijner wetenschap. Beklemd en ontroerd herleven wij de tragische
jaren der wereldcatastrophe, die dat alles dreigde uiteen te rukken en te vernielen,
en met piëteit gaat onze herinnering naar de duizenden, die met het offer van hun
leven het vrije voortbestaan der natie hebben verzekerd. Blijde en vertrouwend zijn
wij getuigen van de verrijzenis uit de puinen van den oorlog; van den vernieuwden,
stouteren, ruimeren, verhoogden geest, waarmede de vraagstukken, naarmate zij in
ons volksleven
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oprijzen, besproken en opgelost worden. Wij gaan eendrachtig en hoopvol de toekomst
te gemoet, die de werkkracht en de wijsheid, de rechtvaardigheidszin en de toewijding
van ons volk schooner zal maken dan het verleden.
De Bestuurder bedankt den spreker en kondigt aan dat de redevoering in de Verslagen
en Mededeelingen zal opgenomen worden.
Vervolgens wordt het kunstgedeelte ingezet met het volgend programma:
I. 1ste Ballade } .................. PETER BENOIT
4de Ballade } .................. PETER BENOIT
3de Fantasie } .................. PETER BENOIT
uitgevoerd door Mevr. LAOUREUX-DE GUCHTENAERE,
Leerares aan het Koninkl. Conservatorium te Gent.
II.

II.

Vlaamsche Liederen....... gezongen door Mej. LENSSENS.
van het Koninkl. Conservatorium te Brussel.
1.
MIJN MOEDERSPRAAK
Gedicht van KLAUS GROTH in 't Nederlandsch overgezet door J.
SABBE.
Muziek van PETER BENOIT.
2.

TWEE LIEDEREN
van POL DE MONT.
Muziek van KAREL MESTDAGH.
DAAR WONEN VOGELKENS VELE
OCH! EWICH ES SO LANC!

3.

JEUGD EN LIEFDE
Gedicht van EUG. VAN OYE.
Muziek van H. WAELPUT.

4.

O KOM MET MIJ IN DEN LENTENACHT!
Gedicht van POL DE MONT.
Muziek van FRANK VAN DER STUCKEN.

1ste Nachtstuk................. FRANS DE VOS.
's Avonds................... EDGAR TINEL.
uitgevoerd door Mevr. LAOUREUX-DE GUCHTENAERE.
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V
I.

V.

Vlaamsche Liederen.... gezongen door den heer WEYNANDT, Leeraar aan
het Koninkl. Conservatorium te Brussel.
1.
LENTELUST
Gedicht van G. ANTHEUNIS.
Muziek van PAUL LEBRUN.
2.

LIEF KNAPELIJN
Gedicht van H. PETERS.
Muziek van EMILE WAMBACH.

3.

TRAHIT SUA...
Gedicht van H. CLAEYS.
Muziek van EDGAR TINEL.

4.

IK KEN EEN LIED
Gedicht van G. ANTHEUNIS.
Muziek van WILLEM DE MOL.

5.

HET VOLKSLIED
Gedicht van V.A. DE LA MONTAGNE.
Muziek van JAN BLOCKX.

Vlinder } ................... EDGAR TINEL.
Vreugde } ................... EDGAR TINEL.
uitgevoerd door Mevr. LAOUREUX-DE GUCHTENAERE.

***

Met een woord van dank tot alle aanwezigen en in de eerste plaats tot den heer
afgevaardigde van den Minister en de HH. Gouverneur, Arrondissementscommissaris,
Burgemeester en Vertegenwoordigers van het volk, waarbij ook de dames en heeren
kunstenaars die hun medewerking verleenden, niet werden vergeten, sloot de
Bestuurder te 5 uur de vergadering.
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Vergadering van 19 November 1930.
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. J. PERSYN, bestuurder, Prof. Dr. M. SABBE,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren: Dr. L. SIMONS, 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. L. WILLEMS, Prot. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.J.J. VAN
DE VELDE, J. JACOBS, Mej. M.E. BELPAIRE, HERMAN TEIRLINCK, Prof. Dr. A. VAN
HOONACKER, J. SALSMANS S.J., Prof. Dr. FRANS DAELS, Dr. J. MULS en F.V.
TOUSSAINT, werkende leden;
de heeren: Dr. J. CUVELIER, Prof. Dr. R. VERDEYEN, Dr. J. VAN MIERLO S.J., Prof.
Dr. J. VAN DE WIJER en FLORIS PRIMS, briefwisselende leden.
Laten zich verontschuldigen: de heeren Dr. K. DE FLOU, werkend lid, en Prof. Dr.
L. GROOTAERS, briefwisselend lid.
***
De Bestendige Secretaris leest het verslag van de Octobervergadering; het wordt
goedgekeurd.

AANGEBODEN BOEKEN.
Door de Regeering:
Kamer der Volksvertegenwoordigers: Catalogus van de stukken der Verzameling
van munten en penningen op 30 Juni 1930.
Id. Onafhankelijk België, 1830. Tentoonstelling van Gedenkstukken en van
Historische en Parlementaire Bescheiden. Geopend van 26 Juli tot 30 September
1930. Catalogus, 1930.
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Koninklijke Bibliotheek. Lijst der Aanwinsten van de wetenschappelijke Bibliotheken
van België, 2e afl. April-Juni.
Id. Exposition des cartes et plans organisée ù l'occasion du Congrès international
de géographie historique. Bruxelles-Anvers-Liége. 11-14 aout 1930.
Analecta Vaticano-Belgica. Vol. XII. - Documents relatifs au Grand Schisme.
Textes et analyses recueillis par † KARL HANQUET. Revus et publiés par D. URSMER
BERLIÈRE O.S.B. Tome II: Lettres de Clément VII (1378-1379).
Door de Gentsche afdeeling van het Davidsfonds:
AL. JANSSENS, Missionaris van Scheut: De Beweging van Oxford. Met
bandversiering van LEO MEURRENS. (Nr. 4 van Keurboeken Davidsfonds) 1930.
Door den Schrijver:
Dr. J.H. KERN, buitenlandsch eerelid, te Leiden:
De volgende overdrukken uit tijdschriften:
Over de taal van de brieven van Huygens' zusters en Dorothea van Dorp.
Collatie van brieven van de zusters Huygens en Dorothea van Dorp.
Nog iets over de beleefdheidsvorm U
Verwanten van Mndl. Verweent.
Een schijnbare ellips.

Door Prof. Dr. J. GESSLER, in naam van den Schrijver:
L'Officine de Petrus van Langenacker, ‘stadts-drucker’ à Hasselt. Notes colligées
par FERN. VAN LANGENACKER. (1930.)

Aangekochte boeken.
A.H. CORNETTE: Iconographie van Antwerpen. Afl. VII: Nrs 63-66; 71-72, 74-78.
Het Wonderjaar te Antwerpen 1566-1567. Inleiding tot de studie der
Godsdienstonlusten te Antwerpen van 1566 tot 1585, door Dr. ROB. VAN ROOSBROECK
(1930).
PAUL KENIS: Een overzicht van de Vlaamsche letterkunde na ‘Van nu en straks’,
met bibliographische aanteekeningen van Dr. R. ROEMANS.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Universiteit van Pretoria. - Brief van 29 October waarbij de Universiteit de
Academie dank zegt voor haar gelukwenschen ter gelegenheid van de oprichting der
Universiteit. ‘De waardevolste gelukwensen’, zoo zegt de brief, ‘acht zij echter de
beide fraaie oorkonden, waarmede zij door
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Uw instelling en door de Koninklijke Academie van Wetenschappen in Amsterdam
werd vereerd’.
2o) Verkiezing tot buitenlandsch eerelid van Percy Stafford Allen, voorzitter
van het Corpus Christi College, te Oxford. - Brief van 16 November waarbij de
heer ALLEN dank zegt ter gelegenheid zijner verkiezing. In 't Nederlandsch voegt hij
er bij: ‘Het is voor mij eene groote eer tot buitenlandsch eerelid van de Koninklijke
Vlaamsche Academie van België verkozen te worden’.
3o) Te Deum op 27 November. - a) Brief van 17 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
van den Koning, in de Hoofdkerk van St. Baafs zal gezongen worden. De plechtigheid
werd bijgewoond door de heeren M. SABBE, onderbestuurder, GOEMANS, bestendig
secretaris, VAN DE VELDE en WILLEMS, werkende leden.
b) Brief waarbij de heer Gouverneur der Provincie Brabant de Academie uitnoodigt
het Te Deum bij te wonen dat denzelfden dag te 11 uur in de Sint-Michiels en Sinte
Goedelekerk te Brussel zal gezongen worden. - De plechtigheid werd bijgewoond
door de heeren SIMONS, LATEUR, WATTEZ, VAN PUYVELDE en CUVELIER.

Mededeelingen namens commissien.
I. Bestendige Commissie voor Geschiedenis Bioen Bibliografie. - Prof. Dr. J.
MANSION, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren: Prof. Dr. M. SABBE, voorzitter, Dr. J. CUVELIER,
ondervoorzitter, Dr. L. SIMONS, IS. TEIRLINCK, Mr. L. WILLEMS, Prof. Dr. L. VAN
PUYVFLDE, Dr. L. GOEMANS, Dr. J. VAN MIERLO, S.J., leden, Dr. FL.
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PRIMS, hospiteerend lid, en Prof. Dr. J. MANSION, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat.
1o Uit de geschiedenis van de spelling der Vlaamsche plaatsnamen.. - Lezing door
Prof. Dr. J. VAN DE WIJER.
Spreker gaat voort met de uiteenzetting van de ‘lijdensgeschiedenis’ van de moderne
plaatsnamenspelling, in de jaren 1866 en later, hij toont aan hoe ‘vinnig de strijd in
verschillende organismen gevoerd werd’, inzonderheid in de vlaamsche tijdschriften
uit dien tijd. De namen van Fr. de Potter, F. de Cort, J. van Beers, Ternest, Heremans,
L. de Rycker, A. Cornette, als voorstanders, van J.J. Hellemans, Claerhout, De Bo
en minder scherp Duclos, onder meer, en vooral De Monie, als tegenstanders, komen
achtereenvolgens aan de beurt.
Aan het slot vraagt Prof. Vande Wijer of de Commissie en dan vervolgens de
Academie hare goedkeuring niet wil hechten aan de lijst der gemeenten in verbeterde
spelling, welke binnenkort zal verschijnen en waaraan de voornaamste Vlaamsche
organismen reeds hun moreelen steun beloofd hebben.
Na eene bespreking waaraan verschillende leden deelnemen, wordt het voorstel
van Prof. Vande Wijer aangenomen.
De Commissie stelt voor de lezing op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen.
2o) De legende der Marteldood van Ste Dimphna in de Schilderkunst door Dr. A.
VAN DONINCK, ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden. Benoeming der verslaggevers. De heeren VAN PUYVELDE en VAN MIERLO worden
aangesteld.
II. Bestendige Commissie voor Onderwijs in en door het Nederlandsch. - De
heer O. WATTEZ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren: Prof. Dr. J. PERSYN, voorzitter, Prof. Dr. J. VERCOULLIE,
ondervoorzitter, Kan. AM. JOOS, Dr. L. GOEMANS, J. JACOBS, Prof. Dr. A.J.J. VANDE-
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VELDE,

Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, leden, en O. WATTEZ,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Over onze spreekwoorden (voortzetting). - Lezing door Kan. AM. JOOS.
Tot slot van zijn verhandeling over onze spreekwoorden en als antwoord op de vraag
die hij onbeantwoord liet, duidt Kan. Joos 3 voorname middelen aan om onze
spreekwoorden meer bekend te maken en ze dan ook meer door ons volk te doen
gebruiken.
1o De school (door geheugen- en leeslessen die geheel of gedeeltelijk uit
spreekwoorden bestaan; door opstellen die een spreekwoord tot titel of tot slot hebben;
door spreekwoorden als spraakkunstige voorbeelden te geven; door spreekwoorden
tot fabels te ontwikkelen en te verwerken; door van spreekwoorden toepassingen uit
het dagelijksch leven te doen vinden; door verhandelingen die een spreekwoord tot
onderwerp hebben; door in ieder schoolbibliotheek een verzamelboek van
spreekwoorden te plaatsen en de lezing ervan aan te bevelen.)
2o De pers (door het opnemen van spreekwoorden als vulsel van onvolledig
gedrukte bladzijden; door het uitgeven van kinderboeken bevattende prenten die een
spreekwoord aanschouwelijk voorstellen, gelijk onze nu verdwenen mannekensvellen
het deden; door het geven van oude en nieuwe spreekwoorden in onze folkloristische
tijdschriften.)
3o De letterkunde (door een zeker getal spreekwoorden uit te leggen en op het
dagelijksch leven toe te passen, zooals b.v. Pater Hillegeer het doet in zijn boek
Edelgesteenten; door in tooneelspelen, volksverhalen en novellen personen te doen
handelen die spreekwoorden veel gebruiken.
2o) Over de beschaafde uitspraak van het Nederlandsch in het onderwijs. Randnota's
bij het werk van Frings en Vandenheuvel (voortzetting). - Lezing door Prof. Dr. L.
SCHARPÉ.
Daar het uur te ver gevorderd is om zijne aangekondigde lezing voort te zetten, leest
Prof. Scharpé in aansluiting bij de
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lezing van Kan. A. Joos, eenige spreuken uit ‘Die Nordmark. Ein Heimatbuch für
Schleswig-Holstein, Hamburg und Lubeck.
De vergadering stelt voor de lezing van Kan. Joos op te nemen in de Verslagen
en Mededeelingen. - Aangenomen.

Dagorde.
Io) Nieuwe uitgaven van leden der Academie. - Het stadhuis te Antwerpen.
Geschiedenis en Beschrijving, door FLORIS PRIMS.
De stichting van Banquibazar, onze eerste Kolonie (1724-1727), door FLORIS
PRIMS.
IIo) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor 1931. - Te 2½ uur wordt
in geheime vergadering overgegaan tot de verkiezing van Bestuurder en
Onderbestuurder voor het volgende jaar. Worden tot stemopnemers aangewezen de
heeren: Mr. LEONARD WILLEMS en J. JACOBS. Worden verkozen: tot bestuurder,
Prof. Dr. M. SABBE, thans onderbestuurder; tot onderbestuurster, Mej. M.E. BELPAIRE,
werkend lid. De uitslag van de verkiezing werd aan den Heer Minister van Kunsten
en Wetenschappen medegedeeld, met verzoek hem ter bekrachtiging aan Z.M. den
Koning te willen voorleggen.
IIIo) Verkiezing van vijf nieuwe werkende leden (Koninklijk Besluit van 14 Juli
1930 waarbij het aantal werkende leden der Academie van 25 op 30 gebracht wordt).
Worden tot stemopnemers aangewezen, de heeren: Mr. LEONARD WILLEMS en J.
JACOBS.
Worden verkozen:
26e zetel: Prof. Dr. PAUL BELLEFROID, te Hasselt;
27e zetel: CYRIEL BUYSSE, te Afsné;
28e zetel: Prof. Dr. A. CARNOY, senator, briefwisselend lid, te Korbeek-Loo
(Leuven);
29e zetel: Dr. KAMIEL HUYSMANS, oud-minister, volksvertegenwoordiger te
Tervuren;
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30e zetel: Dr. J. VAN MIERLO S.J., briefwisselend lid, te Antwerpen.
De uitslag dezer verkiezingen zal aan den heer Minister van Kunsten en
Wetenschappen medegedeeld worden, met verzoek die ter bekrachtiging aan Z.M.
den Koning te willen voorleggen.
IVe) Lezing door Prof. Dr. J. van Mierlo S.J.: De poëzie van Hadewijch. - Gezien
het gevorderd uur werd de lezing tot een latere vergadering verschoven.
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De Misdaad van Jacob van Wesenbeke
Door Floris Prims
Briefwisselend lid.
De naam Jacob van Wesenbeke klinkt in Noord- zoowel als in Zuid-Nederland zoo
bekend, dat iemand die zich nader afvraagt wat hij er wél van weet, zich beschaamd
voelt om het erg-onduidelijke van het beeld dat die naam bij hem te binnen roept.
De oorzaak hiervan is dat er veel ophef om zijn naam maakte, dan wanneer men
nog betrekkelijk weinig van hem af wist. Uit de geschiedenis van Antwerpen kende
men hem als de pensionaris der stad die eenmaal om het behoud der privilegiën naar
Spanje reisde, die met de Engelschen negocieerde te Brugge om den Engelschen
handel te herwinnen voor Antwerpen, die in 1565 naar Engeland werd gezonden
door de Stad teneinde middelen te beramen tegen den dreigenden nood aan granen.
En het was bekend ten slotte hoe hij in 1566 op de hand was geweest van de
Protestanten, zoodat hij het in 1567 voorzichtig had gevonden de stad met al zijn
goed te verlaten. Uit de geschiedenis van Oranje wist men verder dat hij naar het erf
der Nassau's, naar Dillenburg, was uitgeweken, dat hij den rol had vervuld van
secretaris van den prins, dat hij een justificatie of memorie aldaar had opgesteld en
in het licht gegeven, betrekkelijk het voorgevallene te Antwerpen, het werk waar
zijn beroemd- of beste bekendheid op berust, en dat hij ten slotte als secretaris in
1572 werd vervangen door Marnix, en in 1575, waarschijnlijk, te Wesel is gestorven.
Van het archief van den man kende men bitterweinig en er is nochtans zeer veel
naar gezocht. Stukken uit de jaren 1570 en 1571 vond men terug in de Cottonian en
in de Bodleyan te Londen, te Oxford. En daar viel uit af te leiden dat reeds in 1612
Jacob's archief moet verspreid geweest zijn en reeds gedeeltelijk tot in Engeland
verzeild. Wellicht, veronderstelde men, had de weduwe van Jacob die papieren
moeten verkoopen.
Nu mochten we echter op het Antwerpsche stadsarchief in de verzameling der
‘Rechterlijke Informatiën’, deel uitmakende van
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het archieffonds der Vierschaar, een niet onaanzienlijk bundel terugvinden waarop
we het geschrift herkenden van onzen secretaris Hendrik de Moy, en de volgende
woorden op lazen:
Wesenbeeck
pensionaris
Informatien
jeghens
hem ende syne bys...
De laatste letters van het laatste woord zijn afgescheurd geworden.
Dit bundel behelsde nu tal van stukken van de hand van Jacob uit de jaren
1560-1567, ook tal van brieven hem toegezonden, en die lagen daar in als
bewijsstukken: want met deze, vonden we de notulen genomen bij de ondervragingen
van de onderscheiden getuigen die de beschuldiging moesten toelichten die op 6 Juni
1567 tegen Jacob door zijn eigen vrouw was voorgebracht: dat hij zijn vrouw
herhaaldelijk had willen om den hals brengen bij middel van vergift. Die pogingen
waren gebeurd te Antwerpen, tijdens de reis naar Dillenburg en ten slotte te Dillenburg
zelf. Onverwachts viel daar voor ons open een boek vol onbekende geschiedenis;
het werd klaar waarom men het archief van Jacob van Wesenbeke niet ongeschonden
heeft teruggevonden; maar vooral hadden we aan de vondst een menigte van kostbare
bijzonderheden omtrent het intieme leven in dien beroerden tijd.
De groote lijnen van deze geschiedenis van misdaad en rechterlijke vervolging
wensch ik hier te teekenen, en daarbij dan te verwijzen naar den tekst der documenten,
waarin het wemelt van typische bijzonderheden uit het leven der XVIe eeuw.

Het Geslacht van Wesenbeke.
Rahlenbeck die de ‘Mémoires de Jacques de Wesenbeke’ uitgaf heeft met alle
stelligheid verzekerd dat de Wesenbeke's die we te Antwerpen ontmoeten uit het
dorp Wesenbeke bij Tervuren afkomstig zijn. Het was echter slechts een gissing en
zooals bijna altijd gebeurt in historie tevens een vergissing: onze Antwerpsche
Wesenbeke's stammen af van een schout van Zandhoven.
Van af de XIVe eeuw komen de Kempische Wesenbeke's voor in het archief van
het Brabantsche hertogdom, want ze staan
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van vader tot zoon in den dienst van den hertog zoowel in zijn bestuurlijke
aangelegenheden als in zijn legerdienst. Hun schild is bekend, het is van azuur en is
gedeeld, met in het hoofd drie besanten van goud en in de punt drie leliën van
hetzelfde. Ze ontleenden hun naam meer dan waarschijnlijk aan de aloude hoeve te
Wesenbeke onder Pulderbosch bij de Pulderbeek (die aldaar een ware Weilandbeek
of Wesenbeek is) gelegen.
De Wesenbeke's volgen elkander op als schouten te Zandhoven in de XVe eeuw;
de hoeve die ze bewonen heet de schoutethoeve en die naam is haar tot heden
bijgebleven.
Uit het huwelijk van schout Jan van Wesenbeke met Isabella Steenwechs op het
einde der XVe eeuw, spruit Peeter die zich te Antwerpen vestigt en er een Barbara
Kiels huwt. Peeter en Barbara zijn de ouders van den droeven held dezer geschiedenis.
Peeter die voorzeker van kindsbeen af had moeten kennis maken met de Costuymen
van Zandhoven en ander rechterlijk getuig van den schout, zijn vader, had zich op
de rechten toegelegd en was dank zij die geleerdheid secretaris der stad Antwerpen
geworden. Ook zijn zoon Peeter, dien men Peeter den jonge heet wordt meester in
de rechten, en het is te vermoeden, alhoewel niet bewezen, dat onze Jacob, zijn
broeder, dezelfde studiën heeft aangegaan.
Peeter en Jacob hadden nog twee zusters, Anna die een Gilles Gerardi huwde en
Catharina die de vrouw werd van Hendrik van den Broecke.

Jacob's Huwelijken.
Onze Jacob volgde op 23 jaar zijn vader op als stadssecretaris (1546). Rond denzelfden
tijd moet hij in den echt zijn getreden met Anna van den Broecke en uit dezen echt
wordt hem een kind geboren, een dochtertje dat hij Maeyken heet. Maar vrouw Anna
is kort daarop gestorven.
Jacob wordt in 1553 ‘griffier der fortificatiekas’ en klimt op tot raad-pensionaris
van de stad in 1556.
Rond dezen tijd heeft hij een tweede huwelijk aangegaan en wel met niemand
minder dan met de dochter van den rijken Gisleyne van Asseliers uit de Pauwel
Eloutstrate.
Asseliers die met Jacomijne Pauwel Eloutsdochter gehuwd was, en het heerlijkste
erf bewoonde in de straat die zijn schoonvader door deze gronden getrokken had,
bezat vijf kinderen
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waarvan we hier ontmoeten Jan die stadssecretaris wordt, Clemencia die zich na haar
huwelijk te Breda vestigt(1) en Elisabeth die Wesenbeke huwt en om wier leven het
gaat in deze geschiedenis.

De eerste Misslagen.
Die arme Elisabeth heeft er een droef leven aan gehad.
Er zijn geen kinderen uit haar echt geboren.
En haar man loopt reeds in de eerste jaren van dit tweede huwelijk buiten het
echtelijk spoor. Op 1 September 1560 doet hij door zijn broeder meester Peeter ‘met
mynen gelde’ zooals hij schrijft, drie ‘percheelen van lyfrenten op het contract van
de alluynen’ koopen, met wier jaarlijksche inning en uitbetaling Peeter gelast wordt
bij geheim schrift van Jacob, ten bate namelijk 1) van Tanneken de Pauw die de nicht
was van Jacob's eerste vrouw 2) van Catlyne Cappoens, ‘wesende de oppermaerte
jegenwoordich van mynen vader ende by myn moeder saliger lange jaren gedient
hebbende’ 3) van Cornelia Wouters van Hoogstraten ‘nu ter tyt wesende ons
kueckenmaert ende beter bekent metten name Melken’. En dit gebeurt ‘om
sunderlycke merckelycke redenen my in myn conscientien my daertoe porrende.’
De vergelijking met soortgelijke stichtingen die volgen, doen allen twijfel omtrent
die ‘redenen’ verdwijnen.
In dit jaar 1560 begon de financeering van het nieuw te bouwen stadhuis. De stad
zal renten verkoopen op de inkomsten van haar aanstaanden nieuwen eigendom. En
Jacob is de eerste die kapitaal aanbrengt om een rente te koopen. De
‘gecommitteerden’ getuigen op 24 December 1560 dat ze ontvangen hebben van
Jacob van Wesenbeke als vader, momboor en tot behoef van Marie van Wesenbeke
zijne dochter, waar moeder van was juffrouw Anna van den Broecke, de som van
600 kar. gdn., waarmede hij een lijfrente koopt van 50 gdn.
Jacob zal nog meer zulke lijfrenten koopen op het nieuw stadhuis, gezamenlijk
tot een bedrag van een 300 gdn. ten lijve zijner dochter.

(1) Clemencia van Asseliers huwde Cornelis Wachmans, burgemeester van Breda. Haar zoon
Andreas Wachmans is later schout geworden van Lillo en Berendrecht. Zie Graf en
Gedenkschriften, Antwerpen, II, 39-40.
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Voor een dezer lijfrenten, ten beloope van 50 gdn. ten lijve van Maaiken, schikt hij
echter op 14 September 1564 het volgende:
‘De tocht derselven 50 gdn. hebbe ick gegunt ende gelaten, gunne ende
late mits desen vuyt myn rechter wetenheyt ende vuyt sunderlinghe groote
redenen my in mynen conscientien daertoe porrende Cornelien Wouters
Henricsdochtere van Hoochstraete dier ick tegens haeren wille van harer
eeren berooft, ende eerlyck bevonden hebbe te mywaert voort haer
gedragen te hebben, willende ende vuyterlyck begerende dat men haer
deselve naer myn doot rustelyck ende vredelyck sal laten volgen ende
blyven met noch ander 25 gdn. tjs te voren theuren behoeve by my oock
gecocht, ende haer op sekere conditien gemaeckt ende gelaten...’
Deze schikking heeft Jacob luidens het opschrift: ‘gegeven in eygen handen van
mynen weerden beminden broeder meester Peeter van Wesenbeke’.
En het stuk is wel gesloten afgegeven geworden. Op het einde der begiftiging
drukt hij de hoop uit dat Cornelia Wouters ‘my vergeven (wille) de schande huer
aengedaen.’
Een paar maanden later doet Jacob een nieuwe soortgelijke stichting, namelijk op
21 November 1564. Het luidt nu: ‘in myner conscientien bevindende dat ick
grootelycks ben gebonden in Anneken Bruynseels, Gielisdochtere, mynder
huysvrouwen jegenwoordige cameriere’. En hij vermaakt haar een lijfrente van 15
gdn.
Telkens is meester Peeter met die geheime schikkingen belast geworden.
Wist meester Peeter wat die gesloten brieven inhielden? Te bemerken is dat hij
ze in 1567 heeft overgegeven aan het gerecht. Hij moet in ieder geval toch ook wel
voor 1567 geweten hebben dat het gedrag van zijn broeder te wenschen liet; want
geheim was het niet gebleven.
Jacob's huisvrouw heeft zich maar al te vroeg kunnen vergewissen van hetgeen
er omging in het hart van haar man. Meer dan één liefdebriefje voor Jacob bestemd
is in haar handen terecht gekomen en zekeren keer deed zij een slootmaker komen
om Jacob's geheimen open te breken... Ook herhaaldelijk heeft zij haar joncwijfs
uitgestuurd om Jacob te volgen...
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Er kwam een verandering in dien gespannen toestand in 1562 doordien Jacob
aangeduid werd om als stadspensionaris de vertegenwoordigers van Antwerpen naar
het Spaansche hof te vergezellen. Zijn mede-pensionaris Jan Gillis scheen veel meer
aangeduid dan Jacob om iemand als Ursel van raad te dienen, zooals uit de brieven
van Jan Gillis blijkt. Waarom ging Jacob mee? Waarom zien we hem nadien
uitgestuurd dan naar Londen dan naar Brugge? Hij wordt de groote reiziger van het
stadscollege. Heeft Jan van Asseliers de secretaris, de broeder van Elisabeth, er
helpen voor zorgen dat de liederlijke schoonbroeder buiten het gevaar werd gedreven
van zijn camerieren ende kuekenmaerten? Men is geneigd dit of iets van dien aard
te veronderstellen.

De Reis naar Spanje.
Bij die Spaansche reis blijven we een oogenblik stil. Het is de tijd waarin de Spaansche
regeeringsbegrippen, vooral in zake eenheid van cultus, in botsing komen én met de
handelsbelangen van Antwerpen én met den vrijheidlievenden geest van dit land én
met de oude privilegien die elk onzer gemeenten tot een Staat in den Staat maakten.
De nieuwsoortige maatregelen door den Staat in het vooruitzicht gesteld, raakten
dan in de eerste plaats het stadsbestuur, en daar behoorden soortgelijke questieuse
zaken tot de studie van de pensionarissen.
Wanneer dan ook in 1562 besloten wordt dat, namens de magistraat, zullen naar
het Spaansche hof reizen de amman Godfried Sterck en de schepene Reinier van
Ursel, wordt hun een der stadpensionarissen als rechtskundig raadgever toegevoegd.
Waarom is nu de keuze gevallen op Wesenbeke en niet op den veel sterkeren en
veel katholiekeren Jan Gillis?
En nu heeft de amman wegens ziekte zoo hij voorgaf het ginds laten steken eer
men pas was begonnen. Ook Ursel betuigde minder ijver dan men had mogen
verwachten, althans in zooverre als wij getuigenissen hebben; en zoo kwam het dat
Wesenbeke minstens den schijn had alsof hij, van stadswege geheel de zaak leidde.
En Jacob was alles behalve een goed politieker: dat heeft Oranje later tijd maar al
te wel ondervonden.
In 1563, in Augusti, komt nu Wesenbeke naar Antwerpen terug, en triomphantelijk
deelt hij mede dat de privilegiebrekende inquisitie er niet komen zou, evenmin als
het nieuwe bisdom.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

605
In feite beging hij de fout die hij in den dienst van den prins zoo dikwijls zou begaan
totdat hij er zijn post bij verloor, van namelijk de zaken in te zien gelijk hij ze liefst
had(1).

De Reizen naar Brugge.
In den loop van 1565, minstens in Juli, in Augusti en in September, is Wesenbeke
keer op keer voor stadszaken naar Brugge geweest.
Het was er om te doen de Engelschen er te ontmoeten en te bekomen dat ze met
hun lakens naar Antwerpen kwamen. Maar die reizen naar Brugge beteekenden
tevens den volledigen zedelijken ondergang van den ongelukkige. Buiten de ‘vroukens
van avontuere’ tot dewelke hij zich begeeft, komt hij ten huize van meester Claes
van Dycke die een officie op het Brugsche stadhuis bekleedde en verleidt er dezes
vrouw. Een Spaansch predikheer die daar ook aan huis kwam en vriend was van de
familie heeft het hem verweten maar het kort niet. Helena is smoorlijk verliefd op
haar ‘Copke’.
Dit liefde-avontuur zou tot ettelijke misdaden leiden.
Meester Claes overlijdt en op de vrouw weegt het zwaar verdenken dat ze haar
man zou hebben vergeven.
En af en toe reist nu, minstens in het voorjaar 1567, de Brugsche weduwe naar
Antwerpen waar Jacob haar heeft ondergebracht in de Cellebroedersstraat bij zekeren
Adriaan de Saghere. En samen maken ze er ‘goeden chiere’ in het Vosken of in den
Hertshoorn in de Wijngaardstraat. Helena stelt zich herhaaldelijk in manskleederen,
om er op uit te gaan. Vastenavond 1567 (n.s.) is vooral een dolle tijd geweest. Al dit
naar de ‘informatiën’ die door het Antwerpsche gerecht weldra zullen worden
ingezamëld.

De Misdaad.
In deze dagen moet tusschen Jacob en Helena het plan beraamd zijn geworden
Elisabeth van Asseliers door vergift van kant te maken. Mogelijk voorzag Jacob toen
al, dat het voor hem

(1) In het jaar 1566 schenkt de stad aan meester Jacob als bijzondere belooning voor zijn reis
naar Spanje een erfrente van 200 gulden op het corpus der stad (Stadsprotocollen n. 1402.
De juiste datum in het jaar is niet aangegeven).
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weldra raadzaam worden zou de Nederlanden te verlaten, zooals hij op 7 April 1567
ook doet. En misschien was dit dan van invloed op het besluit want juffrouwe van
Dycke kon toch niet mee op reis met Jacob en Elisabeth, en haar brieven wijzen uit
dat zij haar ‘Copke’ niet meer derven kan.
Men zou met twee vergiften werken, een dat langzaam deed verkwijnen, en fistels
verwekte, en een ander, daarna, dat de dood moest voor gevolg hebben, welke dood
dan aan de fistels kon worden toegeschreven.
Hoe men aan het vergift kwam zullen we hier niet verhalen. We bepalen ons bij
een kort relaas van hetgeen verder de informatiën doen kennen, de ‘informatien’ hier
en daar met behulp van andere bronnen toelichtend.
Morillon schreef op 5 April 1567 aan Kardinaal Granvelle:
‘Le doien d'Anvers m'a dit à cet instant que Marco Perez y est retourné et
que le pensionnaire Wesenbeke at vendu tout son bien qu'il at put, et
paqueté ses meubles qu'il emporte avec ceulx du prince d'Oranges’
(Correspondance du cardinal de Granvelle, II, 349).
En in het Staatsarchief te Wiesbaden bewaart men een brief, afkomstig uit het archief
van Wesenbeke, zijnde een aanbeveling van den prins van Oranje voor den uit
Antwerpen vertrekkenden Wesenbeke, opdat graaf Jan van Nassau hem helpe. Die
brief is van 7 April 1567. Jacob is dus op of rond dezen datum vertrokken.
Het was nu in die tijden de gewoonte dat burgersmenschen zich immer dienen, en
op reis vergezellen deden door een meertallig dienstpersoneel. Opmerkelijk is hierbij
welke intimiteit er tusschen deze lijfsdienstboden en de meesters groeit. En zoo is
ook Jacob vertrokken met minstens een paar dienaren, en een paar ‘joncwijffs’ voor
zijn vrouw.
De reis ging naar Nassau, naar Dillenburg en Siegen.
Na een eerste poging tot vergiftiging te Antwerpen door Jacob zelf gepleegd,
begaat hij er een tweede tijdens de reis, te Neuss, doch zonder welgelukken, evenwel
ook zonder argwaan op te wekken.
Eens te Dillenburg aangekomen, herneemt Jacob het helsche plan, maar betrekt
er ditmaal zijn dienstknecht Philips de Lens in. Terwijl Jacob in Siegen vertoeft,
moet Philips het poederken in de melk doen die Elisabeth eten zal.
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Inmiddels huist juffrouwe van Dycke te Antwerpen in de Cellebroedersstraat,
wachtende op het goed verloop van ‘het proces’, het aangenomen dekwoord in de
briefwisseling der moordenaars.
Maar Philips de Lens verraadt het opzet, na een tijd aarzelend te zijn geweest, aan
Elisabeth. De vrouw wil hem eerst niet gelooven maar het poederken wordt beproefd
op een duif, en het blijkt wel fel vergift te zijn. Tusschen Philips en de vrouw wordt
overeengekomen dat men vluchten zal naar Antwerpen. De vrouw zal zich ziek
houden, haar man zeggen dat een dienaar haar heeft willen vergeven, en dat ze niet
meer daar blijven wil.
Philips meldt dadelijk aan Jacob te Siegen dat eindelijk de vrouw is ziek gevallen,
dat het poederken werkt, en onmiddellijk vertrekt Jacob naar Dillenburg. Daar springt
de vrouw het bloed uit den neus als zij haar man terugziet maar zij beheerscht zich
toch voldoende om het overlegde spel na te komen. Ze wil weg! Zoo niet zal ze den
prins spreken. Ze heeft het poederken gezien, ze is zeker dat men haar vergiftigen
wil, en Jacob kan het haar niet uit het hoofd praten.
Dat ze dan maar vertrekke. Philips moet haar vergezellen. En Jacob legt hem
allerhande boodschappen op opdat alles goed verloope; ook neemt hij maatregelen
om de vrouwen te verwittigen die te Antwerpen betrokken waren in het aanschaffen
van het venijn. Men is vertrokken op 26 Mei. Des anderendaags zendt Wesenbeke
zijn vrouw een brief achterna welke brief ook aan het gerecht zal worden overgeleverd.
Op 5 Juni 1567 was de droeve karavaan te Antwerpen.
Dadelijk moet Elisabeth hare klacht hebben ingediend bij den markgraaf, want
reeds op 7 Juni beginnen de huiszoekingen en de ondervragingen. Elisabeth heeft
een menigte brieven aan het gerecht overgeleverd, waarschijnlijk wel een tachtigtal
liefdebrieven, door allerhande lichtekooien aan haar man gericht. Ook de laatste
missiven van juffrouwe van Dycke aan Philips gestuurd om aan Jacob te worden
bezorgd, gaf zij in handen van den markgraaf, evenals brieven van Jacob zelf aan
dezelfde. Men ontdekt de vrouw die het poeder, solmatre de Venise, heeft geleverd.
En het onderzoek richt zich verder naar Brugge om de tusschenpersoon te grijpen
die het poeder voor rekening van Wesenbeke te Antwerpen heeft gekocht, Calleken
Willems. Maar Calleken is er uitgemuisd, is naar Keulen naar juffrouwe van Dycke
vertrokken. Ze wordt echter aangehouden bij haren terug-
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keer in November; en scherpelijk ondervraagd, verhaalt zij nu een macht van
bijzonderheden, waaruit we ook verder vernemen dat de prins zich te Dillenburg met
de zaak moet hebben gemoeid, dat te Keulen de woning waar juffrouwe van Dycke
vertoefde is doorzocht geworden, enz.
Hier eindigen onze ‘informatiën’.
Jan van Asseliers, de broeder van Elisabeth, die toen secretaris onzer stad was,
moet de zaak zijner zuster wel hebben behartigd. Zijn collega op het secretariaat,
Hendrik de Moy, is degene die de informatien heeft opgeteekend, en die zelf naar
Brugge is gereisd om Calleken te doen ondervragen. Het is zijn dossier, met zijn
nota's, en met de brievenverzameling en de andere bewijsstukken van schriftelijken
aard, dat hier voor ons ligt. De Antwerpsche schepenen die de informatien opnamen
en onderteekenden waren Jan van de Werve en Jan Rubens.
Akelig treffen. Deze Jan Rubens zal het volgend jaar zelf den weg naar Dillenburg
inslaan, zal er een kind winnen bij de vrouw zelf van den prins, en na een tijd
gevangenschap op Dillenburg, wellicht in datzelfde huis te Siegen terecht komen
waar Wesenbeke had verbleven. En het was daar dat Pieter Pauwel Rubens geboren
werd.
Jacob is secretaris van den prins geweest tot dat deze hem afzet en vervangt door
Marnix. Een tijdlang is dan Wesenbeke commissaris bij de legertroepen van den
prins. Te Antwerpen heeft men vernomen dat hij gestorven is te Wesel, rond het jaar
1575.
Elisabeth was naar Antwerpen teruggekomen met haar stiefdochter Maaiken, het
eenige kind van Jacob. Maaiken van Wesenbeke huwt hier jonker Niclaes de Meyere,
en we zien dezen Niclaes een rekwest tot den magistraat sturen in December 1591
om uitbetaling aan zijn huisvrouw van de erfrente op het corpus der stad eertijds aan
haar vader Jacob toegekend, als behoorende die erfrente tot hare ‘moederlijke
goederen’. De partijen geraken t'akkoord op de som van 160 gdn. in plaats van 200.
Wanneer Elisabeth gestorven is mochten we niet ontdekken.(1)

(1) De dokumenten betreffende deze zaak zullen verschijnen in de Bijdragen tot de Geschiedenis.
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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 inbegrepen)
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 1930

609

Vergadering van 17 December 1930.
Waren aanwezig: de HH. Prof. Dr. J. PERSYN, bestuurder, Prof. Dr. M. SABBE,
onder-bestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de HH. Dr. L. SIMONS, FRANK LATEUR, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE,
Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. L. WILLEMS, Prof. Dr. A.
VERMEYLEN, Prof. Dr. A.J.J. VAN DE VELDE, J. JACOBS, Prof. Dr. A. VAN
HOONACKER, J. SALSMANS S.J., Dr. Fr. VAN CAUWELAERT, Dr. J. MULS en F.V.
TOUSSAINT VAN BOELAERE, werkende leden;
de HH. Dr. J. VAN MIERLO S.J., Prof. Dr. J. VAN DE WIJER en FLORIS PRIMS,
briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de HH. IS. TEIRLINCK Kan. AM. JOOS, Prof. Dr. FR.
DAELS, werkende leden, Prof. Dr. L. GROOTAERS en A.H. CORNETTE, briefwisselende
leden.
***

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

Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door de Regeering:
Bibliothèque royale de Belgique. Les lettres belges d'expression française.
1830-1930.
Académie royale de Belgique. Mémoires. Coll. in 8o. T. XXIX, fasc. I . Les thémes
bucoliques dans la poésie latine, par JEAN HUBAUX.
Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de
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Liége. Fasc. XLIV: Serta Leodiensia. Mélanges de philologie classique publiés à
l'occasion du Centenaire de l'indépendance de la Belgique.
Door de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam:
J.H. STARMANS: Verloskunde en Kindersterfte in Limburg. Folklore - Geschiedenis
- Heden.
A. MELCHIOR: Onderhuidsche Zuurstoftherapie.
J. HOORWEG: Over bloeddrukverhooging, bloeddruk-index en
hoogtezonbehandeling in de zwangerschap.
G.A. LINDEBOOM: Encephalographie.
OE OEN DJIANG: Bijdrage tot de Röntgen-diagnostiek in de zwangerschap.
J.W.G. TEN BOKKEL HUININK: Onderzoekingen over de waarde van eenige proeven
ter bepaling van de Leverfunctie.
A.H.M. COLAçO BELMONTE: Objectieve criteria voor de waarde van stimuleeren
(getoetst aan de cliniek en de pathologische anatomie van de mazelen-pneumonie).
R. GEERLING: Klinisch en experimenteel onderzoek over monocytose bij aandoening
der groote hersenen.
E.A.J.M. HANLO: Utero-salpingographie.
J.H.C. FREIJER: Over stuitliggingen.
P.W.L. PENRIS: Geneeskundige Verzorging van Arbeiders bij
Landbouwondernemingen op Java.
M.W.A. MEUWISSEN: Bijdrage tot de kennis der pathologische veranderingen
van de leucocyten.
J.D.G. DU PREEZ: Behandeling van pernicieuse anaemie met poeder van gedroogde
verkensmagen.
R. TH. MEURER: Over de nieuwe richting van Hirsch in de verloskunde.
A. SNETHLAGE: Een geval van lupus pernio.
P.J. VAN GULIK: De medisch-hygiënische dienst der mijnbouwmaatschappij
Redjang-Lebong gedurende het tijdvak 1925 tot en met 1929.
RADEN SENO-SASTROAMIDJOJO: Bijdrage tot de kliniek en therapie van het
carcinoma corporis uteri.
A. HAGENDOORN: Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Auges.
L.J. TOXOPEUS: De soort als functie van plaats en tijd. (Getoetst aan de lycaenidae
van het Australaziatisch gebied.)
H.D. VAN OORT: Automatische pH bepaling in de suikerfabricage.
F.H. COHEN: Nitratiesnelheden.
P.H. VAN DER LEY: Stikstofhoudende koolsoorten.
A.A. BOS: Bijdrage tot de kennis van de lignosulfozuren.
M. ZIEREN: Bijdrage tot de kennis van den invloed van vergiften op de
waterstofpotentiaal en de waterstofdiffusie.
F. MENDLIK: Over de structuur van yohimbine.
J. OVERHOFF: Katalytische hydreering van pyridinederivaten.
FRANçOISE VERSCHAFFELT: Bijdrage tot de kennis der Nederlandsche zoeten
brakwaterprotozoën.
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H. VAN DER ZEE: Onderzoekingen over de werking van beluchte contractbedden.
P. VAN CAMPEN: Onderzoekingen over osmose.
E.L. KRUGERS DAGNEAUX: Bijdrage tot de kennis der atypische colibacteriën.
P.G. MOLENAAR: Eindige substitutiegroepen. Toepassing in de quantatheorie.
H. GERDING: Onderzoekingen over het electrochemisch en licht-electrisch gedrag
van aluminium en aluminium-amalgamen.
L.H. LOUWE KOOIJMANS: Onderzoekingen over de streptokokken uit verontreinigd
water.
MARIANNA PINKHOF: Untersuchungen über die Umfallkrankheit der Tulpen.
H.J. FLIPSE: Die Parthenopidae der Siboga-expedition.
J. NAT: De studie van de Oostersche talen in Nederland in de 18e en de 19e eeuw.
H.G.W. VANDER WIELEN: Een Friesche landbouwveenkolonie. Bevolkingstudies
van de gemeente Opsterland.
HERMAN JANSSEN C. SS. R.: Montaigne fidéiste.
H.P.J.M. AHSMANN: Le culte de la sainte Vierge et la littérature française profane
du moyen âge.
G. ROORDA: Realism in Daniel de Foe's Narratives of adventures.
J.A. BASTIAENEN: The moral tone of Jacobean and Caroline drama.
C. VAN DER SPEK: The Church and the Churchman in English dramatic literature
before 1642.
A.G. FENNEMA: Eigendomsbescherming van Toondereffecten.
F.A. SÖHNGEN: De nationaliteit van de gehuwde vrouw.
H.H. MENALDA: Samenhang tusschen Waterschap en Territoir.
Mr S. ROZEMOND: Kant en de Volkenbond.
W. VAN OORDE: Lexicon Aetherianum.
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam: Lijst van aanwinsten. Jg. 1930. No 2.
Verslag van de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam over het jaar 1929.
Door de Technische Hoogeschool te Delft:
L. VAN HOUTEN: Geologie des Pelmo-gebietes in den Dolomiten von Cadore.
J.A.M. VAN BUUREN: Beschouwingen over de economie en het beheer der
zeehavens.
W.L.H. SCHMID: Over de werking van de luchtlift voor water.
J.H. KOERS: Bijdrage tot de theorie der binaire stelsels, in het bijzonder het
optreden van vaste stof.
J.S.P. BLUMBERGER: Studies in de katalytische ontleding van diazoverbindingen.
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M.J. VAN TUSSENBROEK: Eenige technische adsorptieprocessen en hierbij optredende
chemische omzettingen. Electrische kleurmeting.
H.G. BOS: Metingen over de dispersoëlectriciteit bij water en benzine en over de
geleidbaarheid van benzine en transformatorolie.
F.J.J.H. KURRIS: Evenwichten van vast calcium en magnesium carbonaat met
koolzuuroplossingen.
J. VAN AKEN: Kalk - Suiker.
G.J. DE GLEE: Over grondwaterstroomingen bij wateronttrekking door middel
van putten.
E.J. BOSCH, Ridder van Rosenthal: De ontwikkeling der Waterschappen in
Gelderland.
J.B. VAN DER LEK: Onderzoekingen over de Butylalkoholgisting.
A.E. KORVEZEE: Koperchloride als katalisator voor het Deacon-proces.
C.L. BINSBERGEN: Theoretische en experimenteele onderzoekingen op het gebied
van uitlaat en spoeling bij tweetaktmotoren.
Door de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën:
Nr 71 (groote serie): Resolutiën der Staten-generaal van 1576 tot 1609, bewerkt
door Dr. N. JAPIKSE. 10e deel (1598-1599).
Door de Rijksuniversiteit te Groningen:
Mr. B. TEN BRUGGEN CATE en H. DE BUCK: De Rijksuniversiteit te Groningen.
F.J.J. VRIJMOED: Lamennais avant sa défection et la Néerlande catholique.
K. WAGENAAR: Etude sur la négation en ancien Espagnol jusqu'au XVe siécle.
A. BOSKER: Literary criticism in the age of Johnson.
C. BROUWER: Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland.
JOHANNES DE WIT: Die Vorritzungen der Etruskischen Grabmalerei.
L.J. CAZEMIER: Oud-Egyptiese voorstelling aangaande de ziel.
F.C. DE VRIES: Vredes-pogingen tusschen de oud-bischoppelijke cleresie van
Utrecht en Rome.
J. TALSMA: Onze zoogenaamde zakelijke zekerheidsrechten. Proeve eener
publicatietheorie.
Door de ‘Commissie ter Redactie van den Groningschen Studenten Almanak’:
Groningsche Studenten Almanak. 1931.
Door de Universiteit van Pretoria:
Gedenknommer. Studenteblad. 18e Jg. Nr 25.
Door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te Weltevreden:
Oudheidkundig Verslag. 1929. 3e en 4e kwartaal.
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Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. 1930, dl. LXX, afl. 1.
Door het ‘Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek’:
Derde Jaarlijksch Verslag 1929-1930.
Door den schrijver:
J. Zevecotius et sa Maria Stuarta ou Maria Graeca, par JEAN GESSLER. (Overdruk
uit ‘Mélanges Paul Thomas.’)
Door de Redactie:
Den Uyl. 3e jg. Nr 2. Maandblad. Academisch jaar 30-31. Novembernummer.

Aangekochte boeken.
Algemeen Fransch-Nederlandsch en Nederlandsch-Fransch Woordenboek, door J.
VERCOULLIE. 2e deel, 6e afl.
G. PEDROTTI-V. BERTOLDI: Nomi dialettali delle piante indigene del Trentino e
della Ladinia Dolomitica.
ELISABETH ZERNIKE: De gereede Glimlach.
J. SLAUERHOFF: Saturnus.
Letterkundig Jaarboek Erts 1930.
D.A.M. BINNENDIJK: Het andere Land,.
HALBO C. KOOL: De Tooverformule.
VICTOR J. BRUNCLAIR: De Monnik in het Westen.
ALBERT VERWEY: De Figuren van de Sarkofaag.
URB. V.D. VOORDE: Per umbram vitae.
URB. V.D. VOORDE: Charles De Coster en de Vlaamsche Idee.
URB. V.D. VOORDE: Het donker Vuur.
URB. V.D. VOORDE: Critiek en Beschouwing. 1e bundel.
Letterkundige Almanak voor Vlaanderen. 1930.
MARNIX GIJSEN: Odusseus achterna.
BERNARD VERHOEVEN: Guido Gezelle, Vader van het Nieuwe Vlaanderen, bij de
Eeuwherdenking van zijn geboorte. 1830-1930.
JO VAN AMMERS-KÜLLER; De Opstandigen. Vrouwenkruistocht, 2e druk.
MENNO TEN BRAAK: Het Carnaval der Burgers. Een gelijkenis in gelijkenissen.
GERARD WALSCHAP: De Dood in het Dorp.
GERARD WALSCHAP: Volk.
J. SLAUERHOFF: Yoeng Poe Tsioung.
J. SLAUERHOFF: Het Lente-eiland (Kau-Lung-Seu).
J. SLAUERHOFF: Serenade.
E. DU PERRON: Parlando.
HENDRIK VAN TICHELEN: Van een kleine Wereld, 2e herziene uitgave. Met opdracht
en muzikale bijdragen van Dr. J.H. GUNNING WZ.
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Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurster voor 1931. - Brief van 12
December 1930, waarbij de heer Minister van Kunsten en Wetenschappen aan de
Academie een dubbel afschrift laat geworden van het Koninklijk Besluit van 4
December, waarbij de verkiezing wordt goedgekeurd van Prof. Dr. M. SABBE, tot
bestuurder, en Mej. M.E. BELPAIRE, tot onderbestuurster der Academie voor het jaar
1931.
2o) Barbierprijs. - In de laatste zitting van de Bestuurscommissie werd met eenparige
stemmen een voorstel aangenomen van den heer SABBE, onderbestuurder, aangaande
een der Barbierfondsen. Een prijs van 1000 fr. zou namelijk worden toegekend aan
den schrijver van het beste bellettristisch verhaal op nationaal-geschiedkundigen
grondslag (historische roman, geromanceerde levensbeschrijving, enz.) in het tijdvak
begin 1927 tot eind 1930 verschenen. De prijskamp zou door de dagbladen en door
de Verslagen en Mededeelingen der Academie aangekondigd worden zooals de
Beernaertprijskamp.
De toestemming der Academie wordt daartoe gevraagd, daar de werken vóór einde
Februari 1931 bij den bestendigen secretaris moeten ingezonden zijn. (Goedgekeurd.)
3o) Rekendienst der Academie. - De rekeningen over het dienstjaar 1929, door het
Rekenhof goedgekeurd, liggen ter inzage op de Secretarie.

Mededeelingen namens commissien.
1o) Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. - Bij afwezigheid
van Prof. Dr. L. SCHARPÉ secretaris, legt de heer L. WILLEMS verslag ter tafel over
de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
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Waren aanwezig, de HH. J. JACOBS, voorzitter, Dr. L. GOEMANS, Dr. L. SIMONS,
Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. L. WILLEMS, leden; wonen de zitting bij als hospiteerend
lid: Dr. J. VAN MIERLO en Dr. FL. PRIMS.
Aan de dagorde staat:
1o) De Rinc. - Lezing door Is. TEIRLINCK.
De heer Teirlinck heeft zich laten verontschuldigen. Hij is ongesteld en heeft de reis
naar Gent niet mogen ondernemen.
2o) Tot welk tijdvak behoort het Westvlaamsch Herbarium uit Königsberg. - Lezing
door J. JACOBS.
De heer Jacobs houdt zijn lezing over de dateering der Oud-Westvlaamsche Glossen
uit Königsberg. Hij onderzoekt meestal aan de hand van de conclusies door professor
Mansion bekomen in zijn studie over de Gentsche plaats- en persoonsnamen, tot
welk tijdvak de verschillende glossengroepen behooren. Hij komt tot het besluit dat
de 84 glossen niet tot de 13e eeuw, maar zeker en vast tot de 12e eeuw behooren. Zij
werden voor de eerste maal waarschijnlijk neergeschreven omstreeks het jaar 1100
of nog beter in de laatste decade der 11e eeuw. De kopiïst uit de 13e eeuw heeft de
spelling van het oudere handschrift volkomen geëerbiedigd. De Commissie stelt voor
de studie van den heer JACOBS in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen
(goedgekeurd.).
11o) 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, voorzitter, FRANK LATEUR, ondervoorzitter,
Dr. L. SIMONS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. J. PERSYN, J. SALSMANS, S.I.,
Prof. Dr. A.J.J. VAN DE VELDE, leden, en Prof. Dr. M. SABBE, lidsecretaris.
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Aan de dagorde staat:
1o) Twee kostbare Liederboeken. Een inventaris van 394 Vlaamsche volksliederen
uit de XVIIIe en XIXe eeuw, door den heer WILLY KONINCKX ter opneming in de
Verslagen en Mededeelingen aangeboden. De HH. M. SABBE en J. SALSMANS werden tot verslaggevers aangesteld.
2o) Twee onuitgegeven brieven van H. Conscience. Mededeeling door Prof. Dr. M.
SABBE.
De heer M. Sabbe bespreekt één brief van H. Conscience en één van den E.H.J.B.
van Hemel, betreffende de wijzigingen door Conscience aan de eerste uitgave van
het Wonderjaer toegebracht. De brieven worden door den heer Sabbe aan de
Koninklijke Academie geschonken. Zij zullen met de bespreking in de Verslagen en
Mededeelingen opgenomen worden.

Dagorde.
I. Nieuwe uitgaven van leden der Academie. - Geschiedenis van Antwerpen. II.
De XIIIe eeuw. 4e boek: ‘Fastes’. Regesten. Zegels. Munten, door FLORIS PRIMS.
(N.V. Standaard Boekhandel, Brussel.)
II. Wedstrijden voor 1931. - Ingekomen prijsantwoorden en benoeming der
Keurraden.
1o) Onderwijs: Men vraagt een studie over den invloed van de Broeders van het
Gemeene leven op het onderwijs in onze gewesten.
Op 5 December kwam een antwoord binnen onder kenspreuk: Labor omnia vincit
improbus. - Tot leden van den keurraad werden aangesteld, de HH. J. JACOBS, Dr.
J. VAN MIERLO S.J. en Dr. L. GOEMANS.
III. Bestuurscommissie. - Verkiezing van twee leden voor de jaren 1931-1932 die,
samen met het Bestuur, de Bestuurscommissie zullen uitmaken. De uittredende leden,
de HH. WILLEMS en JACOBS worden herkozen.
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Quinten Metsijs-Hulde in de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Op 17 December, te 3 uur namiddag, werd in een openbare vergadering plechtig
hulde gebracht aan den beroemden Vlaamschen schilder Quinten Metsijs, ter
herdenking van de 400e verjaring van zijn afsterven.
De wereldlijke en geestelijke overheden werden door Bestuur en Leden ontvangen
in het eeresalon der Academie, nl. de heer Firmin VAN HECKE, afgevaardigde van
den Weled. Heer Minister van Kunsten en Wetenschappen; Z.D.H. Mgr. COPPIETERS,
bisschop van Gent; de heer A. VAN DER STEGEN, burgemeester der stad Gent; Kan.
MAURITS DE BAETS, vicaris-generaal; J. DE VOS, arrondissementscommissaris.
Te drie uur werden genoodigden en Academieleden naar de feestzaal geleid. Een
talrijk publiek, dames en heeren, was aldaar aanwezig, o.a., de HH. A. LESAFFRE,
advocaat generaal bij het Hof van Beroep; G. DE RUYCK, voorzitter der Rechtbank;
C. DE BRUYNE, beheerder-opziener der Universiteit, O. VAN MALLEGHEM,
gepensionneerd advokaat-generaal, verscheidene professoren der Universiteit,
opzieners en leeraren van het Middelbaar en Lager Onderwijs, enz.
De Weledele Heer Minister van Kunsten en Wetenschappen liet zich
verontschuldigen; de heer K. WEYLER, gouverneur der provincie, die beloofd had
de vergadering bij te wonen, was op het laatste oogenblik verhinderd en moest zich
eveneens laten verontschuldigen; verder ook de HH. Baron H. DE KERCHOVE
D'EXAERDE, senator, A. SIFFER, L. PUSSEMIER en A. DHAVÉ,
volksvertegenwoordigers, in Senaat of Kamer weerhouden.
De Bestuurder der Academie, Prof. Dr. J. PERSYN, heet de talrijke aanwezigen
welkom en verleent onmiddellijk het woord aan Dr. J. MULS, conservator van het
Museum van Schoone Kunsten te Antwerpen, en werkend lid der Acade-
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mie, die spreekt over Het Leven en de Werken van Quinten Metsijs.
Na hem handelt Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, conservator van het Museum van
Schoone Kunsten, te Brussel, en werkend lid der Academie, over De beteekenis van
Quinten Metsijs in de Geschiedenis der Vlaamsche Schilderkunst.
Ten slotte komt aan het woord Dr. FRANS VAN CAUWELAERT,
volksvertegenwoordiger, burgemeester van Antwerpen, werkend lid der Academie,
die in verband met 's Lands Eeuwfeest een rede houdt getiteld: Naar de toekomst.
De drie sprekers worden warm toegejuicht en de aanwezigen sluiten zich aan bij
de woorden van hulde die hun door den Bestuurder der Akademie worden toegestuurd.
Dr. Persyn bedankt eveneens de aanwezige dames en heeren en kondigt aan dat de
drie redevoeringen in de Verslagen en Mededeelingen zullen opgenomen worden.
Te 4 ½ uur verklaart hij de vergadering gesloten.
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Twee onuitgegeven Brieven van H. Conscience en J.B. van Hemel
Door Prof. Dr. M. Sabbe
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Toen Hendrik Conscience, in 1843, zijn vóór dien tijd verschenen werken in een
vervolgreeks liet herdrukken, opende hij de rij met een tweede uitgave van zijn thans
merkelijk gewijzigd eerste boek In 't Wonderjaar.
Men weet hoe hartstochtelijk voor en tegen die omgewerkte lezing werd
geschreven. Ze heette weldra in den Schrobber de ‘vermechelde’ uitgave van het
Wonderjaer.
Het ligt volstrekt niet in onze bedoeling het debat, dat daarover ontstond, opnieuw
te openen of aan nieuwe beschouwingen te hertoetsen.
Wij weten wat Max Rooses erover schreef in zijn Nieuw Schetsenboek(1); hoe Paul
Hamelius het beoordeelde in zijn Histoire politique et littéraire du mouvement
flamand(2); met welke slagvaardige belezenheid E. Anseele er over polemiseerde in
Le Soir (30 Juli 1895); welke zienswijze Modest de Bie in zijn Letterkundige
Snipperingen(3) en Kannunik Dr. J. Muyldermans in zijn levensbeschrijving van J.B.
van Hemel(4) er over ten beste gaven; en wanneer wij daar ten slotte de eigen
voorstelling van het geval door Conscience zelf bijvoegen, in een soort van intervieuw
medegedeeld aan Georges Eekhoud(5), dan zullen wij de verschillende opvattingen
over die vraag wel voldoende herinnerd hebben.

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

Ad. Hoste (Gent) en W. Gosler (Haarlem) p. 314 e.v.
Ch. Rosez, Brussel, p. 109-110.
Wwe J.B. Wiliems, Brussel, p. 84.
La Vie diocésaine (Leuven, Drukkerij (Nova et Vetera) October 1926, p. 401.
Henri Conscience, Lebègue, Brussel. Blz. 75.
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Ontdaan van alle bijkomstige beschouwingen komt het geval hierop neer: Conscience,
vernomen hebbende dat de commissie, belast met den aankoop van boeken voor de
gevangenisbibliotheken, zijn Wonderjaer en bijgevolg ook zijn andere werken,
ongeschikt achtte voor menschen, die uit den aard reeds te zeer naar drift en
opstandigheid neigden, vroeg zich wanhopig af wat er ging gebeuren met al de
voorbereidselen voor de volledige uitgave, reeds door den drukker getroffen, ten
koste van heel wat geld. Op raad van den E.H. Dierckx, pastoor der St. Jacobskerk
te Antwerpen, bij wien hij zijn nood was gaan klagen, liet hij niet alleen Het
Wonderjaer maar ook den Leeuw van Vlaenderen van godsdienstig en zedelijk
standpunt uit onderzoeken door den E.H. Jan Baptist van Hemel, superior van het
Klein Seminarie te Mechelen, die deel uitmaakte van de Commissie voor
Gevangenissenlectuur en daar over grooten invloed beschikte. Conscience aanvaardde
de voorstellen tot wijziging, die Kannunik Van Hemel hem deed, en de nieuwe
uitgave van het Wonderjaer, alsook die van den Leeuw van Vlaenderen, verscheen
dan in veranderden vorm.
Dit is de bondige samenvatting van de zeer bekende feiten.
Zoo wij er hier op terugkomen, is het enkel omdat wij toevallig twee totnogtoe
onuitgegeven brieven van H. Conscience en den E.H.J.B. van Hemel in handen
kregen, die als historische bescheiden over dit geval onze belangstelling zeker
verdienen, en een waardevolle aanvulling zijn van de Briefwisseling van, met en voor
Hendrik Conscience uit de jaren 1837 tot 1851, door Dr. A. Jacob uitgegeven(1).
Wij weten ongelukkiglijk niet met zekerheid tot wien de brief van H. Conscience
gericht was. De vroegere bezitter heeft den naam van den bestemmeling met zooveel
zorg doorgehaald en uitgekrabd, dat het ons niet mogelijk was dien nog te lezen. Het
is echter uit den tekst duidelijk, dat de brief geschreven werd aan een hoog ambtenaar,
die in den gewenschten boekenaankoop medezeggenschap had. Dit in acht nemende,
wagen wij dan de onderstelling, dat die ambtenaar de heer De Sorlus was, directeur
bij het Ministerie van Justitie. Uit Conscience's verhaal van het geval, door G.
Eekhoud in zijn werk overgedrukt(2), vernamen

(1) Gent, Uitg. der Koninklijke Vlaamsche Academie. 1913-1914.
(2) P. 75.
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wij inderdaad dat deze hooge ambtenaar zich op verzoek van Conscience's vriend
en beschermer, den kunstschilder Wappers, voor den schrijver interesseerde en hem
beloofd had voor een bestelling van zijn boeken ten behoeve der
gevangenisbibliotheken te zorgen.
De brief van den E.H.J.B. van Hemel, aan Conscience gericht, werd door den
romanschrijver aan den heer De Sorlus (?) medegedeeld, opdat deze, op gezag van
den Mechelschen geestelijke, voortaan volle vertrouwen zou hebben in het zedelijk
gehalte van zijn geschriften.
Beide brieven bleven samen en werden in de nalatenschap van wijlen Nestor de
Tière teruggevonden door den heer Valery D'Hondt, die ze mij welwillend afstond.
Op mijn beurt schenk ik ze aan de Koninklijke Vlaamsche Academie. Ik meen dat
ze een plaatsje verdienen bij de andere bescheiden over de geschiedenis der Vlaamsche
letterkunde, die de Academie reeds bezit.
Wij laten hier den tekst der twee epistels volgen.

A. Brief van H. Conscience aan den heer De Sorlus (?)
Monsieur,
J'attendais avec espoir les résultats de vos bienveillants efforts lorsque Mr. Wappers
retournant de Bruxelles, m'a dit que vous désiriez recevoir quelques journaux parlant
de mes ouvrages. J'ai l'honneur de vous en adresser ci-inclus quatre ou cinq, que j'ai
été prendre chez un de mes amis, car moi-même je ne me suis jamais occupé de la
conservation des nombreuses feuilles qui ont critiqué ou loué mes oeuvres. Le Lion
des Flandres vient de paraître en allemand à Leipsig.(1)
Je ne sais à quoi doivent servir les journaux que je vous envoie, mais il me semble
que je puis abréger de beaucoup l'examen de mes ouvrages en vous adressant avec
la présente un billet, qui m'a été écrit par le supérieur du Séminaire de Malines et
dans lequel ce savant écclésiastique juge la nouvelle édition, dont il a vu toutes les
épreuves. En matière de moralité son opinion ne peut être que décisive.

(1) Vertaling van Karel André.
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Vous verrez dans ce billet que mes ouvrages ont été changés dans le but de les rendre
admissibles dans les diverses institutions.
Mr. Van Hemel m'ayant permis de faire connaitre son opinion, car cela pourrait
être utile, je pense qu'il suffira que vous montrassiez le billet à M.M.(1).................
pour épargner un plus long examen.
Vous trouverez ci-joint l'exemplaire d'un petit ouvrage que je viens d'éditer au
prix de fr. 1.50.(2)
Me confiant en vos généreux efforts j'espère obtenir bientôt une réponse favorable
et vous prie, Monsieur, d'agréer en attendant l'expression de mes sentiments de haute
considération et de reconnaissance.
Anvers, 9 Janvier 1843.
Conscience
Greffier de l'académie royale d'Anvers.
N.B. Comme il ne paraîtra de mes ouvrages qu'un volume tous les mois et que le
paiement en sera par conséquent très divisé on pourrait en prendre tel nombre qu'on
voudra sans que la somme y affectée ait le caractère d'un encouragement trop large.

B. Brief van J.B. van Hemel aan H. Conscience.
Mon bien cher Ami,
Je réponds à l'instant à votre aimable lettre d'aujourd'hui, remplie de tant de souhaits
pour moi. J'y vois toujours ce même bon coeur à mon égard. Mes voeux pour vous
ne sont ni moins étendus, ni moins sincères; vous le savez.
En voilà assez pour le nouvel an.
Vous me demandez si je suis content de la nouvelle édit. du Wonderjaer. Oui,
mon cher, j'en suis content et très content. J'y retrouve toutes nos vues d'il y a cinq
mois. C'est parfait. L'ouvrage a immensément gagné aux changements, historiquement,
littérairement mais surtout sous le rapport de la religion et des

(1) Ook deze namen zijn onleesbaar gemaakt. Zeer waarschijnlijk werden hier de overige leden
van het comiteit voor gevangenissenlectuur bedoeld.
(2) Hoe men Schilder wordt. In twee weken tijd was de heele oplage uitverkocht.
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moeurs. Les nouvelles scènes si saisissantes et si religieuses en rendent la lecture
agréable et utile.
Nous attendons avec impatience le Lion des Flandres. En voici le 2e Vol. de la 1e
Edit. Si vous l'éditez dans le sens que vous m'avez dit, vous pouvez compter sur un
ample débit parmi nos 600 élèves.
Votre nouvel opuscule: Hoe men schilder wordt, fait fureur parmi les profrs.,
comme parmi les élèves.
Courage! Mon bien cher ami, propagez cette prose facile et élégante de votre joli
nouvel ouvrage. Cette allure toute belge charme tant dans vos ouvrages en prose.
C'est en prose que nous sommes encore si pauvres; à vous de combler cette lacune
et à nous de recommander la nouvelle édit. de vos oeuvres, mais à condition qu'à
l'égard de tout le reste vous soyez aussi sévère que vous l'avez été pour l'opuscule
sur le nouveau peintre et pour le Wonderjaer. Je vois que vous n'êtes plus tourmenté
que de saisir toujours de plus en plus le Beau, le Vrai et l'Honnête. Nourrissez cette
passion; elle produira sous votre riche plume des ouvrages dont on parlera au loin.
Je le dis, comme je le pense; mais je ne le dis que pour vous encourager.
Bientôt je vous ferai venir le 3e vol. du Lion.
Agréez, je vous prie, mon cher Monsieur Conscience, l'assurance de toute mon
affection et de tout mon dévouement.
(se) J.B. Van Hemel, supr.
Malines, 2 Janvier 1843.
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De Beteekenis van Quinten Metsys in de Vlaamsche Kunst
Door Prof. Dr. Leo van Puyvelde
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
In den aanvang van de XVIe eeuw wordt het onderscheid uitgewischt tusschen de
eigenaardige kunststijlen, die zich ontwikkeld hadden in elk van onze Vlaamsche
groote steden, Brugge, Gent, Brussel, Leuven. De Renaissancekoorts doorschokt,
tegelijk in al onze kunstcentra, de geesten en jaagt de verbeelding op: overal dringt
het meer menschelijke naar voren; en de sierlijke compositie van de figuren, de
evenwichtige opstelling van de groepen en de breking van de vroegere groote
lokaalkleuren in een harmonie van verfijnde kleurwaarden, moeten den nieuwen lust
voldoen voor weelde en schoonen schijn. Het instinctmatige schoonheidsgevoel wijkt
voor een algemeene kennis van den schoonen kunstvorm. Men kàn minder; men
wéét meer.
Brugge sterft; Antwerpen leeft op. Antwerpen wordt het eenige kunstcentrum van
ons land, en in deze stad, meer dan Brugge een wereldstad geworden, woelt de
wervelstroom van de culturen van onderscheidene volkeren. De honderden schilders,
die er werkzaam zijn, blijven getrouw aan de oude Vlaamsche schilderwijze, vooral
in zooverre deze vereischt dat elk kunstwerk met zorg wordt uitgevoerd. Maar de
meeste onder hen luisteren met welgevallen naar wat verhaald wordt over wat de
Italiaansche kunst, met de kracht van het voorbeeld van hoogbegaafde kunstenaars,
aan nieuwe vormspraak opleverde. En met spanning kijken zij eveneens naar
Duitschland, waar de vernieuwing gepredikt wordt door Dürer, die in 1521 plechtig
ontvangen wordt door onze kunstenaars te Antwerpen, te Brussel en te Gent.
Het wordt tijd dat men ernstig inga tegen de verkeerde gemeenplaats dat onze
schilders van den aanvang der XVIe eeuw zich blind staarden op Italiaansche
voorbeelden, en dat, met
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Metsys, de navolging van Italië en de tijdelijke verwording van de Vlaamsche kunst
aanvangt.
Metsys - het is onloochenbaar - kwam in aanraking met den rijker-geleden vorm
der Italiaansche kunst. Hij moet geweten hebben van Leonardo's pogingen om de
ronding der vormen weer te geven: in zijn eerste werken, te Leuven gemaakt, kan
men stellig nagaan hoe hij tracht iets van het heldonker aan te werven in de
modeleering van zijn figuren. Hij moet composities van Leonardo hebben bestudeerd:
het Museum te Posen bezit een groote schilderij, die Maria in open lucht voorstelt,
zich buigend naar het Christuskind dat met het lam speelt: deze rijk samengestelde
compositie, zoo geheel nieuw in Vlaanderen, heeft Metsys niet opgebouwd zonder
een van de veelvuldige copieën of een teekening te hebben gezien van Leonardo's
Sint-Anna, nu in het Louvre. Hij moet teekeningen naar Leonardo's werk hebben
gezien: het mansportret in het museum Jacquemart-André te Parijs en zijn
tegenhanger, die een verschrikkelijk leelijke vrouw voorstelt, zijn gemaakt naar
caricaturen van Leonardo, die toen reeds zeer bekend waren. En het zoeken van
Metsys om werken te maken met groote afmetingen, waarin de figuren lenig buigen
in een traag en welluidend rythme, waarin gelaten precieus glimlachen, waarin
getracht wordt de groepeering klaar en evenwichtig samen te stellen, dit streven naar
verfijnden en verruimden vorm kan niet anders verklaard worden dan als een naklank
van de Italiaansche Renaissance.
Maar dit is noch navolging, noch ondergeschiktheid. Italië had bij Metsys en bij
zijn Vlaamsche tijdgenooten geen anderen invloed dan dien van een sprookjesland
der kunst, waarvan een eigenaardige betoovering uitging. Men leerde wel iets van
de Italiaansche meesters, zooals men leerde van de Duitsche meesters, maar nog
niemand heeft kunnen bewijzen dat de wervelstroom van internationale strevingen
de zuivere strooming der Vlaamsche kunst verward heeft in Metsys' werk.
Alleen wordt deze zuivere Vlaamsche strooming door den tijdgeest in een nieuwe
richting gestuwd. Evenals Italië en Duitschland wilde ook Vlaanderen naar
vernieuwing, op kunstgebied zoowel als op politiek, moreel, godsdienstig en literair
gebied. De politieke en godsdienstige beroeringen, de opkomst van de studie der
beschaving der Oudheid, de internationale betrekkingen wekten den lust op naar
vernieuwing. Er was ongenoegen bij de
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artisten over de bestaande vormgeving en er ontstond een drang en een gewild zoeken
naar een nieuwe vormspraak. Zelfs Bruegel, die na zijn reis naar Italië zich
grootendeels loswerkt van Italiaansche vormspraak door zeer Vlaamsche motieven
te kiezen, zelfs Bruegel ondergaat krachtig de beïnvloeding van den tijdgeest. Was
niet een van de hoofdzakelijke kenmerken van dezen tijdgeest het ontwikkelen en
het versterken van het zelfbewustzijn, van de persoonlijkheid van den artist? Men
wilde een eigenmachtige uitbeelding van het eigen kunstgevoel. Niemand drukte
toen zijn persoonlijkheid met zoo'n sterke kracht uit als Bruegel.
Dit streven naar geheel eigene uitdrukking maakt ons begrijpelijk dat toen, te
Antwerpen, zoovele van onze kunstenaars oversloegen naar het manierisme, het
gewild-nieuwe, het zonderlinge, het verwarde.
Metsys zelf blijft van dit manierisme niet geheel verschoond. Maar feitelijk kon
hij er zich bovenop werken en den weg wijzen naar een Vlaamsch klassicisme. Zijn
voorbeeld werkte aanstekelijk.
Naast Mestys waren als voorname kunstenaars bedrijvig de meester van Frankfort,
meester te Antwerpen in 1491, Jan Gossaert van Mabuse, meester te Antwerpen in
1503, Bernaert van Orley, werkzaam te Brussel sedert 1520, Lanceloot Blondeel,
meester te Brugge in 1519, Pieter Coecke van Aalst, meester te Antwerpen in 1527.
Zij allen zijn beroerd geworden door de Italiaansche gracie, maar géén heeft zich
werkelijk verlaagd tot het navolgen van de Italiaansche kunst.
Allerminst heeft dit Metsys gedaan. Het sfumato van Leonardo verdwijnt in zijn
werk zoodra hij te Antwerpen zijn eerste groote werken maakt: zij zijn met een
diffuus licht opgeluisterd en de vormen zijn betrekkelijk vlak in teere kleurtonen
behandeld. En het monumentale, dat hij, zooals de Italianen, trachtte te bereiken in
zijn eerste groote schilderijen, als in de Legende van Sinte Anna en de Pieta, laat hij
gauw varen, om zijn beste werk te leveren in stukken van geringere afmetingen. Hij
zal begrepen hebben dat zijn voordracht niet beheerscht wordt door den zin voor
ruime monumentaliteit en dat hem ook ontbrak wat zijn groote Italiaansche
tijdgenooten in zoo hooge mate bezaten: het gevoel voor de maatvolle beheersching
der ruimte.
De ruime afmetingen van een werk maken niet de grootheid uit; deze moet uit den
scheppingsgeest opkomen. Zelfs in zijn
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beide groote werken blijft Metsys' teergevoeligheid stilstaan bij het mededeelen van
innige aandoeningen, en talmt zijn zin voor intimiteit bij het voorstellen van nuttelooze
bizonderheden. Zijn neiging om zich te verlustigen in goed verzorgde schildering,
in tonige kleurigheid, in zachte overgangen, weerhoudt hem gebruik te maken, als
zijn Italiaansche tijdgenooten, van de werking van de sterke tegenstelling van breede
kleurvlakken en van licht en donker om de figuratie krachtig op te bouwen.
Metsys begreep het, eveneens, niet goed dat, om monumentaal klassiek werk te
leveren, hij de figuren in de ruimte moest opstellen. Hij rukt ze in breede rij op den
voorgrond, verdeelt ze kalm over het te decoreeren vlak, en hun beweging en opbouw
laat hij aansluiten bij dit vlak. Men zou zeggen dat hij voortging groote kartons te
vervaardigen voor de decoratieve wandtapijten, zooals hij er moet geleverd hebben
voor de Brusselsche tapijtwevers.
Het is dus verkeerd te beweren dat Metsys de Italiaansche Renaissance in onze
kunst bracht. Hij was een man van zijn tijd, die een open oog had voor de nieuwe
stroomingen, die streefde naar het groote, maar hij was in de eerste plaats een door
en door Vlaamsch kunstenaar.
In de opvatting en in de uitvoering blijft hij op en top de oude Vlaamsche traditie
getrouw. Hij kan stil en vroom godsdienstig wezen, hij kan in zijn Legende van Sinte
Anna de feestelijke waardigheid van het Lam Gods ophouden, en zijn verhaal van
een Graflegging is een innig eentonige melopee. Hij kan wegdroomen met de teerheid
van een moederlijk gevoel. Hij kan scherp realistisch zijn in zijn portretten. En waar
het op de uitvoering aankomt kan hij een stille, stoere werker wezen, die genoegen
schept in de zorgvolle uitvoering van zijn ambachtelijk werk. Dit alles is in nauwe
aansluiting met wat zijn Vlaamsche voorgangers hem voorgedaan hadden.
In de compositie echter en in de kleurenkeus is hij een man van de nieuwe tijden.
In de plaats van de vaste, koele figuratie van Rogier van der Weyden en Bouts,
waaruit zijn eigen vormen eerst voorkomen, brengt hij de golvende melodie van de
vloeiende lijn en de bedachtzame groepeering. Naast de verzadigde kleur van de
voorgangers der XVe eeuw, stelt hij de heldere kleurigheid en de zachte overgangen
der tonaliteiten.
De bekoring van Metsys' werk gaat hoofdzakelijk uit van de
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sentimentaliteit, die de kunstenaar in dit werk vermocht uit te drukken. Zijn
dramatische voorstellingen zijn niet aangrijpend. Zij zijn eerder elegische gedichten
op een gedempten toon gezongen. Zijn Madonna's omarmen teederlijk het lieve
Christuskind, en zij doen het met teer gebaar. Metsys legt zelfs iets geaffecteerds in
zijn lyrische voordracht. Zijn personages zijn schoon, buigzaam, en spelen met zorg
hun rol. Zijn vrouwen hebben het uitzicht van teere planten, zijn kinderen zijn
precieus, zijn mannen ingetogen en zwijgzaam. Deze sentimentaliteit dringt door in
de uitvoering. Metsys vindt als geen ander zachte overgangen voor de modeleering
der gelaten. In de kleedij vindt hij kleuren, die geheel nieuw zijn, en waar teere
overvloeiingen in voorkomen van blauw en rood, van geel en rose, van opaal en
grijs. Zijn teergevoeligheid maakt hem aldus tot een virtuoos.
Al deze hoedanigheden, eigen aan den stijl van den tijd, of geheel eigen aan zijn
persoonlijke kunst, maken van Metsys den meester van den gematigden overgang.
Hij was de handigste en meest gevierde kunstenaar te Antwerpen. Zijn werk mocht
achting afdwingen bij zijn kunstgenooten en tot medewerking en navolging lokken.
Joachim Patenir en Joos van Cleve stelden er prijs op, met hem mee te werken.
Van Mander wist ons reeds mee te deelen dat hij een werk kende, bij Melchior
Wyntgis te Middelburg, waarin de figuren van Metsys en van Joos van Cleve zijn
en het landschap van Patinir, en C. Justi heeft er terecht op gewezen dat, in de
Bekoring van den H. Antonius in het Prado, Patenir het landschap schilderde voor
Metsys.
Velen, en de besten, werden door Metsys tot navolging aangelokt. Terwijl een
groep zwakkelingen te Antwerpen oversloegen tot het gezocht manierisme, dat grif
verkocht werd bij het internationaal publiek in de handelsstad, bleven de besten de
richting van Metsys getrouw: het zijn, onder meer, de Meester van de
Mansi-Magdalena, en de Meester van het Morrison-triptiek, Goosewyn van der
Weyden en Marinus van Reymerswaele, die in den treure Metsys' Bankiers-thema
ontwikkelt. De oude Vlaamsche traditie blijft leven in hun werk, en zij zal blijven
leven tot in het werk van Rubens.
Metsys is ons een heerlijk voorbeeld van wat de Vlaming vermag, als hij oogen
heeft voor vreemden geest en smaak, en steeds zijn eigen geaardheid getrouw blijft.
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29 Juni: Plechtige Vergadering, blz. 343.

I. - Zaken.
A
Aanwezigen op de Plechtige Vergadering. 344.
Academie (Vlaamsche) voor Wetenschappen. Verslag der Commissie. 95.
Amsterdam: Koninklijke Academie van Wetenschappen. Schenkt boeken. 360.
- Universiteit. Schenkt boeken. 90, 610.
- Academia regia disciplinarum Neerlandica. Mededeeling. 213.
- Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging. De Academie wordt
verzocht een blijk van belangstelling te geven bij gelegenheid der
oprichting van de Universiteit van Pretoria. 409. - Dank van de
Universiteit te Pretoria. 592.
Antwerpen: Redactie ‘Het Tooneel’. Schenkt een boek. 408.
- Oudheidkundig en Geschiedkundig Verbond van België. Verzoekt
de Academie een harer leden te willen afvaardigen op zijn Congres.
De heer Muls met die opdracht belast. 480.

(1) Samenstellingen als Koninklijke Vlaamsche Academie, Letterkundige Mededeelingen, Kleine
Verscheidenheden, enz., worden enkel vermeld onder het naam woord; dus onder Academie,
Mededeelingen, Verscheidenheden, enz.
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Barbier-prijs: Nieuwe regeling. Tijdvak 1927-1930.
Basel: Historische und antiquarische Gesellschaft. Schenkt boeken. 53.
Beernaert-prijs. Zie Jaarboek: 1919-1920, blz. 179-183: 1921, blz. 101-102.
NEGENDE TIJDVAK: 1928-1929. a) Ingekomen boeken: 11, 54; b)
Leden van de Jury door de Academie benoemd. 14; c) G. D'HONDT,
afge-
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vaardigde der Regeering. 92. - De prijs toegekend aan GER.
WALSCHAP voor zijn roman Adelaïde. 261.
BESTUUR DER ACADEMIE. Verkiezing van het Bestuur voor 1931. 596. - De
verkiezing goedgekeurd. 614.
BESTUURSCOMMISSIE. De HH. WILLEMS en JACOBS herkozen tot leden der
Commissie voor de jaren 1931-1932. 617.
Bibliotheek (Kon.) van België. Schenkt een boek. 256.
Bio-Bibliographie van afgestorven leden der Academie. 362.
Boeken (Aangeboden). 8, 51, 90, 142, 211, 255, 359, 408, 477, 529, 591, 609.
Boeken (Aangekochte). 9, 55, 91, 143, 212, 256, 360, 408, 478, 531, 592, 613.
BOEKERIJ DER ACADEMIE. Jaarlijksch Verslag. 59.
Boury-Fonds. Prijsvraag voor 1930. Voor dichters: Worden gevraagd: Tien
vaderlandsche liederen voor het volk. Verslaggevers: Joos, WATTEZ, GOEMANS.
- Verslagen. 236, 237. - Niet bekroond. 261.
Bremen: Staatsbibliotheek. Schenkt een boek. 478.
- Wissenschaftliche Gesellschaft. Schenkt boeken. 478.
Brussel: Vrije Universiteit. Inhuldiging der nieuwe gebouwen. De Academie
uitgenoodigd. 92.
- XIIe Internationaal Congres voor Kunstgeschiedenis. De Academie
duidt Dr. J. MULS aan als afgevaardigde. 361.

C
COMMISSIËN bij de Academie. Bestendige en andere Commissiën.
*** I. - Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal
en Letterkunde.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der Commissie. Vergadering van 19 Febr. 56. - Id. van 9 April. 147. - Id. van 18
Juni. 258. - Id. van 6 Aug. 410. - Id. van 15 Okt. 531. - Id. van 17
Dec. 615.
*** II. - Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der Commissie. Vergadering van 19 Febr. 57. - Id. van 9 April. 149. - Id. van 18
Juni. 259. - Id. van 6 Aug. 411. - Id. van 15 Oct. 532. - Id. van 17
Dec. 615.
*** III. - Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en
Bibliographie.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der Commissie. Vergadering van 15 Jan. 12. - Id. van 19 Maart. 93. - Id. van 21
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Mei. 213. - Id. van 16 Juli. 361. - Id. van 24 Sept. 480. - Id. van 19
Nov. 593.
*** IV. - Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door
het Nederlandsch.
Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der Commissie. Vergadering van 15 Jan. 12. - Id. van 19 Maart. 94. - Id. van 21
Mei. 215. - Id. van 16 Juli. 363. - Id. van 24 Sept. 484. - Id. van 19
Nov. 794.
Verkiezing van een lid tot vervanging van G. SEGERS. 215.
Congo-Bibliotheek. Schenkt boeken. 478.

D
De Flou-Comité. Schenkt een boek.408.
Delft: Technische Hoogeschool. Schenkt boeken. 52, 478, 611.
Dienst (Geneeskundige) bij het leger. Een driedubbele lijst van candi-
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daten op verzoek van den heer Minister voorgesteld. 12.

F
Fonds (Nationaal) voor Wetenschappelijk onderzoek. Schenkt boeken. 143,
256, 613.
Fondsen (Bijzondere): Boury-Fonds, 420; - Van de Ven-Heremans-Fonds,
420; - Salsmans-Fonds, 420.

G
Geboorte van Prins Boudewijn. Antwoord op het telegram van gelukwensching
der Academie. 479.
Gent: Afdeeling Davidsfonds. Schenkt boeken. 9, 90, 256, 478, 592.
Gezelle-viering op 21 Mei 1930. - Verslag: Aanwezigen, verontschuldigingen
en programma. 217. - Lezing door Dr. J. MULS: Guido Gezelle. Zijn grootheid
en zijn macht. 239-253.
Göttingen: Gesellschaft der Wissenschaften. Schenkt boeken. 530.
's Gravenhage: Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Schenkt
boeken. 53, 212, 529, 612.
Groningen: Commissie ter redactie van den Groningschen Studentenalmanak.
Schenkt boeken. 8, 612.
- Rijksuniversiteit. Schenkt boeken. 52, 612.

H
Holland: Bestuur van het Genootschap van leeraren aan Nederlandsche
Gymnasiën. Schenkt een boek. 360.
Hulde aan de afgestorven leden. 346.
Huwelijk van Prinses Marie-José. Telegram van den Koning. 56. - Brief van
de Prinses. 56.

I
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Ierland: Kon. Academie van Schoone Kunsten. Benoemt Dr. LEO VAN PUYVELDE
tot eerelid. 258.

K
Köln: Historischer Verein für den Niederrhein. Schenkt boeken. 53.
Kopenhagen: Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Schenkt boeken. 212, 530.
Kroonorde. Benoemingen en bevorderingen. 407.

L
Land van Waas: Oudheidkundige Kring. Schenkt een boek. 90.
's Lands Eeuwfeest in de Kon. Vl. Academie. Verslag. 579. - Kunstgedeelte.
588. - Redevoering Sabbe. 580-588.
Leiden: Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Schenkt boeken. 53,
212.
Leipzig: Sächsische Akademie der Wissenschaften. Schenkt boeken. 360.
Leningrad: Union des républiques soviétiques socialistes. Schenkt een tijdschrift.
530.
Leopoldsorde. Benoemingen en bevorderingen. 407.
Leuven: Katholieke Universiteit. Schenkt boeken. 53.
Levensschetsen van afgestorven leden. Ter herinnering. 92.
Lezingen. De Bestendige secretaris herinnert de Leden aan art. 13 van de Wet
der Academie betreffende de lezingen. 533.
Lezingen in de Academie.
*** MAANDELIJKSCHE VERGADERINGEN.
- Beschaafde omgangstaal in Vlaanderen, door Prof. Dr. L. SCHARPÉ.
14.
- Over Palfyn, door Prof. Dr. FR. DAELS. 59.
- De Germaansche Etymologieën in den ‘Dictionnaire Général’ van
Hartzfeld, A. Darmesteter en A. Thomas, door Prof. Dr. J.
VERCOULLIE. 96 en 113-115.
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Bijdrage tot de bio-bibliographie van Jan Swammerdam
(1637-1680), door Prof. Dr. VANDE VELDE. 155-178.
Guido Gezelle, door Prof. VERMEYLEN. 219.
Guido Gezelle. Zijn grootheid en zijn macht, door Dr. J. MULS.
239-253.
Honderd jaar historiographie, door Dr. J. CUVELIER, 364 en
423-476.
Barceloneesche Reisindrukken, door F.V. TOUSSAINT VAN
BOELAERE. 412.
De Misdaad van Jacob van Wesenbeke, door FLORIS PRIMS. 485
en 599-608.
Redevoering bij de viering van 's Lands Eeuwfeest in de Academie,
door Prof. Dr. M. SABBE. 580-588.
De Beteekenis van Quinten Metsys in de Vlaamsche Kunst, door
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE. 625-629.
Het Leven en de Werken van Quinten Metsys, door Dr. J. MULS.
618.
's Lands Eeuwfeest: Naar de Toekomst, door Dr. FR. VAN
CAUWELAERT. 618.
*** Plechtige Vergadering.
De eerste hoogleeraar in het Nederlandsch aan de Gentsche
Universiteit, door Prof. Dr. J. PERSYN. 345.
Wat beteekent de Vlaamsche letterkunde voor Holland? door
HERMAN POORT, letterkundige te Groningen. 345 en 349-358.
*** Commissiën.
COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN
LETTERKUNDE.
Nog eens V. 6 uit den Reinaertproloog, door Dr. J. VAN MIERLO,
S.J. 57 en 61-70.
De Herkomst van het Oudwestvlaamsch Herbarium uit Königsberg,
door J. JACOBS. 147 en 189-209.
Lexicographische sprokkelingen: Oud-fransch bottequin; caucilioen;
Keizersboom. - Etymologica: geborsen, fat, door Mr. L. WILLEMS.
259.
Lexicographische Sprokkelingen: Mnl. ebreie, lipkin, door Mr. L.
WILLEMS. 411.
De Schrijver van den ‘Grooten en Nieuwen Reinart de Vos’, door
Mr. L. WILLEMS. 531.
Tot welk tijdvak behoort het Westvlaamsch Herbarium uit
Königsberg? door J. JACOBS. 615.

COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL- EN LETTERKUNDE.
- Nog eenige gedichten op den slag bij Calloo (1638), door Prof. Dr.
M. SABBE. 58 en 71-88.
- Pater Poirters, hekeldichter, door J. SALSMANS, S.I. 148 en 179-187.
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Biochemische onderzoekingen over microben. Cultuurbodems voor
schimmels, door Prof. Dr. ALB. J.J. VAN DE VELDE en Ing. ALFR.
VERBELEN. 260 en 307-329. - Id. Grondbacteriën en kiemplanten.
331-341.
Taal- en Woordkunst in het Germaansch Epos, door O. WATTEZ.
411, 532 en 535-551.
Casparus van den Ende contra van Waasbergen, door Prof. Dr. R.
VERDEYEN. 412.
De hulde van de Letterkunde aan Jan Palfyn, door Prof. Dr. A.J.J.
VAN DE VELDE. 532 en 553-577.
Twee onuitgegeven brieven van H. Conscience, door Prof. Dr. M.
SABBE. 616 en 619-623.

COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS, BIOEN BIBLIOGRAPHIE.
- Plaatsnamen, door Prof. Dr. J. MANSION. 12 en 15-20.
- Rond Van Helmont's burgerlijken stand, door Dr. J. CUVELIER. 93
en 101-111.
- F.B. Hous, Kronijkschrijver (Leuven 1756-1830), door Dr. L.
GOEMANS. 93.
- Het Begardisme. Een synthetische studie, door Dr. J. VAN MIERLO,
S.J. 214 en 277-305.
- Was Hendrik van Veldeke een geboren ridder? door Prof. Dr. J.
VAN MIERLO S.J. 362 en 365-389.
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Het Nederlandsch in België (1814-1830), door Dr. K. DE FLOU. 483
en 507-527.
Uit de Geschiedenis van de spelling der Vlaamsche plaatsnamen,
door Prof. Dr. J. VAN DE WIJER. II. 94 en 117-139. - Id. III, 594.

COMMISSIE VOOR HET ONDERWIJS IN EN DOOR HET NEDERLANDSCH.
- Over rangschikkingen in de microbenleer, door Prof. Dr. A.J.J.
VANDE VELDE. 13 en 21-50.
- Over de benoeming van onderwijzers met het oog op het
taalonderricht, door Kan. AM. JOOS, 215 en 221-224.
- Het Congres van het secundair onderwijs en de overlading der
programma's, door Dr. L. GOEMANS. 363 en 390-403.
- Over onze spreekwoorden, door Kan. AM. JOOS. 484, 595.
- Over de beschaafde uitspraak van het Nederlandsch in het
onderwijs. Randnota's bij het werk van Frings en Vandenheuvel,
door Prof. Dr. L. SCHARPÉ. 484, 595.
Lidmaatschap der Academie. Staat der Academie voor 1930. - Werkende,
briefwisselende en buitenlandsche leden (zie Jaarboek voor 1930, blz. 36). De
Academie stelt het getal opene plaatsen vast. 148. - Benoeming der Commissie
tot voorstelling van Candidaten. 149. - Voorstelling der candidaten. 217. Verkiezing van vier briefwisselende leden en twee buitenlandsche eereleden.
262 en 347. - De verkiezing bekrachtigd. 479. - Verkiezing van een werkend
lid tot vervanging van G. SEGERS. F.V. TOUSSAINT verkozen. 216.
Het aantal werkende leden der Academie van 25 op 30 gebracht. 409. - Kon.
Besluit dienaangaande. 409. - De Academie besluit in de maand November tot
de verkiezing van 5 nieuwe werkende leden over te gaan. 410. - Uitslag der
verkiezing. 596.
Ligue internationale pour la réforme du Calendrier. Schenkt boeken. 142.
Lund: Universiteit. Schenkt boeken. 530.

M
Maastricht: Société historique et archéologique dans le Limbourg. Schenkt een
boek. 53.
Mac Leod-Fonds. Schenkt een boek. 256.
Mechelen: Kring der Oudheidkunde. Schenkt een boek. 212.
MEDEDEELINGEN (LETTERKUNDIGE).
Door Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE over: Nova et Vetera, studiën en schetsen
door Mgr. Dr. A.H.L. HENSEN. 143.
Door Dr. L. GOEMANS over: Litteraire Profielen III, door J. EECKHOUT. 212.
Door Prof. Dr. M. SABBE over: De Kapel van Burgondië, door FLORIS PRIMS.
250.
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Middelburg: Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Schenkt een boek.
256.
München: Bayerische Akademie der Wissenschaften. Schenkt boeken. 256.

N
Nestor de Tière-Fonds. Machtiging verleend tot het aanvaarden, door de
Academie, van het legaat haar door Mej. De Tière vermaakt. 144. - Overdruk
van het Kon. Besluit. 145.
New York: American Academy of Arts and Letters. Noodigt de Academie uit
zich te laten vertegenwoordigen op de feestelijkheden die te New York zullen
plaats grijpen op 13 en 14 Nov. 1930, ter gelegenheid van de plechtige opening
der nieuwe gebouwen van de American Academy. 144.
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Nijmegen: R.K. Universiteit. Schenkt boeken. 53, 530.

O
Oslo: Norske Videnskaps-Akademi. Schenkt boeken. 408.

P
Pesti-Hirlap. Schenkt een boek. 531.
Praag: Académie Tchèque des Sciences et des Arts. Schenkt boeken. 212, 530.
Pretoria: Universiteit. Bedankt voor de haar gezonden gelukwenschen. 592. Schenkt een boek. 612.
Prijsvragen. Zie op Wedstrijden.
Prijzen (Bestendige): Beernaert-prijs, 418; - Barbier-prijs, 418, 614; Tooneelprijskamp. 419; - Henry Carton de Wiart-prijs. 419.
Proeve over de Moderne Talen. - Aanstelling van een titelvoerenden en een wn.
voorzitter voor elke Vlaamsche provincie. 257.

O
Quinten Metsijs-hulde op 17 Dec. 1930. - Verslag: Aanwezigen,
verontschuldigingen, sprekers. 618.

R
Redactie. Schenkt boeken. 212, 478, 531.
Regeering. Schenkt boeken 8, 51, 90, 142, 211, 255, 408, 478, 591, 609.
Rekendienst der Academie. Goedgekeurde rekeningen over het dienstjaar. 1929,
614.
Rome: Reale Accademia d'Italia. Schenkt een boek. 360.
Rotterdam: Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke Wijsbegeerte.
Schenkt boeken. 256.
- Bibliotheek. Schenkt boeken. 8.
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S
Salsmansfonds. Prof. Dr. PERSYN verkozen als lid der Commissie van het
Salsmansfonds tot vervanging van Kan. Muyldermans. 148.
Stockholm: Kon. Bibliotheek. Schenkt een boek. 9.

T
Te Deum op 27 November te Gent en te Brussel. Aanwezige leden op die
plechtigheden. 593.
Tooneelwedstrijd (Tweejaarlijksche). 2e tijdvak: 1928-1929. Ingezonden
boeken. 11, 55. - Benoeming van de Jury. 14. - De prijs toegekend aan E.W.
SCHMIDT, voor zijn tooneelstuk Ninon de Lenclos. 261.

U
Uitgaven (Nieuwe) van Leden aan de Academie ten geschenke aangeboden.
58, 485, 594, 616.
Utrecht: Historisch Genootschap. Schenkt boeken. 530.

V
VERGADERING (JAARLIJKSCHE PLECHTIGE). Vaststelling van den dag. 13. - De
heer HERMAN POORT aanvaardt als spreker op te treden. 56. - Vaststelling van
het Programma. 213. - Verslag. 343-348. - Telegram van Z.M. den Koning.
360. - Gehouden lezingen. 345 en 349-358.
Verhandelingen ter uitgave aangeboden:
Conjecturen, door Dr. A. HEGMANS. 259. - Opgenomen. 263-275.
De Inrichting der Poorterlijke Ruiterij te Brugge in 1292 in haar indeeling in
Gezindheden in 1302, door Dr. J. DE SMET. 362. - Verslaggevers. 363. - Hun
advies. 481. - Opgenomen. 487-505.
- De Rozenkruisers in België gedurende de XVIe en XVIIe eeuwen,
door Mr. FR. WITTEMANS. 411. - Verslaggevers. 411. - Hun advies.
480.
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-

De legende der Marteldood van Ste Dimphna in de schilderkunst,
door Dr. A. VAN DONINCK. 594. - Benoeming der verslaggevers.
594.
Twee kostbare Liederboeken. Een inventaris van 394 Vlaamsche
volksliederen uit de XVIIIe en XIXe eeuw, door WILLY KONINCKX.
- Benoeming der verslaggevers. 616.

Verontschuldigingen op de Plechtige Vergadering. 345.

W
Washington: Smithsonian Institution. Schenkt een boek. 212.
WEDSTRIJDEN VOOR 1929. - VERSLAGEN DER KEURRADEN:
1o) Letterkunde: Studie over de letterkunde in de Antwerpsche Kempen
van 1830 tot 1900. Verslaggevers: JACOBS, SABBE, WATTEZ. Verslagen. 225-231. - Bekroond: Dr. REMI STERKENS. 261.
o
2 ) Letterkunde: Studie over Frans Rens en zijn werkkring.
Verslaggevers: SCHARPÉ, VERCOULLIE, WILLEMS. - Verslagen.
232-235. - Niet bekroond: 261.
WEDSTRIJDEN VOOR 1931 en volgende jaren. Benoeming der Commissie voor
Prijsvragen. 363. - Lijst der uitgeschreven prijsvragen. 413. - Algemeene
voorwaarden der wedstrijden. 417. - Ingekomen prijsantwoorden voor 1931 en
Benoeming der Keurraden. 616.
Weenen: Akademie der Wissenschaften. Schenkt boeken. 142, 408.
Weltevreden: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Schenkt
boeken. 8, 142, 613.

II. - Personen.
A
ALLEN (Percy Stafford), te Oxford. Verkozen tot buitenlandsch eerelid. 262
en 480. - De heer Allen zegt dank. 593.

B
BELLEFROID (Prof. P.). Verkozen tot werkend lid. 596.
BELPAIRE (Mej. M.E.), werkend lid.
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Bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. 407.
Verkozen tot onderbestuurster der Academie voor 1931. 596.

Benoot (A.). Schenkt een boek. 91.
BOEKENOOGEN (Dr. G.J.), buitenlandsch eerelid.
- Zijn afsterven. 477.
BUYSSE (CYRIEL). Verkozen tot werkend lid. 596.

C
CARNOY (Prof. Dr. A.). Verkozen tot werkend lid. 596.
CAUWELAERT (AUG. VAN). Verkozen tot briefwisselend lid. 262 en 479.
- Bevorderd tot Officier in de Kroonorde. 407.
CAUWELAERT (Dr. FR. VAN), werkend lid.
- Lezing: 's Lands Eeuwfeest: Naar de Toekomst. 618.
Clercq (Kan. L. Le). Schenkt een boek 478.
CORNETTE (Mr. A.H.). Verkozen tot briefwisselend lid. 262 en 479.
- Bevorderd tot Officier in de Kroonorde. 407.
CUVELIER (Dr. J.), briefwisselend lid.
- Lezing: Rond Van Helmont's burgerlijken stand. 93 en 101-111.
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Lezing: Honderd jaar historiographie. 364 en 423-476.
Zijn verslag over De Inrichting van de Poorterlijke Ruiterij... 481.

D
DAELS (Prof. Dr. FR.) werken lid.
- Lezing: Over Palfyn. 59.
Doninck (A. van). Schenkt boeken. 408.
- Stelt voor een bibliographie van de Gemeente Geel te schrijven. De
Academie gaat er niet op in. 481.
- Biedt ter opneming in de Versl. en Meded. aan: De legende der
Marteldood van Ste Dimphna in de schilderkunst. Verslaggevers.
594.

E
Eeckhout (Joris). Schenkt een boek. 91.
Eggen van Terlan (J.). Schenkt een boek. 408.

F
Ferreira de Serpa (Antonio). Schenkt een boek. 8.
FLOU (Dr. K. DE), werkend lid.
- Lezing: Het Nederlandsch in België (1814-1830). 483 en 507-527.
- Zijn verslag over De Inrichting van de Poorterlijke Ruiterij... 481.
Gessler (Dr. J.). Schenkt boeken. 592, 613.
GOEMANS (Dr. L.), bestendig secretaris.
- Lezing: F.B. Hous, Kronijkschrijver (Leuven 1756-1830). 93.
- Lijkrede ten sterfhuize van Gustaaf Segers. 151-154.
- Lezing: Het Congres van het secundair onderwijs en de overlading
der programma's. 363 en 390-403.
- Schenkt boeken. 58, 143.
- Brengt hulde aan de afgestorven leden der Academie en deelt den
uitslag van verkiezing en wedstrijden op de Plechtige vergadering
mede. 346-348.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930

GROOTAERS (Dr. L.). Verkozen tot briefwisselend lid. 262 en 479.

H
Haust (Jean). Schenkt een boek. 531.
Hegmans (A.). Biedt ter opneming aan Conjecturen 259. - Opgenomen. 263-275.
Hildebrand (E.P.), archivaris te Antwerpen. Schenkt een boek. 256.
Hustinx (Ferd.). Schenkt een boek. 143.
HUYSMANS (CAM.). Verkozen tot werkend lid. 596.

J
JACOBS (J.), werkend lid.
- Lezing: De Herkomst van het Oudwestvlaamsch Herbarium uit
Königsberg. 147 en 189-209.
- Tot welk tijdvak behoort het Westvlaamsch Herbarium uit
Königsberg? 615.
Janet (Ch.). Schenkt boeken. 54.
JOOS (Kan. AM.), werkend lid.
- Lezing: Over de benoeming van onderwijzers met het oog op het
taalonderricht. 215 en 221-224.
- Lezing: Over onze Spreekwoorden. 484, 595.
- Bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. 407.

K
KERN (Dr. J.H.), buitenl. eerelid. Schenkt boeken. 592.
Koninckx (Willy). Biedt ter opneming in de Versl. en Meded. aan Twee kostbare
Liederboeken. Een inventaris van 394 Vlaamsche volksliederen uit de XVIIIe
en XIXe eeuw. Verslaggevers. 616.
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M
MANSION (Prof. Dr. J.), werkend lid.
- Lezing: Plaatsnamen. 12 en 15-20.
MIERLO (Dr. J. VAN), S.J., werkend lid.
- Lezing: Nog eens V. 6 uit den Reinaert-proloog. 57 en 61-70.
- Lezing: Het Begardisme. Een synthetische studie. 214 en 277-305.
- Lezing: Was Hendrik van Veldeke een geboren ridder? 362 en
365-389.
- Verkozen tot werkend lid. 596.
MULLER (Prof. Dr. J.W.), buitenlandsch eerelid. - Schenkt boeken. 530.
MULS (Dr. J.), werkend lid.
- Lezing: Guido Gezelle. Zijn grootheid en zijn macht. 239-253.
- Lezing: Het Leven en de Werken van Quinten Metsys. 618,
- Benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. 407.

O
Oye (Dr. P. van). Schenkt boeken. 143, 360.
Oye (Dr. P. van) en Dr. A. de Waele. Schenken boeken. 143, 360.

P
PERSYN (Prof. Dr. J.). bestuurder voor 1930.
- Rede bij 't aanvaarden van het Bestuurderschap. 7.
- Lijkrede ten sterfhuize van E.H. Aloïs Walgrave. 97.
- Lezing: De eerste hoogleeraar in het Nederlandsch aan de Gentsche
Universiteit. 345.
- Verkozen tot lid der Commissie van het Salsmans-Fonds. 148.
POORT (HERMAN), letterkundige te Groningen.
- Aanvaardt als spreker op te treden op de Plechtige Vergadering. 56.
- Zijn voordracht. ‘Wat beteekent de Vlaamsche letterkunde voor
Holland?’ opgenomen. 345 en 349-358.
PRIMS (FLORIS). Verkozen tot briefwisselend lid. 262 en 480.
- Lezing: De Misdaad van Jacob van Wesenbeke. 485 en 599-608.
- Schenkt boeken. 360. 597, 616.
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PUYVELDE (Prof. Dr. L.), werkend lid.
- Lezing: De Beteekenis van Quinten Metsys in de Vlaamsche Kunst.
625-629.

R
ROBBERS (HERMAN), te Schoorl (N.H.). - Verkozen tot buitenlandsch eerelid.
262 en 480.
Roemans (Dr. R.). Stelt voor een Register op te maken van de Bibliographie
van den Vlaamschen Taalstrijd, door J. BROECKAERT en TH. COOPMAN. Oordeel
der Academie. 481.

S
SABBE (Prof. Dr. M.), werkend lid.
- Lezing: Nog eenige gedichten op den slag bij Calloo (1638). 58 en
71-88.
- Redevoering bij de viering van 's Lands Eeuwfeest in de Academie.
580-588.
- Twee onuitgegeven brieven van H. Conscience. 616 en 619-623.
- Schenkt een boek. 54.
- Verkozen tot lid der Commissie voor onderwijs. 215.
- Verkozen tot Bestuurder der Academie voor 1931. 596.
SALSMANS (J.), S.J., werkend lid.
- Lezing: Pater Poirters, hekeldichter. 148 en 179-187.
- Schenkt boeken. 485.
SCHARPÉ (Prof. Dr. L.), werkend lid.
- Lezing: Beschaafde omgangstaal in Vlaanderen. 14.
- Lezing: Over de beschaafde uitspraak van het Nederlandsch in het
onderwijs. Randnota's bij het werk van Frings en Vandenheuvel.
484, 595.
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Schillings (André). Schenkt een boek. 54.
SEGERS (GUSTAAF). - Zijn afsterven te Hoogstraten. 141. - Hulde hem gebracht
door den Bestuurder. 142. - Lijkrede door Dr. L. GOEMANS. 151-154.
Sevens (C.). kommandant. Schenkt een boek. 531.
Smet (J. de). Biedt ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aan
Inrichting van de Poorterlijke Ruiterij te Brugge in 1292 en haar Indeeling in
Gezindheden in 1302. 362. - Verslaggevers. 363. - Verslagen 481-483. Opgenomen 487-505.
STERCK (Dr. J.F.M.), buitenl. eerelid. Schenkt boeken. 53, 91.

T
TOUSSAINT VAN BOELAERE (F.V.), werkend lid.
- Lezing: Barceloneesche Reisindrukken. 412.
- Tot werkend lid verkozen. 216. - Bekrachtiging. 361.

V
VELDE (Prof. Dr. ALB. J.J. VAN DE), werkend lid.
- Dankrede bij ‘zijn aftreden als bestuurder. 5-7.
- Lezing: Over rangschikking in de microbenleer. 13 en 21-50.
- Lezing: Bijdrage tot de bio-bibliographie van Jan Swammerdam
(1637-1680). 155-178.
- Lezing: (Samen met Ing. ALFRED VERBELEN). Biochemische
onderzoekingen over microben: cultuurbodems voor schimmels.
260-307-329.
- Lezing: (in samenwerking met ING. ALFRED VERBELEN):
Biochemische Onderzoekingen over microben: grondbacteriën en
kiemplanten. 331-341.
Lezing: De hulde van de letterkunde
- aan Jan Palfijn. 532 en 553-577.
- Verkozen tot lid der Commissie voor Nieuwere Taal. 260.
Verbelen (Ing. Alfred). Zie op VELDE (Prof. Dr. ALB. J.J.).
VERCOULLIE (Prof. Dr. J.), werkend lid.
- Zijn verslag, namens de Commissie, over de wenschelijkheid van
de oprichting eener Vlaamsche Academie voor Wetenschappen. 95.
- Lezing: De Germaansche Etymologieën in den ‘Dictionnaire
Général’ van Hartzfeld, A Darmesteter en A. Thomas. 96 en
113-115.
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VERDEYEN (Prof. Dr. R.), briefwisselend lid.
- Lezing: Casparus van den Eynde contra van Waesbergen, 412.
VERMEYLEN (Prof. Dr. A.) werkend lid.
- Lezing: Guido Gezelle. 219.
De Bestuurder wenscht hem geluk ter gelegenheid zijner benoeming
tot Rector der Vlaamsche Universiteit. 533.
Vervoort (C.) pr. Schenkt een boek. 531.

W
Waele (Dr. A. de). Zie op Oye (Dr. P. van) en Dr. A. de Waele.
WALGRAVE (AL.), briefwisselend lid.
Zijn afsterven te Brugge, 89. Zijn lijkrede door J. PERSYN. 97.
WATTEZ (O.), werkend lid.
- Lezing: Taal- en Woordkunst in het Germaansche Epos. 411, 532,
535-551.
- Bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. 407.
WIJER (Prof. Dr. J. VAN DE), briefwisselend lid.
- Lezing: Uit de Geschiedenis van de spelling der Vlaamsche
gemeentenamen. II. 94 en 117-139.
- Lezing: Id. III, 594.
WILLEMS (Mr. LEONARD), werkend lid.
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Lezing: Lexicographische Sprokkelingen: Oudfransch bottequin;
caucilioen; keizersboom. - Etymologica: geborsen, fat. 259.
Lezing: Id. Mnl. ebreie en lipkin. 411.
Lezing: De Schrijver van den ‘Grooten en Nieuwen Reinart de Vos’.
531.

Wittemans (Mr. Fr.). Biedt ter opneming in de Versl. en Meded. aan: De
Rozenkruisers in België gedurende de XVIe en XVIIe eeuw. 411. - Benoeming
der verslaggevers. 411. - Hun advies. 480.
WRIGHT (Prof. Dr. Jos.), buitenlandsch eerelid. Zijn afsterven. 90. - Dankbrief
van Mevrouw Wright. 147.
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binnenkant achterplat
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 kennismaking van de uitgebrachte verslagen, beslist
de Academie over het al of niet laten drukken van de aangeboden werken.
***

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

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van
het Reglement door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans-Fonds
vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest 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, zedeleer,
catechese, homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten,
ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera a en b genoemde,
noodzakelijk worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera a en b genoemde.
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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 inbegrepen)
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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