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Vergadering van 19 Januari 1938.
Zijn aanwezig: de heeren FR. VAN CAUWELAERT, be stuurder; A.H. CORNETTE,
onderbestuurder; L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren FR. LATEUR, L. VAN PUYVELDE, L. WILLEMS, A. VERMEYLEN, A.J.J.
VANDE VELDE, J. JACOBS, M. SABBE, J. SALSMANS, FR. DAELS, F.V. TOUSSAINT
VAN BOELAERE, A. CARNOY, J. VAN MIERLO, R. VERDEYEN, F. TIMMERMANS, J.
VANDE WYER, FL. PRIMS, L. BAEKELMANS, L. GROOTAERS en A. VAN CAUWELAERT,
werkende leden;
de heeren J. EECKHOUT, J. GRAULS, L. MONTEYNE, E. BLANCQUAERT, FR. BAUR
en W. VAN EEGHEM, briefwisselende leden.
Laten zich verontschuldigen: de heeren C. HUYSMANS, werkend lid en H. DE MAN,
briefwisselend lid.
***

De Bestendige Secretaris geeft lezing van het verslag der September-vergadering.
Het wordt goedgekeurd.
***

1. - Benoeming van den Bestuurder en den Onderbestuurder voor 1938. - Bij
Kon. Besl. van 17 December 1937 werd goedgekeurd de verkiezing gedaan door de
Koninklijke Vlaamsche Academie in hare zitting van 20 November 1937 van den
heer FR. VAN CAUWELAERT, uittredend onderbestuurder, tot bestuurder en van den
heer A.H. CORNETTE, werkend lid, tot onderbestuurder.
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Bij den aanvang der zitting nam de heer Prof. VERDEYEN, Bestuurder van het vorige
jaar, aan de bestuurstafel plaats en hield de volgende toespraak:
Geachte Collega's,
Thans is ook mijn beurt gekomen om van dit podium afscheid te nemen. De
bestuurstermijn, die achter mij ligt was, ik mag dit wel zeggen, een ongewoon drukke
tijd, maar ik betreur zulks niet. Ik heb aldus de gelegenheid gehad de verschillende
zijden van het academisch leven te leeren kennen en wel moeten ondervinden, dat
het raderwerk van onze instelling niet zoo eenvoudig is als men geneigd is zich voor
te stellen, voordat men het van dichtbij in werking ziet. Dat raderwerk wordt echter
voortreffelijk geregeld en onderhouden door onzen Bestendigen Secretaris en daarna
loopt alles ten slotte zoo vlot. Met het waakzame oog van een jarenlange ervaring
weet hij u in te wijden en den weg te wijzen in de administratieve of wettelijke
bepalingen en in de academische ‘costuymen’. Die bepalingen of ‘costuymen’ mogen
soms hinderlijk voorkomen en ook zijn, zij kunnen om het goede verloop van zaken
niet gemist worden. Ik kan dan ook niet nalaten U, Dr. Goemans, al moge ik uw
bescheidenheid nogmaals geweld aandoen, mijn dank uit te spreken, voor den steun,
dien ik steeds bij U gevonden heb, en die onze samenwerking opgevoerd heeft, tot
een hartelijkheid, waarvan mij de aangenaamste herinnering zal bijblijven.
En nu ik weet, wat het bestuurder-zijn zooal meebrengt, voel ik mij nog meer
verplicht tegenover mijn voorganger, Collega Jozef Muls. Ik zal niet herhalen, wat
ik hem verleden jaar gezegd heb, maar wensch het te bestendigen, omdat ik deze
plaats niet kan verlaten, zonder terug te denken aan onze nadere kennismaking tijdens
het jubeljaar, aan zijn prachtige leiding en aan zijn wekkend voorbeeld.
Ook den Onderbestuurder, Collega Fr. Van Cauwelaert, betuig ik mijn dank. Al
hebben de omstandigheden niet gewild, dat wij ons even dikwijls aan de bestuurstafels
hebben ontmoet, als ons beiden aangenaam ware geweest, zijn advies heeft mij ten
gepasten tijde niet ontbroken en heb ik zeer op prijs ge-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

7
steld. Onze kennismaking gaat reeds ver in het verleden terug, naar de eerste tijden
van de wetenschappelijke studentenbeweging. Wij hebben toen ook samen aan de
bestuurstafel gezeten, beiden vol vertrouwen in de toekomst van de Vlaamsche
wetenschap. Met eenzelfde vertrouwen in uw toewijding aan onze Academie, die,
zooals Collega Muls het zoo juist zei, als ‘een symbool van onze stijgende cultuur’
is geworden, draag ik U het ambt van Bestuurder over. Doch alvorens U te verzoeken
plaats te nemen in dezen zetel, zult U mij toestaan mijn collega's nog een woord van
dank toe te sturen voor de medewerking die zij tijdens het afgeloopen jaar aan het
bestuur hebben verleend en onze werkzaamheden zoo vruchtbaar hebben gemaakt.
Mijn optimisme is niet beschaamd geworden. Dit is voor mij een bijzondere
voldoening en ik ben er van overtuigd, dat zij ook U, Heer Voorzitter, niet zal
onthouden worden.
Daarna stond Prof. VERDEYEN den voorzitterszetel aan den heer FR. VAN
CAUWELAERT af, en de heer A.H. CORNETTE nam op zijn beurt aan de bestuurstafel
plaats. De nieuwe Bestuurder sprak in volgende woorden zijn dank uit aan zijn
voorganger en aan de vergadering.

Zeer geachte Collega's,
Ik beschouw het als een niet geringe eer het bestuurderschap van de Kon. Vl.
Academie voor het jaar 1938 te mogen bekleeden en ik ben u dan ook dankbaar dat
u door uw welwillende voordracht aan den Heer Minister mijn benoeming hebt
mogelijk gemaakt. Ik besef volkomen dat ik dit blijk van achting en van vertrouwen
niet heb verdiend door een bijzondere werkzaamheid welke ik in den schoot van de
Academie zou hebben getoond. U hebt op zeer welwillende wijze willen rekening
houden met den omvang der verplichtingen welke ik op een ander gebied reeds heb
na te komen. Ik ben om zoo meer doordrongen van het besef, dat ik door een
bijzondere toewijding als bestuurder aan uw hoog vertrouwen zal hebben te
beantwoorden.
Het voorbeeld van mijn voorganger staat vóór mij. Het is mij een reden tot
aanmoediging, maar tevens tot een zekeren schroom. Tot schroom omdat ik mij wel
rekenschap geef dat ik
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hem in deze ambtsvervulling niet zal kunnen evenaren. Hij was te allen tijde een
toonbeeld van ijver, van dienstvaardigheid, van toewijding, en ieder van ons heeft
de tactvolle wijze gewaardeerd waarop hij in alle omstandigheden de vergaderingen
heeft geleid. Deze verdiensten werden toegevoegd aan een wetenschappelijke
werkzaamheid van eerste gehalte welke hij zoowel in de commissies als in onze
algemeene vergaderingen sedert jaren op ononderbroken wijze pleegt te ontwikkelen.
Ik dank hem in naam van de Kon. Vl. Academie, voor het groote aandeel dat hij
aldus genomen heeft in den wetenschappelijken arbeid van onze instelling.
Ik zal echter bij hem ook meer dan eene reden tot aanmoediging vinden. Zijn
voorgang zal me niet alleen zijn een prikkel om in mijne plichtsvervulling niet te
kort te blijven, maar ik vertrouw er op dat, wanneer het noodig mocht blijken, ik in
zijne dienstvaardigheid ook een steeds gereede hulp zal vinden.
Ik ben Professor Verdeyen dankbaar, dat hij heeft willen herinneren aan de reeds
lange jaren van vriendschappelijk vertrouwen en gemeenschappelijk idealisme die
ons reeds ten tijde van ons studentenleven tot elkander hebben gebracht. Er zijn
tusschen ons voor een aangename samenwerking geen afstanden te overbruggen. Ik
zal steeds onbevreesd op zijn hulpbetoon beroep kunnen doen en ik dank hem bij
voorbaat voor elken dienst dien hij mij in den loop van dit jaar bewijzen zal.
Ik reken ook zeer bijzonder op den bekwamen en steeds bereidwilligen bijstand
van den bestendigen secretaris Ook hem ken ik sinds vele jaren en in ben overtuigd
dat onze samenwerking er aan hartelijkheid nog zal bij winnen.
Het verheugt me aan mijne zijde als onderbestuurder den Heer Cornette, te vinden.
Ik weet, dat wanneer ik soms door onontwijkbare omstandigheden mocht weerhouden
zijn buiten de Academie, hij steeds bereid zal worden gevonden mijn taak als
voorzitter met welwillendheid over te nemen.
De Kon. Vl. Academie heeft in dezen tijd van wederopbouwing en vernieuwing
van ons Vlaamsch cultuurleven een zeer voorname en gewichtige rol te vervullen.
Wij hebben tot het aanzien van het geestelijk leven van ons volk niet alleen bij te
dragen door onze eigen wetenschappelijke werkzaamheid. Wij hebben niet alleen
jonge geleerden aan te moedigen of ouderen
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te sieren door welverdiende onderscheidingen. Onze Academie moet ook richting
geven en geheel het probleem van de cultureele behoeften en
ontwikkelingsmogelijkheden van ons volk tot een voorwerp maken van hare
bijzondere bezorgdheid. Het is in dezen geest dat wij ons hadden te moeien met het
vraagstuk van de stichting der Vlaamsche Academies voor Wetenschappen en Schoone
Kunsten en deze voor Geneeskunde. Onze tusschenkomst is niet zonder goede
vruchten geweest. Het ontstaan van deze Academies zal echter onze taak niet
verkleinen. Wij zullen enkel in samenwerking met deze nieuwe instellingen ons
actieplan op cultuurgebied kunnen verruimen. Wij staan niet op het enge standpunt
dat onlangs door de ‘Académie de Belgique’ omtrent haar eigen roeping werd
ingenomen en ik hoop dat het tijdens mijn kort bestuurderschap mogelijk zal zijn
aan de samenwerking tusschen alle Vlaamsche Academies een vruchtbaar begin te
maken.
Het zal ook een van mijn bijzondere bekommernissen zijn om, buiten den kring
van de vergadering om, al mijn invloed te gebruiken ten einde de materieele middelen
waarover de Academie thans beschikt te verruimen, en aldus ook den kring van haar
mogelijkheden te vergrooten.
Ik vertrouw intusschen, Mijne Heeren, dat ge mijn tijdelijke leiding met
welwillendheid zult gelieven te beoordeelen, en er door uw eigen werkzaamheid zult
willen toe bijdragen om aan dit jaar eenige bijzondere beteekenis te geven. Ik verbind
met deze hoop tevens mijne hartelijke wenschen van geluk en voorspoed voor het
reeds begonnen jaar, voor u en voor diegenen die u lief zijn.
2. - Afsterven van Dr. Adriaan Beets, buitenlandsch eerelid der Koninklijke
Vlaamsche Academie. - Het Bestuur der Academie ontving het treurig nieuws van
het afsterven, te Leiden, op 24 December ll., van Dr. ADRIAAN BEETS, in den
ouderdom van 77 jaar. De Bestendige Secretaris betuigde bij brieve van 29 December
aan Mevrouw Beets de diepe deelneming der Academie.
Vóór de rechtstaande vergadering brengt de heer Be-
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stuurder FR. VAN CAUWELAERT hulde aan de nagedachtenis van den betreurden
Collega:
Met innig leedwezen ontvingen wij het bericht van het overlijden van een onzer
meest eerbiedwaardige buitenlandsche eereleden, Dr. Adriaan Beets, overleden op
24 December te Leiden in den leeftijd van 77 jaren.
Dr. Beets was de zoon van den beroemden schrijver van de ‘Camera Obscura’,
Niclaas Beets. Dr. Adriaan Beets wijdde ook zijn leven aan den dienst van de
Nederlandsche taal. Hij verkoos echter het meer strenge leven van den taalkundige
boven de vrijere bewegingen van den woordkunstenaar. Reeds op 1 September 1888
werd hij aangesteld tot medewerker van het Woordenboek der Nederlandsche taal.
Hij werd zelfstandig opsteller in 1891; in 1912 werd hij benoemd tot voorzitter van
de redactie, en nam dit zoo gewichtig ambt waar tot in 1933, wanneer hij ontslag
nam om een welverdiende rust te genieten. Gedurende bijna een halve eeuw besteedde
alzoo Dr. Beets zijn beste krachten aan het monument dat aan de Nederlandsche taal
in het Woordenboek wordt opgericht. Van zijne hand verscheen er o.a. het voorbericht
van het derde deel dat in 1898, en van het zesde deel dat in 1912 verscheen.
Vlaanderen moet hem bijzonder dankbaar zijn omdat het aan zijne bemoeiïngen
voor een goed deel te danken is dat de Zuid-Nederlandsche taalschat sinds 1888 in
zoo ruime mate in het Woordenboek der Nederlandsche taal werd opgenomen. Het
was ook aan hem, aan zijne bereidwilligheid te danken dat op het einde van 1935
opnieuw de betrekkingen konden worden opgenomen welke tijdelijk waren
onderbroken met de Rijkscommissie van Bijstand in Noord-Nederland. Op 15
December 1935 verscheen nog van zijne hand een artikel in het Algemeen
Handelsblad van Amsterdam om op onomstootbare wijze te betoogen dat de specifiek
Vlaamsche woorden en uitdrukkingen nog altijd gaarne in de afleveringen van het
Woordenboek der Nederlandsche Taal werden opgenomen. Het is met diepen eerbied
dat we buigen voor een leven van wetenschappelijke toewijding als dat van Dr.
Adriaan Beets, en wij hebben niet nagelaten, bij het vernemen van zijn overlijden,
aan zijn bedroefde weduwe de uitdrukking te zenden van onze zeer innige en
eerbiedige sympathie.
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Aangekochte boeken
- Die Gliederung der Mundarten um Lauenburg in Pommern, von HERBERT
STRITZEL;
- Tusschen Tijd en Eeuwigheid, door H. ROLAND HOLST-VANDER SCHALK;
- Verworvenheden, door dezelfde;
- Vernieuwingen, door dezelfde;
- De Vrouw in het Woud, door dezelfde;
- Opwaartsche Wegen, door dezelfde;
- Het Feest der Gedachtenis, door dezelfde;
- Sonnetten en Verzen in Terzinen geschreven, door dezelfde;
- De nieuwe Geboort, door dezelfde;
- Bezonnen Verzen, door P.C. BOUTENS;
- Liederen van Isoude, door denzelfde;
- Hollandsche Kwatrijnen, door denzelfde;
- Beatrijs, door denzelfde;
- Praeludiën, door denzelfde;
- Sonnetten, door denzelfde;
- Verzen, door denzelfde;
- Zomerwolken, door denzelfde;
- Carmina, door denzelfde;
- Stemmen, door denzelfde;
- Verhalen, door ALEXANDER POESJKIN;
- Gentsche Bijdrage tot de Geschiedenis, Deel III;
- De Katholieke Encyclopedie, 20ste Deel;
- Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal, Tweede druk,
door Dr. N. VAN WIJK;
- Kristoffer Nyrop: Das Leben der Wörter, von ROBERT VOGT;
- Geertje, door JOHAN DE MEESTER;
- De Klop op de Deur, door INA BOUDIER-BAKKER;

Aangeboden boeken
Door Kan. FL. PRIMS:
- Campinia Sacra, VI. De Minderbroeders te Turnhout.

Door Kan. J. JACOBS:
- De Hymne van het Getij- en Misboek, door ROMBOUT JAN JORDENS.

Door bijzonderen:
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Der Kaukasus. Zeitschrift für die Schaffung eines unabhangigen
kaukasischen Staates auf der Grundlage der kaukasischen
Conföderation, herausgegeben von HAÏDAR BAMMAT;
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-

Die -ingen-Namen der südlichen Nordseeküste. Ein Beitrag zur
Siedlingsgeschichte der Chauken, Friesen und Sachsens, door
REHDER HEINZ CARSTEN.

Door de Universitätsbibliothek Uppsala:
- Etude sur les dialectes d'Ollon et du district d'Aigle (Vaud), par
BENGT HASSELROT;
- Etude sur le manuscrit de Tours de la chronique des Ducs de
Normandie par Benoit, par CARIN FAHLIN.

Door wijlen Dr. LOD. SIMONS:
- Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, 6 Dln. door Dr.
W.J.A. JONCKBLOET;
- Waarheid en Droomen, door JONATHAN, 8e druk;
- Over Betuwsche Novellen, door J.J. CREMER;
- Novellen en Vertellingen, door denzelfde;
- Dokter Helmond en zijn Vrouw, door denzelfde;
- De drie Zustersteden, door K.L. LEDEGANCK;
- Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera
Obscura, door HILDEBRAND;
- De Schatten van den Aardbodem, door Dr. T.C. WINKLER;
- Register op de Tijdschriften over Nederlandsche Taalkunde, 2e druk,
met een aanvulling van Prof. Dr. J.H. GALLÉE;
- Gezamenlijke Dichtwerken, door H. TOLLENS CZ (Volksuitgave);
- Nederlandsche Gedichten met Taal- en Letterkundige
Aanteekeningen van wijlen Hoogleeraar J.B. David, uitgegeven
door P. WILLEMS;
- Angeschichte der Menschheit, von Prof. Dr. M. HOERNES;
- Kudrun und Dietrichepen, von Dr. O.L. JIRICZEK;
- Verzamelde Gedichten van JULIUS VUYLSTEKE;
- Het Rootland, door RENÉ DE CLERCQ;
- In de Ton, door R. STIJNS;
- Dit is een suyverlyck Boecsken, door FLORIMOND VAN DUYSE;
- Overijselsche Vertellingen, door P. HEERING;
- Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Benamingen en
Volksuitdrukkingen aan den Bijbel ontleend, door C.F. ZEEMAN;
- Leven en Werken van W. en O.Z. Van Haren, Friesche Edellui, door
Dr. J. VAN VLOTEN;
- De Helden van Asgard - Noorsche Sagen, uit het Engelsch van A.
en E. KEARY, vertaald door Mej. J.J. LAGERS;
- Schopenhauer als Mensch und Philosoph, von A. BOSSERT;
- Nederlandsch Liederboek uitgegeven door het Willems-fonds, 2e
deel. Balladen en Verhalende Liederen;
- P. Terenti Comoediae, recensit ALFREDUS FLECKEISEN;
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OEuvres complètes de Tacite traduites en français, par L.J.
BURNOUF;
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-

An Old High-German Primer with grammar, notes, and glossary,
by JOSEPH WRIGHT, Ph.D.;
Waltharius en de Walthersage, door Dr. L. SIMONS;
Ekkehards Waltharius, von KARL STRECKER;
Ekkehards Waltharius - Ein Kommentar, von J.W. BECK;
Das Waltharlied gedicht in mittelhochdeutscher Sprache von W.
ECKERTH;
Chant de Walther, Epopée du dixième siècle, par EKKEHARD 1er, de
Saint-Gall, traduit du latin par FRIEDRICH NORDEN;
Notes critiques sur les Manuscrits du Waltherius, par le même;
Mittelniederländische Grammatik mit Lesestücken und Glossar,
von Dr. JOHANNES FRANCK;
G. Brandts Leven van Vondel, met een inleiding en aanteekeningen
voorzien, door Dr. EELCO VERWIJS;
Vondels Lucifer, uitgegeven door N.A. CRAMER;
Het Lied der Middeleeuwen, door G. KALFF;
Jan, Jannetje en hun jongste Kind - Het Rijksmuseum, door E.J.
POTGIETER;
Multatuli, door A.J.;
Vorstenschool, door MULTATULI;
Langendijk's wederzijds Huwelijks Bedrog, door Dr. JAN TE
WINKEL;
Het zevende gebod, door HERM. HEIJERMANS, Jr.;
Het Goudvischje, door W.G. VAN NOUHUYS;
Deutsche Stammenkunde, von Dr. RUDOLF MUCH;
Das Waltharilied, von Prof. Dr. H. ALTHOF;
Deutsche Mythologie, von Prof. Dr. F. KAUFMANN;
Goethe's Werke. Auswahl in sechszehn Bänden;
Schiller's sämmtliche Werke, in zwölf Bänden;
Geillustreerde Encyclopedie, van A. WINKLER PRINS, 2e uitgave;
Nederlandsche Letterkunde in de negentiende eeuw: Bloemlezing Proza. Nieuwe uitgave (1887), door J.P. DE KEYSER;
id. Poëzie, door denzelfde;
De Werken van William Shakspeare, vertaald door Dr. L.A.J.
BURGERSDIJK;
De Werken van J. van den Vondel, uitgegeven door M.J. VAN
LENNEP; herzien en bijgewerkt door J.H.N. UNGER. 25 Dln.;
Nederlandsche Dicht- en Prozawerken, door GEORG PENON;
Gulliver's Reizen, door JONATHAN SWIFT, vertaald door ALBERT
VERWEY;
Afdrukken en Indrukken door den Ouden Heer Smits en zijn Vriend
Mulder;
De Kleine Johannes, door FREDERIK VAN EEDEN. 3 Dln.
De Grieksche Sagen, door Prof. C. WITT uit het hoogduitsch vertaald
door Dr. E. MEHLER;
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-

Uit den Riddertijd - Middeleeuwsche Verhalen, naar het Engelsch
van ASCOTT R. HOPE, vertaald door A.J. KOK;
Handboek der Algemeene Geschiedenis, door Dr. GEORG WEBER,
voor Nederland bewerkt door M. BUYS. 3 deelen;
Max Havelaar, door MULTATULI;
Friedrich Ludwig Stamm's Ulfilas, neu herausgegeben von Dr.
MORITZ HEINE;
Kurze Laut- und Flexionslehre der altgermanischer Dialecte, door
denzelfde;
Héliand, door denzelfde;
Angelsächsische Grammatik, von EDUARD SIEVERS;
De negentiende Eeuw in Woord en Beeld, door Prof. Dr. H.C. ROGGE
en Dr. W.W. VAN DER MEULEN;
Flora Diabolica, door Is. TEIRLINCK;
De Doolage, door HERMAN TEIRLINCK;
Nieuw Schetsenboek, door MAX ROOSES;
Proza 1837-1845, door E.J. POTGIETER;
Volledige werken van Hendrik Conscience;
Jacob Geel - Onderzoek en Phantasie - Inleiding en Aanteekeningen
van Dr. C.G.N. DE VOOYS;
Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche Dichtkunst, door ALBERT
VERWEY (2e Druk);
Da Costa's Meesterwerken voor 't Onderwijs en tot Zelfopoffering
met inleiding en aanteekeningen, door B. SCHELTS VAN
KLOOSTERHUIS. 2 Dln.;
Dit is Tspel vanden Heiligen Sacramente vander Nyeuwervaert,
door Dr. EELCOO VERWIJS;
Vondel's Leeuwendalers, door Prof. J. VERDAM. Uit Nederlandsche
Klassieken, door EELCOO VERWIJS;
La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso;
Aya Sofia, door H.J.A.M. SCHAEPMAN;
Een Kerstlied in Proza, door CHARLES DICKENS, vertaald door J.
KUYLMAN;
Verzameling van Belgische Strafwetten, door PAUL BELLEFROID;
De Geschiedenis van Woutertje Pieterse, door MULTATULI;
Majoor Frans, gevolgd door Laura's Keuze, door A.L.G.
BOSBOOM-TOUSSAINT;
Oscar Peschel's Volkenkunde, door W.F. ANDRIESSEN;
Faust, een Tragedie van Goethe, vertaald door L. VLEESCHOUWER;
De Ziekte der Geleerden, gedicht door W. BILDERDIJK;
Bilderdijk - Letterkundige voordracht, door Prof. MICHAEL SMIETS
R.K.Ph.;
Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde van het jaar 1830 tot
heden (1899), door TH. COOPMAN en L. SCHARPE;
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-

Jan I, Hertog van Brabant - Tooneelspel, door EMIEL GIELKENS;
Algemeene Inleiding tot de Taalkunde, door J. VERCOULLIE;
Schets eener historische Grammatica der Nederlandsche Taal, door
denzelfde;
Schets over den Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde,
door Dr. C. LECOUTERE;
Vue générale de l'Histoire de Belgique, par H. VANDER LINDEN;
Principes généraux de linguistique Indo-Européenne, par PAUL
REGNAUD;
Gebouwen, Gezichten en Oudheden der Stad Amsterdam (1741);
Gedichten van J. Antonides van der Goes (1705);
J.v. Vondels Palamedes of Vermoorde Onnozelheit (1652);
Koren-Bloemen, Nederlandsche Gedichten van Constantin Huygens,
Ridder, in XIX boecken (1658).

Mededeelingen van den Bestendigen Secretaris
1. - Rekeningen der Academische Fondsen over 1936. - Bij Kon. Besl. van
15-XII-1937 werden de rekeningen van de Fondsen der Academie over het dienstjaar
1936 goedgekeurd.
2. - Legaat Dr. L. Simons. - Onze betreurde Collega legateerde aan de Academie
de Nederlandsche boeken van zijn bibliotheek. Aan de familie werd een brief van
dank gestuurd.
3. - IIIe Internationaal Congres voor Phonetische Wetenschappen, te Gent. Het Bestuur ontving vanwege collega Prof. E. BLANCQUAERT, voorzitter van het
Congres, volgende brief:
Bij dezen heb ik de eer de Koninklijke Vlaamsche Academie te verzoeken zich te
willen laten vertegenwoordigen op het IIIe Internationaal Congres voor Phonetische
Wetenschappen dat zal gehouden worden te Gent (België) van 18 tot 22 Juli 1938.
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De meest vooraanstaande vertegenwoordigers der phonetische wetenschappen worden,
uit alle werelddeelen, op dit Congres verwacht. Een groot aantal belangrijke
mededeelingen over diverse onderwerpen van linguistischen, physiologischen,
anthropologischen en technischen aard werden reeds toegezegd.
Hunne Excellenties de Belgische Ministers van Openbaar Onderwijs en van P.T.T.
en Radio-Omroep, evenals de Academische Overheden van de Universiteit te Gent
en de Overheden van Stad en Provincie zijn toegetreden tot het Eere-Comité. Het
Congres zal door de Belgische Regeering ontvangen worden.
Met het oog op het uitzonderlijk belang van dit Congres, waarop een aantal actueele
problemen zullen besproken worden door de meest bevoegde geleerden, durft het
Inrichtend Comité de hoop uitspreken dat het de Koninklijke Vlaamsche Academie
behagen zal een gunstig gevolg te verleenen aan deze uitnoodiging.
De Academie gaf aan de heeren leden GOEMANS, GROOTAERS, JACOBS en
VERDEYEN opdracht haar op dit belangrijk Congres, voor de eerste maal in ons land
vergaderd, te vertegenwoordigen.
4. - VIIIe Internationaal Congres van geschiedkundige wetenschappen. - De
inrichters van dit Congres, dat te Zurich van 28 Augustus tot 4 September zal plaats
grijpen, noodigen als gewoonte de Kon. Vl. Academie uit om zich op de zittingen
te laten vertegenwoordigen.
De heeren leden CORNETTE, PRIMS en VAN PUYVELDE nemen die opdracht
vanwege de Academie aan.
5. - Stichting tot bevordering van de studie van taal, letterkunde, cultuur en
geschiedenis van Zuid-Afrika. - Vanwege deze stichting, te Amsterdam gevestigd,
ontving de Academie het Jaarverslag 1936-1937. De Bestendige Secretaris dankte
den heer Secretaris Burger voor de toezending van dit belangrijk rapport.
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Mededeelingen namens de bestendige commissies
I. - Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- 'en Bibliographie. - Kan. FL.
PRIMS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig: de heeren WILLEMS, VAN PUYVELDE, SABBE, VAN MIERLO,
TOUSSAINT VAN BOELAERE (voorz.), VERMEYLEN en SALSMANS (onderv.) en als
hospiteerende leden de heeren VERDEYEN en EECKHOUT.
Op de dagorde staat:
1o) Verkiezing van een lid ter vervanging van den hr. Prof. J. MANSION, overleden.
- Werd verkozen de heer J. VAN DE WEYER.
2o) Eugeen Van Oye en Guido Gezelle. - Lezing door den hr. Prof. BAUR,
briefwisselend lid.
Spreker begint met een karakteristiek te geven van het uitgebreide biographisch
materiaal, dat in het Gezelle-Museum te Brugge, thans onder den naam van
familiearchief door Z.E. Heer Dr. P. Allossery geordend wordt. Hij wettigt de integrale
uitgave van de bewaarde briefwisseling Gezelle-van Oye, zoo pas door Prof. Verdeyen
en hemzelf, als deel XVII van de Jubileumuitgave gepubliceerd, en ontmoet, onder
mededeeling van een aantal onuitgegeven bescheiden aangaande Gezelle's werking
en vertrek uit Roeselare, een paar al te personalistische theorieën, die de kern van
Gezelle's drama in de jaren 59-60 veeleer leggen in een persoonlijke verhouding
tusschen hem en den jongen van Oye, dan in de heele structuur van Gezelle's
zielewezen.
De Commissie stelt voor deze lezing op te nemen in de Verslagen en
Mededeelingen.
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3o) Ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden: Pr. Arents:
Zuidnederlandsche Vondeldrukken en Vondelstudies. - Benoeming van twee
Commissarissen. - Werden aangeduid de heeren SABBE en SALSMANS.
II. - Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie. Kan. J. JACOBS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering.
Waren aanwezig: de heeren GOEMANS, VANDE VELDE, VAN PUYVELDE, SABBE,
VERDEYEN (voorz.), GROOTAERS, CORNETTE en als hospiteerende leden de heeren:
BAEKELMANS en MONTEYNE.
Op de dagorde staat:
1o) Bespreking van de lijst van vaktermen door de Antwerpsche Vereeniging van
boekhouders ingeleverd.
De Commissie na kennis genomen te hebben van een dergelijke publicatie van
O.M.O., en van de verslagen opgesteld door de heeren L. GROOTAERS en R.
VERDEYEN, beslist dat deze verslagen aan de Vereeniging zullen medegedeeld worden.
Aldus aangevuld en hier en daar gewijzigd zal de lijst de goedkeuring der Kon. Vl.
Academie wegdragen.
2o) Moet de 4de graad der Lagere School verdwijnen?
De heer JACOBS ontleedt den inhoud van een Ministerieel voorstel aangaande de
verlenging van den schoolplicht. Naar het schijnt zou de vierde graad faljiet gaan.
Hij betoogt dat die stelling totaal valsch is, en dat de voorgestelde omvorming van
den vierden graad tot een soort vakonderwijs zware nadeelen en onvoorziene
teleurstellingen zal meebrengen.
De Commissie stelt voor deze lezing in de Verslagen en Mededeelingen op te
nemen.
***
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Letterkundige Mededeeling door den Eerw. Heer Kanunnik J. Jacobs, werkend
lid. - De Hymnen van het Getij- en Misboek uit hunne oorspronkelijke en huidige
lezing, met behoud hunner maat, overgedicht en toegelicht door Kanunnik ROMBOUT
JAN JORDENS der Abdij van Tongerloo; 2de uitgave, 408 blz. in klein 4o. - S.M.
Norbertus Boekhandel, Tongerloo (Antwerpen), 1935.
Voor een tiental jaar werd alhier reeds de lof uitgesproken van de eerste uitgave van
dit werk, dat eenig is in Nederland. De geleerde bewerker heeft in deze 2e uitgave
den Latijnschen tekst en de daar tegenover staande Nederlandsche vertaling van alle
lofzangen uit het Getij- en Misboek ernstig herzien, en vooral den oorspronkelijken
tekst nog nauwkeuriger weêrgegeven. Hij heeft zelfs gepoogd - ten koste van
moeizame opzoekingen - het auteurschap van menig gedicht te achterhalen. We
hebben daarenboven de vertaling gekregen van allerlei varianten, van 41 nieuwe
hymnen en vooral in voetnota's de verklaring van duistere vraagstukken aangaande
de middeleeuwsche en de hedendaagsche liturgie. Hiermede bezitten niet alleen de
kloosterlingen van haast alle Congregatiën een duidelijken Nederlandschen tekst van
de lofzangen, maar ook de leeken, die in de abdijen een retret komen doen of het
officie op de Kerkelijke hoogdagen volgen. Dit hebben zij te danken aan den
onvermoeibaren zoeker, aan den geleerden taalkenner en aan den talentvollen dichter
Kanunnik Rombout Jan Jordens, die sedert jaren met zijn bekende Oorlogscantate,
zijn Tongerloosch Lindeloover, zijn Veder en Harp een eervolle plaats onder onze
Nederlandsche dichters inneemt.

Dagorde
1. - Lidmaatschap. Verkiezing van een werkend lid. - De Academie ging over tot
het verkiezen van een werkend lid ter vervanging van wijlen Dr. L. SIMONS.
Als stemopnemers werden aangeduid de heeren TOUS-
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BOELAERE en F. TIMMERMANS, werkende leden. Werd verkozen de heer
HENDRIK DE MAN, briefwisselend lid der Academie.
SAINT VAN

2. - Lezing door Dr. W. Van Eeghem. - Het raadsel der Cassiere's (± 1560 - ±
1585). - De heer Bestuurder wenscht spreker geluk en stelt voor zijn lezing in de
Verslagen en Mededeelingen op te nemen, waartoe door de vergadering eenparig
besloten wordt.
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Stroomingen, gestalten en spelen in het na-oorlogsche Vlaamsch
tooneelleven
Door Lode Monteyne
Lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Ter inleiding
Het doel van deze lezing, welke het onderwerp niet uitput, is beperkt. We willen
slechts een schematisch beeld verwezenlijken van het ontstaan en den
ontwikkelingsgang van de hedendaagsche Vlaamsche dramatiek.
Deze evolutie, in 1920 begonnen, kan thans beschouwd worden als zijnde geeindigd
- tenzij men de sedert 1930 allengs ingetreden rust wenscht gelijk te stellen met de
stilte vóór den storm.
De tijd zal leeren!
Intusschen is het moment gunstig om vluchtig een panorama te schetsen van wat
in den loop van de jongste drie lustra - van 1920 tot 1935 - in Vlaanderen op
tooneelgebied tot stand werd gebracht...

I
Het voorspel
Wanneer wij het jaar 1920 beschouwen als het begin van een nieuwe evolutieperiode
van de Vlaamsche dramatiek, dan gaan we niet zonder willekeur te werk en hechten
misschien een te overwegend belang aan de vernieuwingspogingen en
tooneel-experimenten, welke vooral tusschen 1920 en 1930 door onze schrijvers en
regisseurs werden gewaagd.
Feitelijk werd de moderniseering van ons tooneel op prac-
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tische wijze ingezet in 1909, in het jaar dat te Gent werd opgericht door Dr. J.O. de
Gruyter: de ‘Vlaamsche Vereeniging voor Tooneel en Voordrachtkunst’...(1)
We maken ons niet schuldig aan overdrijving, wanneer we beweren, dat de ‘Van
Nu en Straks-beweging’, welke in 1893 een litterairen storm over dit land ontketende,
de vernieuwing en de verjonging van ons tooneel heeft voorbereid. Op
onrechtstreeksche wijze, weliswaar. Want het feit, dat Alfred Hegenscheidt een drama
met veel grooter litteraire dan scenische beteekenis als ‘Starkadd’ heeft geschreven,
bleef van luttel invloed op de ontwikkeling van onze tooneelletterkunde. Evenmin
is van bizonder gewicht het uitgeven in 1890, door August Vermeylen, Em. de Bom
(die Dr. Wabbes teekende) en Lod. Krinkels, van een klein tooneelblad - ‘Ons
Tooneel’ - dat slechts enkele nummers beleefde. Maar men mag zeggen, en dit zonder
vrees voor tegenspraak, dat de Gruyter door zijn litteraire vorming en meer nog door
de cultureele idealen, welke hij met zijn werk nastreefde, doordrongen was van de
gedachten van de ‘Van Nu-en-Straksers’... Als zij was hij een verdediger van ‘de
kunst om de kunst’. Als zij was hij zoekend naar een nieuwen stijl. En het is wel aan
iets méér dan aan een gewoon toeval toe te schrijven, wanneer we vaststellen moeten
dat Vermeylen en de Bom in hun vroeg-gestorven tijdschriftje nagenoeg hetzelfde
ideaal nastreefden als de Gruyter in de praktijk. Zij wilden immers op het tooneel
méér waarheid, meer levensechtheid brengen en de conventie minimaliseeren. Die
eerste ‘Van Nu en Straksers’ droomden er van in Vlaanderen een tooneel te stichten
naar het voorbeeld van het ‘Théâtre Libre’ te Parijs en ‘die Freie Bühne’ te Berlijn...
Toen de Gruyter optrad in 1909 waren de principes van André Antoine, den stichter
van het ‘Théâtre Libre’, en van Otto Brahm, den leider van ‘die Freie Bühne’, reeds
heel West-Europa door gemeen-goed geworden. Bovendien hadden de theorieën van
den Engelschen ensceneerder Gordon Craig,

(1) Arie van den Heuvel was aangeduid geworden om de technische leiding in handen te nemen.
Hij verbleef echter te Antwerpen en moest zich beperken tot het leveren van geschreven
regie. (Zie: M. van Vlaanderen: Arie van den Heuvel - p. 18.) - De Gruyter was een leerling
van Arie van den Heuvel.
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van wiens boek ‘De Kunst van het Theater’ in 1906 een Nederlandsche vertaling
verscheen, ook bekendheid verworven. De ‘Meininger’, die het streven naar meer
waarheid en naar grooter historische echtheid, door Charles Kean rond 1850 in
Engeland ingezet, op konsekwente wijze voortzetten, hadden in 1888 ook België
bezocht en daar ophef gemaakt(1). Het beroemde Duitsche ensemble droeg er toe bij
om de opvattingen betreffende samenspel en ensceneering grondig te wijzigen. In
1898 had Stanislawski te Moscou zijn ‘Kunst-theater’ geopend, waar de invloed van
de Meininger en van Antoine zeer groot bleek te zijn. Langzamerhand zou
Stanislawski echter evolueeren. Na eerst het naturalisme van Antoine, dat de zichtbare
werkelijkheid vertolkte, te hebben aangekleefd, begon hij in zijn regieprestaties de
uitdrukking van de innerlijke waarheid na te streven. Ook de ideeën van Gordon
Craig, die een verscherpte stylisatie van het spel voorstond, maakten indruk op hem.
Het is niet met zekerheid te bepalen welke invloeden, buiten deze van de ‘Van Nu
en Straksers’, rechtstreeks op de Gruyter hebben ingewerkt, maar bij zijn optreden
bleek het, dat hij van den geest van de nieuwe tooneelkunst doordrongen was. Het
wekt dan ook maar matig verbazing, wanneer we vaststellen hoe de Gruyter, bewust
steunend op theorieën of enkel geleid door een instinctief aanvoelen van zijn tijd, in
1909 reeds den weg volgt, welke in 1913 een Jacques Copeau zal gaan, wanneer hij
zijn ‘Compagnie du Vieux Colombier’ sticht. Er kan hier geargumenteerd worden,
dat het pogen van Copeau door meer bewustheid en door een op sterke esthetische
gronden gevestigde overtuiging werd geschraagd; ook dat Copeau méér de volledige
hervorming van het tooneel beoogde, terwijl het zwaartepunt van De Gruyter's streven
te zoeken valt in de verbetering van het repertorium - wat, gezien de speciale
Vlaamsche cultuurtoestanden, als onvermijdelijk voorkomt.
Dergelijke bedenkingen verminderen de beteekenis niet van de Gruyter's optreden,
van de zending, die hij heeft vervuld en waarmede hij een dubbel resultaat bereikte:
voor 't eerst deed hij een contact ontstaan tusschen het Vlaamsche

(1) Alleen Brussel bleek niet geestdriftig gestemd door de prestaties van de Meininger.
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tooneelleven en de Europeesche dramatiek - en in Vlaanderen, herstelde hij de
betrekkingen tusschen literatuur en tooneel.
Om ons degelijk rekenschap te geven van de nieuwe toestanden, welke na den oorlog
op tooneelgebied konden geschapen worden, om de waarde beter te schatten van den
nieuwen tooneelbloei, is het noodzakelijk een inzicht te hebben omtrent de beteekenis
van onze dramatiek vóór 1910.
Het zou belachelijk zijn te beweren, dat er niets was. Het zijn de voorgangers, die
de mogelijkheden van nieuwe weelde voorbereiden, de ouderen, die door hun
vergissingen het slagen van de jongeren vergemakkelijken... De Gruyter heeft niet
alles alleen gedaan. Hij was de eerste hervormer, die wist wat hij wilde en die, zonder
zich te moeten bekommeren om de massa, arbeiden kon aan het verwezenlijken van
zijn ideaal. Ware hij van in den beginne directeur van een tooneelgezelschap geweest,
dan zou hij niet denzelfden weg hebben afgelegd...
We stellen dus vast, dat reeds in 1910, in een paar van onze gesubsidiëerde
schouwburgen, nl. dezen van Antwerpen en dezen van Gent, ernstig gepoogd werd
om beter werk te leveren. Te Gent had Honoré Wannijn, die van 1899 tot 1905
bestuurder was, met de hulp van den jongen Nederlander Arie van den Heuvel
(Rotterdam 1860 - Gent 1934) het gesproken tooneel hooger-op gevoerd. Te
Antwerpen, waar van 1905 tot 1912 de tooneelschrijver Gust de Lattin samen met
Frans Van Laer het roer in handen hield, was, weeral dank zij de medewerking van
regisseur Arie van den Heuvel, een groote verbetering vast te stellen in het repertorium
en ook in het spel. Er werd gestreefd naar het bereiken van een ensemble. Het bleek
echter niet altijd mogelijk de sterkste acteurs te beletten de zwakkere, tweede
planrollen in 't hoekje te spelen. Onder de regie van Adriaan van der Horst, die van
1912 tot 1914 samen met Louis Bertrijn het bestuur te Antwerpen waarnam, konden
degelijker resultaten nog bereikt worden en bleek de draak geheel van het tooneel
verbannen. Men mag zeggen; dat van dit oogenblik de K.N.S. van Antwerpen het
toon-aangevende gezelschap van het land is geworden.
De dramatische literatuur in Vlaanderen stond vóór den oorlog, en dit sedert het
optreden van Nestor de Tière, in 1890, in het teeken van een realisme, dat slechts
langzamerhand ont-
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daan werd van zijn romantische uitwassen. Onder den invloed van de Van Nu en
Straksers kunnen we echter, in 't begin der XXe eeuw, het bestaan vaststellen van
een streven naar meer psychologische verdieping bij enkele onzer drama-schrijvers
- en wel bij een Jan Bruylants, een Edmond Roeland, een August Monet, een Hubert
Melis, een Maurits Sabbe, wiens spel ‘Caritate’ het beste burgerlijk drama met
psychologischen ondergrond is, waarop de vóór-oorlogsche tooneelliteratuur kan
bogen.
Aldus was de toestand, toen in 1914 de oorlog uitbrak.
Er kiemde nieuw leven. Ons schouwburg-wezen evolueerde. In onze dramatische
literatuur waren teekenen van herwording te bespeuren. Jan Oscar de Gruyter, de
stichter van de ‘Vl. Vereeniging voor Tooneel en Voordrachtkunst’, die met zijn
spelers was opgetreden op verscheidene plaatsen in Vlaanderen, had klassieke
meesterwerken uit de eigen en uit de vreemde literaturen gespeeld, had vooral de
aandacht gevestigd op de litteraire en cultureele beteekenis van het tooneel. Zijn
invloed bleek nog beperkt. Hij bleef in veler oogen een dilettant. Slechts veel later
zou men inzien, dat hij een ‘voorganger’ was geweest.
Maar in 1914 bleek het veld reeds bereid. Er was geploegd, gezaaid en ook al
gewied...

II
De Drang naar Vernieuwing
Met 1920 kan de strijd voor grondiger vernieuwing van het tooneel met volle kracht
worden ingezet.
De tijd heeft zijn werk verricht en de taak der thans bewust-willende hervormers
vergemakkelijkt. De oorlogsgebeurtenissen, onder wier invloed allerlei gedachten
zijn aan 't kiemen gegaan, hebben, vooral bij de jeugd, een revolutionnaire mentaliteit
aangekweekt. Het gemis aan stabiliteit in de levensvormen - ook in deze van de kunst
- maakt een min of meer volledige omwenteling minder moeilijk...
Er blaast een storm van vernieuwing over Europa.
Het staatkundig uitzicht van het oude werelddeel ondergaat een gedeeltelijke
verandering. Ginder, in het Oosten, in Rusland, waar Aziatische en Europeesche
beschavingsnormen
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zich met elkander vermengen, ontstaat een nieuwe maatschappij, gegrondvest op de
beginselen van het zuivere Marxisme. Het tsaristische absolutisme heeft door zijn
uitspattingen de dictatuur van het proletariaat, of liever van de communistische
leiders, mogelijk gemaakt.
Heel Europa door wordt zoo-niet volledig gebroken met de traditie, dan toch storm
geloopen tegen de instellingen, die wortelen in het verleden. Op elk gebied wordt
van hetgeen nieuw is, alle heil verwacht. Ook en vooral op het terrein van de
dramatiek, welke meer dan welk andere kunst ook, rechtstreeks den weerslag
ondervindt van de veranderingen in de maatschappelijke en moreele verhoudingen
en die, omdat ze een samenstel is van vele kunsten, beïnvloed wordt door elke poging
ter vernieuwing van schilder- en bouwkunst, van muziek en litteratuur...
Al de opkomende en verdwijnende ‘ismen’ - het expressionisme, het futurisme,
het dadaïsme - drukten hun merkteeken op het tooneel, lieten min of meer duidelijke
sporen na in de evolutie van de dramatische kunst...
Slechts in één land is uit den chaos waartoe de strijd der ‘ismen’ overal aanleiding
gaf, een nieuwe dramatiek geboren. We bedoelen Rusland. Daar had een grondige
ommekeer plaats in de sociale verhoudingen, in de moreele opvattingen, in de
staatkundige inrichting. Daar was een nieuwe samenleving aan het groeien. Ten
behoeve van deze nieuwe samenleving moest ontstaan een nieuwe tooneelkunst.
Sedert de Renaissance in West-Europa de bevrijding van het individu bewerkte, was
het tooneel een kunst geworden ten behoeve van een beperkt aantal toeschouwers,
van een keur. De dramatische literatuur gaf uiting aan de verlangens, de nooden van
den eenling en stond niet meer, zooals in de middeleeuwen wél het geval was, in den
dienst van de massa. Het tooneel moest weer worden een kunst, waardoor de
gedachten en de gevoelens, de levensdrama's van de collectiviteit zouden tot uiting
komen. De noodzakelijkheid om de banden te herstellen tusschen de menigte en de
dramatiek hadden ook de Fransche omwentelaars van 1789 gevoeld. Zij toch richtten
echte volksfeesten in, waaraan de massa niet alleen deel nam als sterk-geïnteresseerd
getuige, doch waarin het publiek moest ingrijpen, waarbij het kon optreden als acteur
en dus mee de actie leiden en verbeelden.
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Een typische voorstelling, alhoewel ze niet geslaagd mocht heeten, was deze waartoe
de zgn. ‘fête de l'être suprême’ van 20 prairial II (8 Juni 1794) aanleiding gaf. Op
het terug in eere-herstellen van dergelijk tooneel voor en door het volk verwezenlijkt,
had Romain Rolland in 1903 reeds gewezen als op een dringende noodzakelijkheid
in zijn boek ‘Le Théâtre du peuple’.
Het jaar 1920 mag beschouwd worden als den geboortedatum van het Russische
massa-tooneel, van de Russische volksdramatiek op collectivistischen grondslag. Er
worden stukken opgevoerd waarvan de collectiviteit in feite de maker was vóór er
de uitvoerder van te zijn! De volledigste creatie op dit gebied was ‘De Inneming van
het Winterpaleis’, te Leningrad verwezenlijkt op het plein vóór het Winterpaleis, ter
gelegenheid van de derde verjaring van den staatsaanslag van October. De regisseur
was Evreïnoff. Er namen 6000 acteurs deel aan de actie. Men beleefde toen in
Soviët-Rusland reeds een tijdperk van economische inzinking, wat niet belette, dat
150.000 toeschouwers geestdriftig de voorstelling volgden waarin de strijd van Lenine
tegen Kerenski werd gedramatiseerd.
Naast dit proletarische massa-tooneel bleven in Rusland de theaters bestaan, welke
het nieuwe regiem van de ‘bourgeoisie’ erfde, de theaters, waar door beroepsartisten
werd geacteerd. Lounatcharsky, de volkscommissaris voor onderwijs, nam ze onder
zijn bescherming, vormde ze om tot ‘academies’ voor de tooneelspeelkunst, die de
onontbeerlijke richting en traditie zouden geven aan het nieuwe tooneel, zooals de
universiteiten doen voor de wetenschap.
In die theaters arbeidden twee regisseurs, wier invloed op het Europeesche tooneel
in 't algemeen en ook op de Vlaamsche dramatiek, niet te onderschatten valt. We
bedoelen Taïroff en Meyerhold.
Meyerhold was een leerling van Stanislawski. Hij verwierp weldra het woord als
eerste uitdrukkingsmiddel op de planken. Aan het gebaar, aan de bewegingen van
de acteurs, hechtte hij het grootste belang. De psychologie en alles wat aan een
prestatie een individueël karakter leenen kon, moest ondergeschikt worden gemaakt
aan de eeuwige gedachte, aan het symbool. De regisseur alleen mocht meester zijn
op het tooneel. Alles moest hij schikken opdat vooral het oog van den toeschouwer
zou worden getroffen. Opdat de spelmogelijkheden van den
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acteur zouden vergroot worden, bezigde Meyerhold constructivistische decors. Daaruit
werd elke realistische plaatsaanduiding gebannen. Bestaande uit trappen, verhoogen,
hellende vlakken en springplanken dienden zij den speler, die sport en acrobatie had
beoefend, tot middel om zijn lichaam een maximum van uitbeeldings- en
uitdrukkingskracht te leenen.
Ook Taïroff, die zijn gedachten uitdrukte in een boekje ‘Het ontboeide theater’,
stelde den acteur in 't middelpunt van de dramatische bedrijvigheid. De techniek trad
op het voorplan zoowel bij Taïroff als bij Meyerhold. Het spektakel en het drama
zelf werden twee afzonderlijke, volkomen gescheiden elementen.
Deze geheel revolutionnaire tooneel-speel-kunst, heeft zich moeten tevreden stellen
met de verminking van bestaande spelen, met een zeer willekeurige bewerking van
de drama's der klassieken, die onkennelijk werden gemaakt. Want nog altijd is de
nieuwe dramaschrijver in Rusland niet geboren en blijft men wachtend op het
revolutionnaire meesterwerk, dat beantwoordt aan de verwachtingen van Taïroff en
Meyerhold. Misschien is dit falen der drama-dichters te wijten aan het feit, dat de
theorie van deze twee regisseurs, geheel in tegenspraak is met de aloude wetten van
de dramatiek(1). Het dient vastgesteld, dat op dit oogenblik, het zgn. ‘academische’
theater veel van het verloren terrein terugwon en dat tusschen oud en nieuw talrijke
compromissen gesloten werden. Er is in Rusland een ‘stabilisatie’ van de
tooneelwaarden tot stand gekomen!(2)
Vooral in Duitschland is tot aan de opkomst van het derde Rijk, de invloed van
de Russische tooneel-revolutie vrij groot geweest. Daar is ontstaan het proletarische
theater van den regisseur Erwin Piscator. Dit proletarische tooneel, dat echter niet
rekende op het ingrijpen van de menigte in de actie, en derhalve tot op zekere hoogte
het academisch karakter van het

(1) Zelfs Paul Gsell, die in 1937 over ‘Le Théatre Soviétique’ een geestdriftige reportage heeft
laten verschijnen, kan maar op zeer enkele drama's wijzen, die na de omwenteling ontstaan
zijn. Een nieuw repertorium bestaat feitelijk in Rusland nauwelijks. Zie Gsell, p. 61-67.
(2) Het is niet geheel zonder belang te weten, dat Meyerhold, die eerst door Lounatcharsky
gelaakt werd om het afbrekend karakter van zijn extremisme, in 1938 in ongenade viel bij
de regeering.
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Russisch beroepstooneel getrouw bleef, wilde enkel zijn een propaganda-middel in
dienst van de communistische leerstellingen. Kunst achtte Piscator uit den booze!
De Piscator-bühne verdween in 1928. De overdreven mechaniseering ging met zoo
groote kosten gepaard, dat deze door de nochtans aanzienlijke inkomsten niet gedekt
werden.
Meyerhold, Taïroff, Piscator. De invloed van dit driemanschap op de evolutie van
het modern Vlaamsch tooneel is niet gering geweest.

III
Theoretici en Regisseurs voor of tegen ‘Sire le Mot’
Veel meer dan in Frankrijk, oneindig méér dan in Nederland, vonden de nieuwste
opvattingen op tooneelgebied, een weerklank in het kleine Vlaanderen, dat zoo-lang
in West-Europa een geheel afgezonderd leven had geleid, als achter een muur van
provinciale vóór-oordeelen.
Twee groote gedachten-stroomingen bezielden de na-oorlogsche Vlaamsche
dramatiek. Er werd inderdaad vernieuwing van ons tooneelwezen gezocht langs twee
wegen - deze van een rationeele evolutie, welke de werkelijkheid als grondslag
behield, - deze van een anti-naturalistische revolutie, die uit het Oosten geïmporteerd,
geen aanrakingspunten bleek te bezitten in den eigen volksaard...
De heele vernieuwingsbeweging op tooneel-gebied werd beheerscht door de
persoonlijkheden van de regisseurs, die in het theaterleven niet langer meer een
ondergeschikte rol wilden spelen, doch als leiders optraden.
Aan het hoofd van de ‘evolutionnairen’ stond Dr. J.O. de Gruyter, die in 1918 aan
den Yzer het Front-tooneel stichtte, waaruit later het ‘Volkstooneel’ zou ontstaan.
Met dit laatste gezelschap reisde de Gruyter heel Vlaanderen door, tot in 1922, toen
hij directeur van den K.N.S. te Antwerpen werd benoemd. In 1929 overleed hij. Zijn
arbeid op regie-gebied werd dan voortgezet door zijn begaafdsten volgeling, Joris
Diels.
Als leider van de ‘revolutionnairen’ trad op een jong Nederlandsch regisseur,
Johan De Meester. Deze nam de leiding van het Vlaamsch Volkstooneel, toen dit
organisme, na het heengaan van Dr. de Gruyter, in dienst werd gesteld van de katho-
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lieke gedachte. In 1930 verliet Johan De Meester dit gezelschap en keerde naar
Nederland terug.
Johan De Meester maakte school. Tot zijn medestanders of volgelingen - die niet
allen eerste rangsfiguren waren! - behoorden: Michiel van Vlaanderen, Anton van
de Velde, wijlen Renaat Verheyen, Lode Geysen, Odiel Daem... e.a.
Het is niet zonder belang er op te wijzen, dat de revolutionnaire richting de talrijkste
en de meest overtuigde aanhangers vond in de katholieke tooneelmiddens. Verklaring
voor dit feit valt hoofdzakelijk te zoeken in de omstandigheid, dat het streven der
revolutionnairen gepaard ging met een besliste verloochening van alle realisme met
zijn zinnelijke uitwassen, en met een pogen om de geestelijke waarden op het tooneel
een nieuwen glans te schenken. Dat dit laatste streven mislukken moest, wanneer
het ‘woord van den dichter’ steeds meer en meer als bijzaak werd beschouwd, hebben
de adepten van De Meester eerst veel later ingezien!
Wat nu beoogde en bereikte De Gruyter?... En wat streefde De Meester na?...
De Gruyter, de begaafde oud-leerling van den degelijk onderlegden Arie van den
Heuvel, wiens cultureele beteekenis in aanzienlijke mate deze van den minder
bezonken De Meester overtreft, kon voornamelijk steunen op een sterke litteraire
vorming. Hij beschikte bovendien over groote pedagogische bekwaamheden, die
hem toegelaten hebben acteurs te vormen en een publiek op te leiden. Voor de Gruyter
was het drama, zooals de dichter dit had opgevat, de hoofdzaak. Het woord was het
uitgangspunt van zijn regie-arbeid. Aan den tekst ontleende de acteur de kracht ter
bezieling van zijn spel. Met den tekst stond ook het decor in eng verband. Het was
meestal gestyliseerd, in harmonie met de ideëele hoofdlijn van het werk. De Gruyter
streefde in zijn ensceneeringen naar soberheid. Hij verlangde van zijn acteurs in de
allereerste plaats natuurlijkheid en eenvoud, bestreed pathos in zeggen en handelen.
Zijn arbeid was van niet minder waarde dan deze van een Copeau, een Royaards,
een Delacre of een Jouvet... Men kan hem alleen verwijten, dat hij, door zijn ver
gedreven vereering van het woord, dikwijls de dynamiek van de uiterlijke handeling
verwaarloosde. Maar de Gruyter's opvatting beteekende een reageeren op het te
drukke, te uiterlijke en wel eens zinledige en onnatuurlijk-
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pathetische spel, dat den geroutineerden Vlaamschen beroepsacteur bij zijn optreden
nog kenmerkte.
De invloed van Johan De Meester is meer voorbijgaand geweest. Zijn
revolutionnaire opvattingen steunden op theoretische beschouwingen, op lectuur.
Hij paste de systemen van Taïroff en Meyerhold toe zonder ooit deze regisseurs aan
het werk te hebben gezien. Dit bleek spoedig toen de twee Russische leiders met hun
troepen België en Frankrijk bereisden. Het was een vast schema, dat Johan De Meester
tot grondslag diende van zijn eerste ensceneeringen. Men trof het aan in de Duitsche
uitgave van Taïroff's ‘Entfesseltes Theater’. Het was ook dit schema, dat Anton van
de Velde voor oogen stond, toen hij zijn eersten ‘Tijl’ schreef naar Johan De Meester's
regie-opvattingen.
Voor Johan De Meester was de plastische waarde van het spel, de rhythmische
uitdrukking van het bewegende lichaam, van grooter waarde dan het woord van den
dichter, dat niet het uitgangspunt, doch enkel hulpmiddel bleef voor zijn scenische
verwezenlijkingen. Met den tekst veroorloofde hij zich groote vrijheden en hij zag
er geen bezwaar in den geest van het stuk op te offeren aan de uiterlijkheden van
zijn ensceneeringen. De meest typische vertooning door Johan De Meester
verwezenlijkt was deze van Vondel's ‘Lucifer’, waarin van het treurspel niet veel
meer dan het geraamte overbleef en waaruit de geest van den dichter geheel verbannen
scheen, waarschijnlijk verjaagd door het rhythmisch tam-tam-geluid in het orkest,
waarvoor een jong modernistisch musicus - Karel Albert - vooral soli voor trom had
gecomponeerd.
In Holland teruggekeerd, heeft De Meester beweerd, dat hij zijn
ensceneeringsmethodes in Vlaanderen slechts had aangewend omdat hij te werken
had met ongeschoolde acteurs voor een naïef publiek(1).
Eén groote hoedanigheid kan zijn regie-opvattingen niet worden ontzegd: Zij
hebben de waarde van het spel als dramatisch element bevestigd.
Verder kan het hem als een verdienste worden aangerekend, dat zijn theorieën
aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan

(1) Zie ook het vraaggesprek met J.D.M. in ‘Op de Hoogte’, October 1929.
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van een drietal spelen: ‘Tyl’ van Anton van de Velde, ‘Van Twee Coninckxkinderen’
van Willem Putman, ‘Beeldekens uit het leven van Sint Franciscus’ van Michel de
Ghelderode, welk stuk oorspronkelijk in 't Fransch werd geschreven.
In den strijd voor vernieuwing van ons tooneel, stonden de regisseurs niet alleen.
Eigenlijk was het een schrijver, de Van Nu en Strakser Herman Teirlinck, welke het
eerst met beslistheid optrad voor een radicale hervorming van onze dramatiek(1).
Waren de regisseurs in hoofdzaak bekommerd om de verjonging van den vorm, dan
merken we daarentegen bij een literator als Teirlinck den wil om de dramatiek naar
vorm en inhoud te wijzigen, om voor een verjongde regie ook nieuwe stukken te
schrijven. Herman Teirlinck ontdekte dan ook rond de jaren 1920 het bestaan van
een tooneelcrisis.
Het was in dien tijd nu eenmaal de gewoonte van de hervormers te beweren, dat
het tooneel ziek was. Dat bleek het beste middel om hun optreden te wettigen. Ze
hielden hierbij minder rekening met het feit, dat in waarheid het tooneel nog nooit
een zoo groote aantrekkingskracht op het publiek had uitgeoefend, dan wel met hun
verlangen om het bestaan van hun hervormingsdrift te wettigen... Herman Teirlinck
hield toen lezingen, waarin hij in mooi-litteraire taal de noodzakelijkheid verkondde
om alle literatuur van de planken te verbannen - wat een loffelijke onderneming
heeten mocht -, en om het drama terug te maken tot het alleenbezit van de ‘spelers’(2).
Het bleek, dat, op dit gebied, Teirlinck het in hooge mate

(1) Waar we slechts wijzen wilden op de groote stroomingen, waardoor het Vl. tooneelleven na
1920 - in een periode dus, die stilaan ‘historie’ wordt - werd beroerd, lieten we afzonderlijke
vernieuwingspogingen van voorloopers in de schaduw. We herinneren hier aan enkele daarvan
- aan deze, welke te erkennen waren in de ensceneeringen van Herman van Overbeke; aan
de opvoering met Kerstmis van 1922 - enkele maanden dus na de creatie van ‘De Vertraagde
Film’ (8-3-22) van H. Teirlinck te Brussel - van Ghéon's ‘Le Mort à cheval’ in de vertaling
van Thuysbaert; aan de opvoering te Tienen, in 1923, van de vrij conventioneele burgerlijke
comedie ‘Mama's Kind’ van Willem Putman in de cubistische decors van Karel Maes; aan
de opvoering te Brussel in 1924, ter gelegenheid van het eerste Kath. Tooneelcongres, van
Anton van de Velde's ‘Christoffel’ in de ensceneering van Baers en Thuysbaert.
(2) ‘Over het wezen van de dramatiek’. - Zie Verslagen en Mededeelingen van de K. Vl.
Academie (Juli '24).
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eens was met den grooten Engelschen tooneelestheticus Gordon Craig, die reeds in
het begin van de XXe eeuw te velde was getrokken tegen de beïnvloeding van het
theater door de literatuur en die het tooneel beschouwde als een zuivere
bewegingskunst, terwijl voor hem de tekst zóó geringe waarde had, dat hij niet eens
diende verstaanbaar te zijn voor het publiek!
Later heeft Teirlinck, hierin het voorbeeld volgend van den Franschen regisseur
Gaston Baty, welke eens een heftig bestrijder was van ‘Sire le Mot’(1), zijn vroegere
dwalingen afgezworen! In een academische lezing, gehouden op het einde van 1931(2),
heeft hij inderdaad weer eerbied opgeëischt voor het woord en doen opmerken dat
de tekst van den dichter ‘ligt aan den grond zelf van het dramatisch complex’.
Teirlinck wenschte ook dat de tooneelkunst, welke sedert de Renaissance in beloken
zalen, voor een noodzakelijk beperkt en al meer en meer uitgelezen publiek, haar
betoovering uitoefende, eindelijk weer zou spreken tot de massa, tot de gemeenschap.
Hij stond in den beginne op hetzelfde standpunt als de Russische vernieuwers.
Zoo wij zijn eerste streven vergelijken willen met dat van Russische regisseurs,
denken we niet aan Taïroff en Meyerhold, met hun vaststaande
ensceneerings-opvattingen, die spoedig zouden verstarren tot
ensceneerings-voor-oordeelen, waartegen zelfs het Russisch proletariaat ten slotte
protesteeren ging en die door Lounatcharsky zouden veroordeeld worden(3). We
denken veeleer aan Nicolaas Evreïnoff, die reeds vóór 1914 de apologeticus was van
de ‘theatraliseering’, van het zuivere spel, van het tooneel om het tooneel en die later
een der regisseurs werd van het groote massa-drama: ‘De inname van het
Winterpaleis’ - en aan Kergentsev, den grooten verdediger van het theater voor en
door de massa, die hardnekkig het burgerlijk museum-theater bestreed.
Ook Teirlinck heeft pogingen gewaagd in den zin van het

(1) Zie Baty ‘Le Masque et l'Encensoir’ en ‘Visage de Shakespeare’ (1928).
(2) Over Zuivere Dramatiek - Verslagen en Mededeelingen van de K. Vl. Academie - December
1931. - Zie ook de ‘Inleiding’ tot Elckerlyc (1937).
(3) Gregor-Füllop Müller: ‘Das Russische Theater’, p. 116.
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massa-tooneel der Russen, toen hij, geholpen door regisseur Johan De Meester Jr,
te Delft zijn ‘Torenspel’ (1923) en te Leiden zijn ‘A-Z-spel’ (1924) opvoeren liet.
Het zou echter moeilijk zijn te loochenen, dat deze spelen, - het eerste met zijn
abstract-wijsgeerige perspectieven en het tweede met zijn historischen achtergrond,
- weinig geschikt waren om een andere dan een intellectueele en zelfs
ver-intellectualiseerde menigte - een elite dus! - te boeien. Bovendien was het
uitgesloten, gezien het objectieve en on-actueele karakter der gedramatiseerde stof,
dat de massa, het volk, de gemeenschap, zich tot een hartstochtelijk mee-leven van
de actie zou genoopt achten, noch minder tot een mee-ingrijpen, zij het dan ook maar
in verbeelding(1).
In een terugkeer naar den vorm en den geest van het tooneel van de middeleeuwen,
toen op het verhoog vóór de kerk de mysteriën werden vertoond waarrond zich het
geestelijk leven en de religieuse bekommernissen van de collectiviteit cristalliseerden,
meende Teirlinck het middel te hebben ontdekt om weer de gemeenschap van dezen
nieuwen tijd te boeien... op dezelfde wijze als dit geschiedt met de toeschouwers in
een stadion, waar voetbal wordt gespeeld. Teirlinck, fijn aanvoeler van den tijdgeest,
miskende het wezen der massa van deze periode, toen hij zijn doel - het scheppen
van gemeenschapskunst - poogde te bereiken door middel van synthese en abstractie.
Hij hield immers geen rekening, zooals de Russen wél deden, met het bestaan van
een nieuwe kracht, waarin de massa belang stelt: het machinisme - evenmin als met
het feit, dat het materialisme, hoezeer ook bestreden, den grondslag vormt van elk
streven der hedendaagsche samenleving. In de stukken

(1) Ook Johan de Meester wilde de dramatiek bevrijden uit de benauwende sfeer van de
renaissance-zalen met hun kijkkast-tooneel, dat door een voorhang van het publiek gescheiden
is. Naar de eischen van zijn constructivistische regie ontwierp de architect Philibert, met de
medewerking van den tooneelbouwer Moulaert, het plan voor een volkstheater, waarvan de
scène den vorm had van een vierkant, dat een der hoeken van de insgelijks vierkante zaal
innam. Daarop kon dan het constructivistisch decor opgericht worden. Loopbruggen, uitgaande
van het tooneel, liepen langs de twee zaalwanden en dienden om het publiek te betrekken in
de actie, wanneer deze een beroep doet op massa-bewegingen. Men zie: ‘Wendingen’
(maandblad), 8e Reeks, Nr 3 - 1927 - Nummer gewijd aan het Vlaamsch Volkstooneel en J.
de Meester junior.
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welke hij schreef om zijn theorieën tot werkelijkheid om te zetten - ze heeten ‘De
Vertraagde Film’ (1922), ‘Ik Dien’ (1924), ‘De Man zonder Lijf’ (1925), ‘Ave’
(1928) en ‘De Ekster op de Galg’ (1937), - paste hij met min of meer beslistheid de
principes toe van het simultaan-tooneel der middeleeuwen. Vooral in ‘De Man zonder
Lijf’ en in ‘Ave’ streefde hij het algemeen-menschelijke na door symbolische figuren
op het tooneel te brengen. Hij vergat, dat de middeleeuwers vertrouwd waren met
de symbolen en deze een vaste beteekenis toekenden, wat voor den modernen mensch,
gewend aan tallooze schakeeringen in de gevoelsuitingen, niet meer verstaanbaar en
zelfs onaanneembaar is.
Tot de belangrijkste ‘proeven’ van den ensceneerder Teirlinck, die bij de
voorbereiding van de Brusselsche premières van zijn eigen werken een leidende rol
op zich nam, zijn verder te rekenen: de dramatiseering van ‘De Boer die sterft’ van
Karel van de Woestijne en de gemoderniseerde opvoering van ‘Elckerlyc’. Opdat
ieder toeschouwer van onzen tijd in Elckerlyc een ‘broeder’ zien zou, liet hij dezen
verschijnen in smoking, terwijl ‘de bonte mantel van den feesteling waaide aan zijn
schouders’. Maar naarmate Elckerlyc zich zuiverde van het aardsche ‘ontdeed (hij)
zich van het modekleed. En hij rees naakt, in een blank gewaad’... ‘Hij werd van alle
eeuwen en klom op tot zijn oorsprong, tot de bron van ons aller leven’...(1)
Het tooneel van Teirlinck bleek de vrucht van den stouten droom van een in wezen
hyper-individualistisch artist, die zich,

(1) Cf. het spelen van Hamlet in geheel moderne kleeding met begeleiding van jass-muziek te
Londen in Kingsway-theatre (1925), van Tartuffe in soortgelijke voorwaarden in het Deutsche
Theater te Berlijn... enz., enz. Naar aanleiding van deze ‘experimenten’ merkte Julius Bab
op (Das Theater der Gegenwart, p. 207-208) -, dat het door de regisseurs beoogde doel niet
bereikt werd en het door hen voorgestane principe valsch was... ‘Es ist falsch, denn nach
dem durchschnittlichen Stande des heute auch in den Massen verbreiteten Geschichtsgefühl
lenkt dieses Gegenwarts-kostum die Aufmerksamkeit nicht etwa von den nur historischen
Elementen in groszen Werken der Vergangenheit ab; im Gegenteil: es beschäftigt (schon
durch den unvermeidlichen Kontrast, in den das Kostum immer wieder zu Einzelheiten der
Handlung tritt) auf diese Art unsere Aufmerksamkeit ganz ungebührlich. Gewisz ist nicht
die einst von den Meiningern erstrebte historische Akkuratesse ein Ideal, sondern die am
wenigsten ablenkende und dem rein dichterischen Stimmungsgehalt, dem nicht veraltenden
menschlichen Sinn des Werks am besten dienende Kleidung.’
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ook wanneer hij aan het theoretiseeren ging, niet losmaken kon uit den toover van
het woord!
Geen enkel regisseur en ook geen ander schrijver heeft op de jongere generatie
onzer dramaturgisten een zoo sterken invloed uitgeoefend. Teirlinck was de volledige
vernieuwer. Hij was de eenige in wiens opvattingen een leidende gedachte te
ontdekken bleek. We kunnen ze samenvatten aldus: het tooneel, sedert de Renaissance
ontaard tot een kunst ten behoeve van een elite, zonder solidariteit van denken en
voelen - een elite van individuën - moet weer het domein van de gemeenschap worden.
Het streven van Herman Teirlinck om een dramatiek voor de gemeenschap te doen
gedijen, werd niet met bijval bekroond. De massa, die zich bij sportgebeurtenissen
verdringt, bleef onverschillig tegenover het theater. Het bleek immers, dat het tooneel
slechts naar het uiterlijk was veranderd. Om het door Teirlinck voorgestelde doel te
bereiken was een grondige revolutie van den geest der dramatiek noodzakelijk en
bleef de vormvernieuwing bijzaak.
Vijftien jaar nadat de strijd ter verovering van de gemeenschap door Teirlinck
werd ingezet, dwingt de werkelijkheid tot vaststellen van het feit, dat het theater
méér dan voorheen een kunst voor de elite dreigt te worden, terwijl de massa voor
haar romantische neigingen verzadiging zoekt in de bioscoopzalen. De nood van het
theater is een geestelijk probleem, dat men, zeer ten onrechte, verward heeft met een
esthetisch vraagstuk met de begrippen ‘vorm’ en ‘stijl’ als elementen(1).
Sommige regisseurs en leiders van tooneelgroepen volgden andere wegen om het
door Teirlinck aangewezen doel - de verovering van de gemeenschap - te bereiken.
Zij stelden zich voor de massa te winnen door op de planken problemen te behandelen,
welke in het brandpunt van de algemeene belangstelling stonden. De leuze door
enkele Duitsche auteurs voorgestaan, nl. ‘Zeittheater ist Streittheater’, wat beteekent
dat het theater direct ingrijpen moet in den ideeënstrijd van den dag, werd in

(1) In zijn jongste stuk ‘De Ekster op de Galg’ (1937) heeft H.T. met deze feiten waarschijnlijk
rekening gehouden. Het is inderdaad een zuiver psychologisch dus innerlijk drama, waarmede
geen massa-suggestie bedoeld wordt.
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toepassing gebracht. Er ontstond zelfs een reizend gezelschap, dat geheel in den
dienst van een bepaalde politieke idee staan zou. We bedoelen ‘Het Nieuwe
Volkstooneel’, dat in 1930 gevormd werd door afscheuring van het ‘Kath. Vl.
Volkstooneel’. Dit jonge organisme, dat later zich noemde ‘Het Nationaal Vlaamsch
Tooneel’, verdedigde een tijd lang het Vlaamsch Nationalisme en daarmee in verband
staande revolutionnaire opvattingen als ‘dienstweigering’ en ‘lijdelijk verzet’... Na
enkele jaren van politieke bedrijvigheid ging deze troep, geleid door Staf Bruggen,
weer de van ouds gebaande wegen volgen.
De opvattingen van de leiders van dit gezelschap liepen korten tijd parallel met
deze van den tooneel-profeet Erwin Piscator, den grondlegger van het politiek theater(1)
in Duitschland... In het teeken der politiek stonden derhalve opvoeringen als deze
van ‘Ulenspiegel’ - een flamingantisch gelegenheidsstuk van Dr. Graverson, welk
pseudoniem de persoonlijkheid van wijlen den jongen regisseur Renaat Verheyen
en van den acteur Renaat Grassin verbergen moest. Ten behoeve der politieke
strekking werden door deze groep stukken verminkt als ‘Een vijand des Volks’ van
Ibsen of ‘Wilhelm Tell’ van Schiller. Als voorstander van het politiek tooneel
onderscheidde zich ook de jonge regisseur Lode Geysen, die een tijd verbonden was
aan het Kath. Volkstooneel.
Men ziet het: al de nieuwe leuzen, die de tooneelwereld van Rusland en Duitschland
tusschen 1920 en 1930 in beroering brachten, vonden weerklank bij onze zoekende
jongeren.
We hebben gewezen op de verschillende richtingen en stroomingen, die zich
openbaarden, zonder deze te onderwerpen aan een streng critisch onderzoek. Daarom
dringen enkele zeer nuchtere vaststellingen van algemeenen aard zich op.
Al de vernieuwingspogingen waren bijna in hoofdzaak het werk van regisseurs.
Nooit is ons land zoo rijk geweest aan regisseurs. Er dient echter opgemerkt, dat
daaronder de echte, degelijk-ontwikkelde leiders zeer zeldzaam bleven, terwijl het
aantal menschen, die

(1) Zie vroeger-pag.: 26.
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enkel gewapend waren met een theorie en een reeks slagwoorden, de meerderheid
uitmaakten. Het was opvallend, hoe het dilettantisme veld won met den dag. Zoowel
op het gebied van de regie als op dit van de tooneelspeel-kunst. Echte
persoonlijkheden van de waarde en de beteekenis van een De Gruyter, van een
Teirlinck, of zelfs van een Johan De Meester, bleken zeldzaam onder de
hardschreeuwende propagandisten van een of ander geïmporteerd ‘isme’. Er waren
daaronder te veel enthousiaste doch van critisch vernuft verstoken dienaars van het
nieuwe ter wille van het nieuwe... menschen van één theorie, even gevaarlijk als
menschen van één enkel boek!
Slechts zeer enkele van deze omwentelingsgezinde regisseurs vermochten het zich
te handhaven toen het getij aan 't kenteren ging en het avant-garde-tooneel voorloopig
weer zijn reden van bestaan verloor omdat allengs vele van de nieuwe gedachten,
na critische zifting, gemeengoed waren geworden van de theater-spelende gemeente,
terwijl al wat niet strookte met het wezen van de tooneelkunst verdorde. Werkzaam
bleven: Michel van Vlaanderen, Odiel Daem, Lode Geysen en Anton van de Velde.
Deze laatste had Johan De Meester in 1930 aan 't hoofd van het ‘Vlaamsch
Volkstooneel’ opgevolgd. Hij betoonde zich eclectischer dan zijn voorganger en
eerbiedigde het werk van den dichter. Na 't verdwijnen van zijn gezelschap zette hij
zijn werkzaamheid voort in dilettantenkringen, waarmede hij vaak hoog-artistieke
voorstellingen tot stand bracht. Zijn decors met overwegend architectonisch karakter
hebben vooral voor doel de rhythmische bewogenheid van het drama te accentueeren.

IV
Het Aandeel van de Tooneelliteratuur
Het past thans te onderzoeken, welk het aandeel was van de auteurs in de
na-oorlogsche evolutie van ons tooneel. We blijven immers nog heel ver verwijderd
van het doel, dat werd nagestreefd door onze meest vermetele, maar daarom niet
meest talentrijke hervormers, welke den wensch verwezenlijken wilden van den
Russischen theoreticus en regisseur Serge Radlov, die beweerde, dat het nieuw theater
eerst dàn levenskrachtig bloeien zou, wanneer auteur, ensceneerder, decor-ontwerper
en musi-
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cus in één enkel persoon zouden vereenigd zijn... Onze regisseurs hadden nog behoefte
aan een auteur, al was het maar om zijn teksten ter wille van hun theorieën te
verminken, zooals gedaan werd door Lode Geysen, toen deze door het Kath. Vl.
Volkstooneel Julius Cesar van Shakespeare deed opvoeren... en ook door een jong
en geheel onervaren acteur als Renaat Grassin van het ‘Vl. Nationaal Tooneel’, die
Molière's ‘Ingebeelde Zieke’ bewerkte volgens de eischen van zijn eigen talent! En
alhoewel sommige regisseurs, om zich op het tooneel een des te vollediger en minder
beperkte vrijheid te verzekeren, verklaarden genoegen te nemen met een scenario,
gelijk voor de comedia dell' arte in het Italië der zestiende en zeventiende eeuwen,
toch bleef de tooneelliteratuur zich handhaven. Want, dit kan al bij voorbaat
vastgesteld, de dramatische literatuur heeft na den oorlog een weliswaar korte, doch
beloftenrijke periode van voorspoed beleefd, die door optimisten niet zonder eenige
reden, werd begroet als het begin van een bloeitijdperk.
Het blijkt niet mogelijk de volledige productie van de laatste vijftien jaar te
overschouwen. Vruchtbaarheid is altijd een kenmerk van onze tooneelschrijvers
geweest. Na het optreden van Hippoliet van Peene in 1840 waande elk rederijker
zich geroepen om den nationalen drama-schat met enkele eenheden te verrijken. Dat
is zoo gebleven tot op dezen dag! Ieder jaar worden inderdaad, enkele tientallen van
‘oorspronkelijke’ spelen aan de Vlaamsche dilettanten ter opvoering aangeboden.
Met deze massa-voortbrengst, waarin men te-vergeefs zoeken zou naar een drama
met eenige artistieke waarde, kan in dit overzicht geen rekening gehouden worden.
We zullen ons beperken tot een vluchtige karakteriseering van die schrijvers, welke
tot de uitbreiding van het loopende repertorium van onze gezelschappen hebben
bijgedragen - wat niet beteekent, dat hun stukken blijvende waarde bezitten!
Een algemeene opmerking dringt zich op. In de productie van de laatste jaren valt
een bijna chaotische verscheidenheid naar vorm en inhoud op. Geen genre primeert.
Tragedies, groote romantische drama's, waarvan voor velen ‘Gudrun’ het prototype
blijft, worden nog zelden geschreven... ‘Heime’ van Mennekens, ‘Opgang’ van
Buskens, ‘Skald-Heidrik’ van Amter, zetten de Rodenbach-traditie, die ook deze is
van Starkadd, op zeer bescheiden wijze voort. Dat de zin voor het vaderlandsche

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

40
drama toch niet geheel te loor ging, bewezen jongeren als Verknocke, Meire en
Demers, die elk een spel bewerkten naar Conscience's ‘Leeuw van Vlaanderen’
(1938).
Het sprookjesdrama vond een overtuigd beoefenaar in Jef Mennekens, die
‘Marjolijn’, ‘Cinderella’ en ‘Ganzenhoedsterken’ schreef. In zijn drama in verzen,
‘Het Raadsel’, vindt men motieven terug uit Gozzi's ‘Turandot’. Em. de Bom bewerkte
zijn legendespel ‘Swane’(1) naar de novelle ‘Het Woud’ van Streuvels. Samen met
Robert Herberigs schreef Hector Balieus het drama ‘Keizer Tjagan’ (1935). De
dichter Ad. Herckenrath liet zich voor zijn weinig tooneelmatig spel ‘De pestilentie
van Katwijk’, inspireeren door de gelijknamige novelle van Aernout Drost.
Waarachtig groot werk gaven enkel nog de priester-dichter Cyriel Verschaeve en
René de Clerq. Beiden schreven enkele, in litterair opzicht merkwaardige bijbelspelen.
Na ‘Judas’, zijn meest speelbaar werk, gaf Verschaeve nog: ‘Maria Magdalena’ en
‘Elijah’, die levenskrachtige bijbeldrama's zijn. Puttend aan dezelfde inspiratiebron
dichtte René de Clerq de spelen: ‘Kaïn’, ‘Saül en David’, ‘Absalom’. In feite behooren
deze twee dichters tot de voor-oorlogsche generatie, deze van Raphaël Verhulst en
Hegenscheidt.
Het is ook opvallend, hoe in dezen tijd van politieke gisting en van verscherpten
klassenstrijd, het sociale drama met of zonder Marxistische strekking, een bijna
braakliggend terrein is gebleven, in zoo-verre, dat het vóór-oorlogsche ‘Gezin van
Paemel’ van Buysse, nog altijd het ongeëvenaarde prototype van het genre bleef.
Men kan opmerken, dat de wantoestanden door Buysse en, vóór hem, door anderen,
als Scheltjens of Lod. Lievevrouw en, vroeger nog, van Driessche, van de Sande of
Edmond De Geest aangeklaagd, verdwenen zijn. Maar nieuwe problemen van socialen
en politieken aard eischen de aandacht op van onze dramatisten, die tot nog toe te
zeer door litteraire en esthetische vraagstukken werden in beslag genomen!
Karakteristiek voor de periode 1920-1935 is het naar voren treden van de
tragi-comedie: een hybridische dramasoort, welke juist door haar dubbel karakter de
geschiktheid schijnt te bezitten om de wisselende uitzichten weer te geven van een
samen-

(1) Muziek van Maurits Schoemaker.
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leving, die tragische verborgenheden doet schuil gaan onder oppervlakkige
luchtigheid.
In harmonie met het wezen van deze periode schijnt ook het overwegend cerebrale
karakter van menig spel en verder het verlangen, dat zich in talrijke drama's baan
breekt, om bestaande verhoudingen in 't leven van den eenling of van den staat met
het wapen van de satire te bestrijden. Gevoelig zijn onze auteurs maar zelden.
Tegenover de sentimenteele conflicten nemen ze meestal een hooghartige houding
aan. Ze kunnen al evenmin sterk ontroeren als hartelijk doen lachen. Zij bezitten toch
niet een tegen elke sentimenteele neiging gepantserd hart? Hun scheppingskracht
lijdt veeleer onder de onmogelijkheid om hun hartstocht te concentreeren. Men zou
zich kunnen voorstellen, dat ze, meer dan ooit voorheen, waarde aan de gedachte
hechten. Maar wie zou in onze huidige tooneelliteratuur, waaruit de ideëele
betrachtingen toch niet geheel afwezig zijn, op werk van een denker kunnen wijzen,
al was het dan maar één, die op eerbiedigen afstand wijsgeerige en moraliseerende
dramatisten als Ibsen of François de Curel zou volgen?
Door gebrek aan gevoel ontberen vele drama's een sterke levenskracht. Door gemis
aan intellectueel inzicht wordt de beteekenis van menig spel met satirische
bedoelingen verslapt. En de technische vaardigheid van onze dramatisten, alhoewel
ze in aanzienlijke mate verbeterde - precies als hun vermogen om een vloeienden
dialoog te schrijven -, is lang niet machtig genoeg om ook aan inhoud arme stukken
met wat uiterlijken glans een grooter leefbaarheid te verzekeren, zooals de Fransche
en de Duitsche auteurs het zoo goed kunnen. Dergelijke knappe stukken met
betrekkelijke kunstwaarde zijn noodzakelijk zoo we een eigen repertorium voor onze
Vlaamsche schouwburgen vormen willen. En zij helpen de altijd van het toeval en
een gunstigen samenloop van omstandigheden afhankelijke geboorte van werken
met blijvende waarde, van meesterwerken, voorbereiden!
Dit alles bewijst hoe onze schrijvers nog steeds zoekend en tastend zijn in de
verwarring verwekt door de nieuwe esthetische opvattingen op tooneelgebied en de
cultureele en sociale antagonismen van onzen tijd. Vandaar dat het moeilijk is zeer
bepaald-afgeteekende stroomingen te erkennen in de nog steeds, zij het ook langzamer
evolueerende Vlaamsche dramatiek.
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Tot de ‘vernieuwers’ d.i. tot de groep van schrijvers, welke een vormelijke wijziging
in de tooneelkunst nastreefden, behoorden auteurs van zeer uiteenloopende
geestesrichting. Men vond daaronder immers bewerkers van het katholieke
tooneel-renouveau, schrijvers van flamingantische satiren, zelfs enkele realisten.
Aan hun hoofd stond Herman Teirlinck, die, ondanks vele gebreken, de
voornaamste figuur in de tooneelbeweging is van de na-oorlogsche periode. Men
moet in zijn drama's, die geschreven werden voor traditioneele tooneelzalen, niet de
angstvallige toepassing zoeken van des schrijvers theorieën betreffende
gemeenschapskunst. Ten einde het publiek van getuige te maken tot mede-acteur, is
het niet voldoende om, als in ‘Ik Dien’, spelers door de zaal te laten schrijden naar
het podium! Ten slotte is Teirlinck, tegen zijn eigen wil in, een dramaturg van het
individualisme gebleven, een beschouwer van de hartstochten in den mensch, die
zich weinig om sociale of ethische verhoudingen bekommert.
In het werk van Teirlinck was ‘Ave’ als de top van een pyramide, wier basis op
den grond der werkelijkheid rust... Die top ging verloren in de wolken van
onwezenlijkheid en bovenzinnelijkheid... De basis van dit werk vormden twee
drieluik-spelen met realistisch-symbolischen inslag: ‘De Vertraagde Film’, waarin
de schrijver den inhoud van de liefde bij Vrouw en Man confronteerde in het aanschijn
van den Dood - en ‘Ik Dien’, waarin hij de tragische dienstbaarheid der vrouw aan
de liefde heeft gedramatiseerd. In ‘De(n) Man zonder Lijf’, trad het individualisme
van Teirlinck op het voorplan, welis-waar onder zeer algemeene, bijna symbolische
vormen. Dit werk was het drama van de tweespalt in elk individu, tusschen de
strevende, begeerende Dwaasheid en de Wijsheid, die in de rust der dagelijksche
dingen het geluk vindt. In ‘De(n) Man zonder Lijf’, werd een zuiver geestelijk
probleem geconcretiseerd. Het abstracte nam daarentegen alle aandacht in beslag in
‘Ave’, waarin één gevoel - de moederliefde - wordt nagegaan in zijn diverse gestalten.
Maar dit werk met zijn felle lyrische uitwassen hield op een drama te zijn. Het werd
een ode in drama-vorm... In ‘Ave’ had Teirlinck de uiterste konsekwenties van zijn
theorieën bereikt. Verder kon hij niet! Tooneel, dat beweging, evolutie, kortom
innerlijke en uiterlijke actie is, houdt op te bestaan
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waar het gebeurende tot abstractie stolt! Dat moet de auteur zelf hebben beseft. Ook
beteekende zijn drama ‘De Ekster op de Galg’, dat in November 1937 werd gecreëerd,
en waarin hij het bekende probleem van den grijsaard en de liefde behandelde, een
terugkeer naar het realisme op algemeen-menschelijken grondslag, dat hij in ‘Ik
Dien’ had gehuldigd.
Het meest karakteristiek als pogingen blijven zijn ‘A.Z.-spel’ en zijn ‘Torenspel’,
waarop reeds te voren de aandacht werd gevestigd(1).
Teirlinck heeft geen school gemaakt. Daarvoor was zijn kunst te veel een
herschepping in de realiteit van een persoonlijken droom. Navolgers, behendige en
onbehendige, heeft hij toch gehad. De beste onder hen, maar ook de minst
standvastige, was Willem Putman, die in werken als ‘Looping the Loop’, en ‘De
Doode Rat’, wel zeer sterk den invloed van zijn voorganger, als drama-dichter en
als woordkunstenaar onderging... Zijn beste werk tot op dezen dag blijft ‘Looping
the Loop’, dat op het tooneel de projectie brengt van een geheel innerlijk conflict,
van een strijd tusschen een man, die eens een Don-Juan was, en zijn Geweten...
Willem Putman was een tijd lang een typisch vernieuwer die zich veel meer
interesseerde voor den ‘vorm’, waaronder de conflicten op de planken konden
gerealiseerd worden, dan wel bekommerd bleek om een scherpe originaliteit voor
wat den inhoud van zijn drama's betreft. Geen nieuwe poging werd gewaagd of ook
Putman experimenteerde ze... Jean Jacques Bernard, de subtiele Fransche dramaturg
van het sterk verinnerlijkte leven, de auteur van ‘Martine’, scheen, onbewust, aan
de stilte een voorname dramatische waarde toe te kennen. Aanstonds werd de jonge
Putman zijn paladijn, die de theorie van de stilte op het tooneel roemde in een
voordracht en ze daarna beproefde toe te passen in een vrij simplistisch stukje, dat
‘Jeugd’ heette. De opvattingen van De Meester paste hij toe in een mislukt drama
‘De twee Conincxkinderen’ en eindelijk zocht hij zijn heil in een romantisch realisme,
waarin hij blij-

(1) Men brenge deze korte beschouwing van het werk van Teirlinck in verband met wat in Hst:
III gezegd werd over zijn arbeid als theoreticus van de vernieuwing.
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ken gaf van behendigheid en ook van fijngevoeligheid. Wat hem ontbrak in ‘Het
Masker’, in ‘Drie’, in ‘Het verloren Paradijs’, net als in al zijn andere, goed
gedialogeerde tooneelstukken, dat is een scherper en essentiëeler aanvoelen van de
levensdingen, van hun diepere tragiek en van hun komischen ondergrond. Zoo bleef
Willem Putman, die begon met een Shaweske satire op den oorlog - Het oordeel van
Olga - tot op heden vooral een ‘beloftenrijk’ talent!
Onder de vernieuwers vallen verder te noemen: Anton van de Velde, wiens Tyl I
het volmaaktste specimen blijft van naar vorm en inhoud vernieuwde kunst; Maxim
Kröjer, een wat onzeker zoeker, wiens eigenaardigste werk een Homunculus-tragedie
is, zonder voldoende scenische waarde en met te weinig-bepaalden ideeën-inhoud,
en die verder nog ‘Het Wonder’ en ‘De dubbele Dood’ schreef; wijlen de Mechelsche
schilder Theo J. Verschaeren, de schrijver van ‘Zijn Excellentie Dansa’, van ‘Janus
Dubbel’, van ‘Gokwaja’, van ‘Koning Wil’, van ‘Wind & Co.’: hij was een fantast
met troebele inzichten en gebrekkige techniek. Eenigszins afgezonderd stond de
dichter Daan Boens met zijn half-realistisch, half-fantastisch drama ‘De Man, die
zijn Vrouw verkocht’.
Vooral in het kamp van de katholieke auteurs trof men de meest-besliste
vorm-vernieuwers aan. Het was deze schrijvers echter niet alleen te doen om een
breken met de geijkte vormen en om het bestrijden van alle realisme op de planken.
Zij streefden ook de stichting na van een tooneel op de Roomsch-Katholieke idee
gevestigd, van de Roomsche moraal doordrongen. Dit katholieke streven,
gelijkloopend in vele gevallen met het pogen om een herziening van de
tooneelwaarden te verwekken, was een der meest eigenaardige verschijnselen in de
na-oorlogsche dramatiek. Vóór 1914 werden stukken geschreven met katholieke
tendenz, doch deze waren vooral bestemd voor kransjes en patronages. Na 1920
bewogen zich de aanhangers der katholieke idee op kunstgebied. Zij beschikten een
tijd lang over een eigen gezelschap. Zij bezaten ook een eigen orgaan - ‘Tooneelgids’
- en een eigen dogmatische critiek(1).
Na den oorlog werd in Vlaanderen bekend de Fransche

(1) Tot de vn. kat. critici behooren Dr. Theo de Ronde, Dr. C. Godelaine, E.H. Al. de Maeyer,
Maxim Kröjer, e.a.
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schrijver Henri Ghéon, die stukken maakte ten behoeve van ‘le peuple fidèle’... Zijn
werk werd vertaald en nagevolgd. Men begon, naar zijn voorbeeld, met allerlei
episodes uit het leven der heiligen te dramatiseeren. De meest verwoede navolger
van Ghéon was Edward Amter, schrijver van een aantal naïeve spelen, die vooral
het patronage-tooneel ten goede zijn gekomen. Dezelfde richting werd een tijd lang
gevolgd door pater Jozef Boon, Reinier Ysabie, Rik Delport, pater Hilarion Thans
(Passiebloemen - Broeder Francesko), en door R.A. Albe (pseud. van br. Joostens).
Nog zouden we hier moeten wijzen op de vrij talrijke bijbelstukken,
Christus-drama's en missiespelen, die ten behoeve van het katholieke leeken- en
patronage-tooneel geschreven werden. We herinneren enkel aan het werk van Alfons
Lambrechts, die ‘De Voorlooper’ en ‘Jaïrus’ schreef, en aan de vele bijbelsche
tooneel-spelen van pastoor B. De Craene, die o.a. in zijn drama ‘Christus’ het
verlossingsgebeuren op eigen wijze belichtte.
Hooger vlucht nam Anton van de Velde, die geen volgeling bleek van Ghéon en
die in zijn twee spelen met godsdienstigen ondergrond, in ‘De Zonderlinge Gast’ en
in ‘Christoffel’, het leven van den mensch beschouwde in zijn betrekkingen tot het
mysterie van God en Dood... Later bewerkte van de Velde de legende van ‘Heer
Halewijn’ tot een drama en schreef hij een ‘Jonge Faust’.
Walschap en Delbeke, die nooit sterke tooneel-schrijvers zijn geweest, poogden
in een cyclus den strijd te dramatiseeren van een man, die met Gods hulp de Zonde
overwint. Slechts twee stukken met vooral episodische beteekenis werden vertoond:
Het waren ‘Lente’ en ‘De Vuurproef’. Alleen schreef Delbeke nog een paar spelen
als ‘De Vrek’ en ‘Satan’. Er is daarin veel valsch pathos, maar luttel innerlijke en
uiterlijke actie. Gerard Walschap herdichtte volgens geheel persoonlijke inzichten
het wagenspel van ‘Maskaroen’, waarvan in Marieke van Nieumeghen slechts een
kort fragment bewaard bleef, en verheerlijkte daarin de verlossingsgedachte. Nadat
hij zich als romancier een groote faam had veroverd, trad hij weer naar voren met
een spel op zuiver menschelijke grondslagen opgebouwd: ‘De Spaansche Gebroeders’
(1937)(1).

(1) Hierover later.
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In een cyclus ‘De deemstering der Zielen’ van Dirk van Sina, wordt de katholieke
gedachte op indrukwekkende wijze geformuleerd. Maar deze toch al te woordenzware
stukken zijn leesdrama's. Herman van Overbeke bewerkte met zin voor het decoratieve
de Beatrijs-legende voor het tooneel en schreef een nieuwen ‘Elckerlyck’... Michel
van Vlaanderen, dichtte een ‘Judas’-drama en een spel van ‘Maria Magdalena’. Méér
conservatief voor wat den vorm betreft is het tooneelwerk van Constant Eeckels. Hij
schreef ‘Wereldeinde’, ‘Hooge Oomes’, ‘De Afgrond’.
Een groot tooneelschrijver of enkel maar een typisch christelijk drama, waarvan
vorm en inhoud door de Roomsche idee zou bepaald en beheerscht worden maar dat
daarom geenszins een dogmatisch karakter hebben moet, heeft de katholieke richting
tot op heden niet voortgebracht. Haar volgelingen zondigen hoofdzakelijk door
opzettelijkheid en verstandelijkheid. De idee, waarvoor zij strijden, bezielt hen op
onvoldoende wijze. Het Katholiek tooneel heeft te dikwijls het karakter van
gedramatiseerde apologetica. In de vrij simplistische en pretentielooze stukken, die
Felix Timmermans schreef in samenwerking met den Noord-Nederlander Edw.
Veterman, in ‘Leontientje’ en in ‘Als de sterre bleef stille staan’, door velen om hun
overwegend visueel en spectaculair karakter gedoodverfd als zijnde ‘praatjes bij
plaatjes’, oefent toch een teeder religieus voelen zijn bekoorkracht uit.
Een der meest opmerkelijke verschijnselen in den na-oorlogschen tooneelbloei,
was het ontstaan van een tooneelschrijfkunst met overwegend satirisch karakter en
die bijna in hoofdzaak in dienst stond van de Vlaamsche gedachte. Iets geheel nieuws
was dat niet. Bijna al onze dramatisten van na 1840, die historische spelen en ook
zedencomedies schreven, hadden voor onmiddellijk doel den vaderlandschen geest
op te wekken, de reine Vlaamsche deugden te beschermen, het onzedelijke
franskiljonisme te ontmaskeren. Men ziet het: hier was het romantisme voorbijgegaan!
De auteurs van dezen tijd schreven bij voorkeur satiren, waarin zij, met min of meer
vrijmoedigheid, hun visie op het na-oorlogsche flamingantisme en zelfs op het
activisme vertolkten. Het ‘groteske’, dat vooral op een vormelijke overdrijving in
de voorstelling van menschen en zaken berust,
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werd hierbij een beeldend en ook allegorisch element van beteekenis.
Sporen van dezen drang naar de satire vond men zelfs in een Christus-drama, als
‘Het Geding van onzen Heer’ door Paul de Mont. Meer doorzichtig en directer uitte
zich de hekeldrift in ‘Reinaert de Vos’ en in ‘Lamme’ van den zelfden auteur, die
van zijn groot-Nederlandsche gevoelens getuigenis aflegde in het historische spel
‘Willem de Zwijger’. In de meer volksche en sterk-folkloristisch-gekleurde kluchten
van den West-Vlaming Jos Janssen, vooral dan in ‘Heldendorp’, treedt ook de neiging
tot hekelen sterk op den voorgrond. Ward Schouteden kastijdde in zijn tragi-komedie
‘Jezabel’ de lakschheid van de Vlaamsche massa, die haar voordeel niet wist te halen
uit de oorlogs-ontreddering. Eigenaardige spelen, waarin verwante satirische inzichten
waarneembaar zijn, schreven verder: Erik Falk - o.a. ‘Rondom een Majesteit’ - en
Raymond Brulez: ‘De Schoone Slaapster’.
Algemeener draagwijdte bezat een spel als ‘Het Waarheidselixir’ van Jef Horemans,
die zich keerde tegen het ‘gezag’, zooals het in de landen van West-Europa gevestigd
is. Ook Mark Belloy bewoog zich op nagenoeg hetzelfde plan toen hij in zijn
onbehendig gecomponeerd tooneelspel ‘Da Capo’ Shaweske paradoxen over liefde,
huwelijk, democratie en vorstelijk gezag ten beste gaf.
De Vlamingen, die ‘Reinaert de Vos’ op hun litterair actief hebben, bezitten wel
aanleg voor de satire. Het zijn bovendien geboren misnoegden! Maar toch werd op
het tooneel van dezen tijd nog geen satirisch werk van doorslaande beteekenis
gebracht. Gemis aan duidelijkheid in de omlijning der bedoelingen is daarvan de
oorzaak. Ze vermindert zelfs de waarde van onze beste flamingantische allegorie,
van Anton van de Velde's Tyl-drama, waarin de mislukking van het activisme wordt
gesymboliseerd en het flamingantisme der voor-oorlogsche staats-partijen gehekeld
als zijnde bedriegelijke schijn... Uit Tyl II klinkt een snerpende kreet van
opstandigheid op. Maar meer dan een gedramatiseerde meeting in romantischen stijl
is dit spel met zijn onduidelijke ideeën-voorstelling niet geworden.
Terloops wezen we reeds op den invloed welke de opvattingen van den
communistischen Berlijnschen regisseur Piscator
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uitoefende op onze jongeren, die, gefascineerd ook door een over den Rijn
weerklinkende leuze als ‘Zeit-theater ist Streittheater’, het tooneel wilden onderwerpen
aan de politiek. Ook uit dit streven ontstond een werk met propagandistisch karakter:
de reeds vernoemde ‘Ulenspiegel’ van Graverson. Het stuk heeft meer waarde als
document ter nadere kennismaking met de mentaliteit der jeugd, die in de jaren
tusschen 1920 en 1930 den mannenleeftijd bereikte, dan wel als dramatische
schepping(1).
Een vierde strooming in onze na-oorlogsche tooneelliteratuur wordt beheerscht
door het realisme. De realistische dramatiek, die ook meer de oudere tooneeltraditie
eerbiedigt en tot op zekere hoogte aansluit bij het streven van de Gruyter, is fel
bestreden geworden door de vorm-vernieuwers. Men loochende het bestaansrecht
van deze kunstopvatting, die geenszins de fotografische weergave der werkelijkheid
insluit en nog minder alle geestelijke en moreele schoonheid, alle poëzie en alle
ideeën verloochent. Het nieuwe realisme heeft zich ontwikkeld uit het streven naar
meer levensechtheid en zuiverder psychologische uitbeelding van menschen en
toestanden, dat reeds enkele van onze voor-oorlogsche auteurs bezielde. Het heeft
zich gelouterd. Het heeft zich soms gekant tegen het voor-oordeel, dat realisme
gelijk-stelde met het voorstellen van de ruwe en neerdrukkende werkelijkheid. Het
heeft nochtans in hoofdzaak zijn anecdotisch karakter gehandhaafd. In Duitschland,
waar, in de eerste na-oorlogsche jaren, voortdurend op tooneelgebied
ge-experimenteerd werd, dat het uitgangspunt van alle vroegere en latere pogingen
tot herschatting der tooneel-waarden is geweest, dat het expressionisme bezielde
vóór het zijn tocht doorheen West-Europa begon, dààr is, rond 1930, het realisme
opnieuw een levend kunstelement geworden onder den naam ‘die neue Sachlichkeit’
d.i. ‘de nieuwe objectiviteit’. En in Rusland. zélf heeft de verbeelding der
werkelijkheid haar recht op leven weer veroverd in werk van den jongsten tijd, o.a.
van een Katajew, een Ivanow, een Pogodine e.a.
Het dient erkend, dat in enkele stukken van een paar onzer realisten, de geest van
de na-oorlogsche periode zoo-niet een volledige, dan toch een karakteristieke
uitdrukking vond. Ernest

(1) In A.V.D. Velde's ‘Tijl II’ is eveneens merkbaar de invloed van de leuze: ‘Zeittheater ist
Streittheater’.
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W. Schmidt heeft immers het cynisme en de amoraliteit van dezen tijd uitgesproken
in drama's als ‘Het Kindernummer’, ‘Tilly's Tribulaties’, ‘De Twee Vrienden en de
Vrouw’, die tot het meest kenmerkende in zijn vrij omvangrijk en tamelijke
gelijkvloersch oeuvre behooren. Onder zijn volgelingen rangschikken wij Mark
Belloy, den schrijver van ‘Boksmatch’, een vrij brutale zedenschildering uit
sportmiddens. Fijner is het psychologisch realisme van Horemans in ‘Slangetje’ en
in de koel verstandelijke dialogen in den trant van Schnitzler, waaruit zijn bundel
‘Liefde’ bestaat. Maurits de Praetere, Bertha de Deken, J. Kemp zijn meer romantische
realisten.
Onder de schrijvers van psychologische spelen neemt Frans Demers een bijzondere
plaats in omdat hij, naar het voorbeeld van den Nederlander Jan Fabricius, ernstig
gepoogd heeft onze Vlaamsche literatuur met specifiek koloniale drama's te verrijken.
Hij wees in ‘Eva’ en in ‘Het Zwakke geslacht’ bij voorkeur op de moreele verwording
van blanken onder den invloed van het tropische klimaat. In zijn drama ‘Halfbloed’
stond het inlandsche element meer op den voorgrond. Vooral van technische
vaardigheid getuigt zijn blijspel ‘De Dwingeland’, waarin het koloniale element
echter slechts anecdotische waarde bezit. Hij vond een discipel in Sylva de Jonghe,
den auteur van ‘Weeën’.
Realistisch zijn ook de minder tooneelmatige spelen van Lode Baekelmans, die
in ‘Europa Hotel’ menschen en toestanden uit het Antwerpsch havenkwartier teekende
en in de ‘Blauwe Scuyte’ een poging deed tot heropwekking van het
vroeg-achttiende-eeuwsche volksleven.
Felix Timmermans bracht in ‘Mijnheer Pirroen’ (met Edw. Veterman bewerkt
naar den roman ‘Anne Marie’) en in ‘De zachte Keel’ (geschreven in samenwerking
met Dr. Karl Jacobs) menschen uit een kleine stad - het Lier uit den Biedermeyer-tijd
- ten tooneele.
Spelen met ideëele bedoelingen blijven zeldzaam!
Een paar woordenrijke drama's van Paul de Mont, die toch in de eerste plaats een
satiricus blijkt te zijn, werden op gedachten gegrondvest. Het zijn ‘De Spelbreker’
en ‘Nuances’, waarin over oorlog, vrede en patriotisme geredeneerd wordt,

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

50
alsook ‘Telescopage’ en ‘Het Jacht Utopia’. Origineele opvattingen worden daarin
door gemeenplaatsen verdrongen.
Een bescheidener poging in die richting deed ook Jef Crick, de auteur van ‘Fra
Angelico’ en van ‘Vera’, toen hij in het dramatisch poëma ‘Licht’ opkwam ten
voordeele van de vredesgedachte. Eén enkel van onze tooneelschrijvers heeft zich
weten los te werken uit de beknelling van de realistische anecdotiek en is er in
geslaagd ook een ideëel conflict met zekere kracht te dramatiseeren. Het is Gerard
Walschap, wiens spel van ‘De Spaansche Gebroeders’ echter door melodramatische
knaleffecten wordt verzwakt. De werkelijkheid van den burgeroorlog in Spanje
oproepend, ontwikkelt zich het conflict toch op een zuiver-menschelijk plan.
Opmerkelijk mag het heeten, dat uit dit spel, hetwelk geschraagd wordt door de
christelijke opvatting dat alle menschen broeders zijn, elke godsdienstige beschouwing
geweerd blijft.
Het boerendrama, dat sinds het optreden van De Tière een ruime plaats innam in
onze tooneelletterkunde, vond ook na 1920 nog ijverige beoefenaars. Gaston Martens
bracht menschen uit zijn Leiestreek ten tooneele in zijn eerste werken als ‘Paus van
Hagendonck’ en ‘De Groote Neuzen’. Later in ‘Prochievrijers’ en ‘Paradijsvogels’
legde hij met opzet den nadruk op de groteske elementen, die hij in het leven van
zijn menschen ontdekte en meende langs dezen weg het algemeen-menschelijke te
benaderen. Tot Martens' volgelingen behoorde Pieter Magerman, in wiens
‘Zwaluwen’, een drama uit het leven van de Franschmans, beloften schuilden, die
niet in vervulling gingen.
De West-Vlaming Jos Janssen beweegt zich in zijn volksche blijspelen ‘De
Wonderdoktoor’, ‘De Koning Drinkt’ en ‘De Klucht van den braven Moordenaar’,
met voorliefde op het terrein van de folkloristische zedenstudie. Hij vermeit zich bij
voorkeur in het dramatiseeren van boertige anecdoten, waarin de satirische
bijbedoelingen dikwijls opvallend zijn. Hij genoot met zijn stukken een uitbundig
succes bij het groot publiek.
Jos Janssen vond een groveren volgeling in Victor Mertens, die in ‘Afslag op de
vrouwen’ het kluchtige al te zeer banaliseert.
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De meest gespeelde auteur is de behendige Jacq Ballings, die in hoofdzaak voor het
dilettantentooneel een niet te tellen aantal spelen schreef, waarvan de beste ‘Bij
Heernonkel’ en ‘De Dorpspoëet’ ook door beroepsgezelschappen vóór 't voetlicht
werden gebracht.

V
Over de Vlaamsche Gezelschappen en het Vlaamsche Publiek
Onmiddellijk na 1920 stond het lang verwaarloosde en voorheen door de
intellectueelen zelfs geminachte tooneel, in het brandpunt van een heftig oplaaiende
belangstelling.
Het katholieke element, dat te-voren slechts een uiterst bescheiden plaats in de
algemeene Vlaamsche tooneelbeweging had ingenomen, speelde weldra een leidende
rol in de gelederen van de vernieuwers, - dank zij het optreden, onder de leiding van
Johan de Meester, van het ‘Katholiek Vlaamsch Volkstooneel’ en van de vele
katholieke dilettantenkringen in stad en dorp, die met ernst en toewijding hebben
gearbeid en zelfs geëxperimenteerd.
Ook de overige vereenigingen van rederijkers en liefhebbers lieten zich niet
onbetuigd. De bedrieglijke illusie, dat Vlaanderen gewonnen was voor het tooneel
en zich ook voor het bewegingstheater volgens de Russische principes zou uitspreken,
kon aldus veld winnen.
Het leek wel of de inrichting van jaarlijksche ‘Land-juweelprijskampen’ (vanaf
1923), waaraan de beste dilettantenkringen van het land zouden deelnemen, den
heropbloei van de tooneelspeelkunst in hooge mate moest bevorderen. Het is echter
gebleken, dat de schitterende prestaties, waartoe deze wedstrijd aanleiding gaf, wél
de oorzaak was van een momenteele opflakkering van het tooneelleven in sommige
provinciesteden als Aalst, Tienen, Kortrijk, Mechelen, Borgerhout en zelfs Gent,
maar tevens ook uitputting van krachten bij de meerderheid van de deelnemende
kringen voor gevolg had.
De tooneelcrisis, welke zich na 1929 deed voelen en evenzeer een uitvloeisel bleek
van een ongunstige economische con-
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junctuur als van de aantrekkingskracht, die sport en film op de massa uitoefenen,
heeft de bedrijvigheid van de tooneelvereenigingen sedert 1930 allengs verlamd.
Vele zijn op roemlooze wijze verdwenen!
Van de bewogenheid, waardoor de jongste periode van de Vlaamsche
tooneelevolutie werd gekenmerkt, hebben ook de staande troepen den weerslag
ondervonden.
Reeds wezen wij(1) op wat gebeurde met het Vlaamsche Volkstooneel, en met de
daarmee in verband staande groep Staf Bruggen, die nog steeds de vulgariseering
van de tooneelcultuur bevordert in de Vlaamsche gouwen, welke ver van de voorname
centra gelegen zijn!
Verscheiden van aard waren de lotgevallen van de oude, door de openbare machten
gesubsidieerde schouwburgen van Antwerpen, Gent en Brussel.
Het Antwerpsche gezelschap, dat vanaf zijn ontstaan in 1853 steeds de beste
Vlaamsche tooneelspelers had gegroepeerd, ontwikkelde zich onder de leiding van
Dr. J.O. de Gruyter (1922-1929) tot een eerste-rangsensemble met een repertorium,
waarop het litterair kunstwerk een steeds voornamer plaats innam.
Te voren stelden we vast, dat de Gruyter een te overwegend belang hechtte aan
de overheersching van het ‘woord’ als eerste gebaar. Allengs echter ging hij ook de
waarde van het spel beseffen en liet hij zijn acteurs grooter vrijheid binnen de perken
van zijn eigen streven naar een harmonisch ensemble.
Na de Gruyter's afsterven (1929) bleef de Antwerpsche troep zich in deze richting
ontwikkelen. Het klein-burgerlijk publiek, dat nooit met de nieuwe methodes had
gedweept, werd van lieverlede onverschilliger. De economische crisis en de
mededinging van de sprekende film deden de kern van getrouwe intellectueelen nog
afbrokkelen.
Na 1934 deed zich allengs een kentering voor ten gunste van het theater.
Verbeteringen in de economische vooruitzichten en verslapping van de belangstelling
voor de steeds meer gebanaliseerde film-kunst waren daarvan de hoofdoorzaken(2).

(1) Zie Hstk III.
(2) De directie werd achtereenvolgens waargenomen door P.J. Willem Benoy (1929-1935) en
Joris Diels (1935-1938). -
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De K.N.S. van Antwerpen met zijn gezelschap, dat een vergelijking met de
voornaamste buitenlandsche troepen niet vreezen moet, heeft zijn plaats aan de spits
van de tooneelbeweging hier te lande gehandhaafd en aanzienlijk verstevigd. Dank
zij de gastvoorstellingen, door het gezelschap in verscheiden Vl. steden (Oostende,
Gent, Brussel, Brugge, Kortrijk, Turnhout, Sint Niklaas) ingericht, breidt de
invloedssfeer van den K.N.S. zich steeds meer uit(1).
Men kon in de eerste jaren na 1920 de illusie koesteren, dat de K.V.S. van de
hoofdstad, waar de stukken van Herman Teirlinck gecreëerd werden, na een langen
moeilijken strijd, eindelijk een rol van beteekenis in het tooneelleven hier te lande
spelen zou. Die verwachting is ijdel gebleken. Waar deze instelling niet steunen kon
op de onmisbare geestelijke elite, bleef ze aangewezen op het volksche Vlaamsche
publiek, waarvan de ontwikkeling niet weinig geleden heeft onder de wantoestanden
op taalgebied, welke kenmerkend zijn voor Brussel en omgeving. De Vl. schouwburg
van de hoofdstad, waar het oude romantische repertorium nog de voorkeur van den
doorsneebezoeker geniet, heeft vooral beteekenis voor het in stand houden van de
Nederlandsche taal in het verfranschte Brussel(2).
De voorheen zoo bloeiende schouwburg van Gent, die in de voor-oorlogsche
periode meer dan eens het theater van Antwerpen naar de kroon stak, verloor
langzamerhand van zijn beteekenis en raakte na 1930 in verval. Al meer en meer
werd het gesproken tooneel verdrongen door de operette, welke reeds na 1905 haar
intrede in den schouwburg had gedaan. Het gezelschap, dat vóór den oorlog uit zeer
degelijke acteurs bestond, brokkelde langzaam weg. Geen enkele ernstige poging
werd gedaan om het aanzien van den troep te herstellen. De stedelijke overheid, van
wie het theater rechtstreeks afhankelijk is, liet begaan. In 1936 werd het gesproken
tooneel afgeschaft. De directie, die nog enkel de opvoering van operetten te verzorgen
heeft, blijft echter gesubsidieerd voor het in-

(1) Het gezelschap van den K.N.S. trad ook op in Nederland, o.a. te Rotterdam met
Shakespeare-stukken.
(2) Directeur is Jan Poot.
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richten, met vreemde gezelschappen, van een bepaald aantal voorstellingen van
drama of comedie(1).
Te Antwerpen gaf het tooneel in de eerste jaren na den wereldoorlog blijken van
zooveel vitaliteit, dat naast den officiëelen schouwburg een tweede gezelschap tot
bloei komen kon. Het arbeidde van 1921 tot 1926 in een privaattheater ‘Het
Volksgebouw’, dat vroeger ‘Théâtre des Variétés’ werd geheeten en waar, vóór den
oorlog, een staande Fransche troep met geldelijken steun der stedelijke overheid op
kunstmatige wijze in leven werd gehouden. In dit theater, waarvoor de stad Antwerpen
een kleine subsidie beschikbaar stelde, vond de romantische speel-traditie, welke
door Dr. J.O. de Gruyter werd geweerd, een toevlucht. Van veel minder beteekenis
waren de vaste gezelschappen die rond denzelfden tijd in den Antwerpschen
Hippodroom-schouwburg draken en spektakelstukken voor het voetlicht brachten
ten behoeve van een publiek zonder artistieke ontwikkeling.
Wanneer men de gebeurtenissen overschouwt, welke zich in den loop der jaren
tusschen 1920 en 1935 in het leven van onze schouwburgen, gezelschappen en
tooneelvereenigingen hebben voorgedaan, dan dringt zich de vaststelling op, dat een
korte bloeiperiode door een tijdperk van inzinking en van crisis werd gevolgd.
Deze crisis, welke van af 1930 acute vormen aannam, was voor een gedeelte toe
te schrijven aan de economische ontreddering, die zich rond denzelfden tijd in dit
land gevoelen deed. Zij was voor een ander, aanzienlijker gedeelte, van zuiver
geestelijken aard en in ruime mate een gevolg, zoowel van den strijd die er van af
1920 gevoerd werd voor een vernieuwing van de tooneelwaarden als van de
mededinging, welke het theater van de zijde van de opkomende zevende kunst
ondervinden moest.
Het kon niet anders of deze laatste twee factoren moesten inwerken én op het
gehalte én op de getalsterkte van het tooneelpubliek. Dat voor de staande troepen
ook zuiver plaatselijke

(1) Directeurs waren: Arthur Hendrickx (tot 1921), Karel Van Rijn (1921-1930), Maurits De
Ruyck.
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omstandigheden hun invloed lieten gelden, hoeft geen betoog.
Sommige vernieuwers, welke niet zonder recht de mededinging van de film
vreesden, poogden de belangstelling van de gemeenschap voor het theater te behouden
door een verheviging van de spectaculaire elementen.
Hun streven leed schipbreuk! Het zou spoedig blijken dat het tooneel nooit, ook
niet door het instellen van de meest volmaakte mechanische middelen(1), de
schitterende uiterlijkheden van de film zou kunnen benaderen.
Om zijn voortbestaan te vrijwaren werd het theater gedwongen te evoluëeren in
een geheel andere richting. Het werd in den loop der jongste jaren steeds duidelijker,
dat de levenskracht van het tooneel toeneemt, naarmate het dieper zijn wortelen
schiet in wat steeds zijn eigen onomstreden terrein is geweest: de ziel en den geest
van den mensch.
Het is derhalve gebleken, dat in zekeren zin de invloed van de film op de kunst
van het theater niet vernietigend doch veeleer louterend en zuiverend heeft ingewerkt.
Dergelijke aan de dramatiek door de feiten opgedrongen oriëntatie naar meer
spiritualiteit heeft voor gevolg gehad, dat de sport- en film-lievende massamensch,
die enkel uiterlijke beweging en oppervlakkige spanning waardeert, minder dan ooit
kan worden geboeid door het tooneel, hetwelk aldus, precies gelijk elk andere kunst,
meer nog dan te voren afhankelijk wordt van een geestelijke aristocratie, die - we
zeggen het met nadruk - heel goed van zuiver proletarischen oorsprong zijn kan(2).
Deze evolutie kon onmogelijk direct gunstig zijn voor de ontwikkeling van ons
Vlaamsch tooneelwezen, dat vóór 1914 zijn publiek vooral vond onder het volk en
in den middenstand.

(1) Men denke aan het mislukken van een poging als deze, welke gedaan werd te Parijs in het
‘Théâtre Pigalle’ met zijn op werkelijk wonderbare wijze bewerktuigd tooneel, waar o.a. een
filmachtig spel van Jules Romains - Donogôo - eenigen bijval kende.
De zeer geperfectionneerde Piscator-buehne te Berlijn verdween in 1928 nadat zij aanzienlijke
geldmiddelen had opgeslorpt. Geen enkel van de aldaar opgevoerde spelen bleek van blijvende
waarde.
(2) Haar vorming is minder de taak van den schouwburg, dan wel van het onderwijs.
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Slechts langzamerhand komt de Vlaamsch-voelende elite de gedunde rijen van de
vroegere tooneelbezoekers aanvullen.
Het feit, dat van de bestaande vaste gezelschappen maar één enkel, dit van
Antwerpen, aan hooge eischen voldoening schenkt, maakt de vorming van het nieuwe
publiek niet gemakkelijker - te meer daar dient rekening gehouden met de
aantrekkingskracht van de vele Fransche troepen, die het Vlaamsche land bereizen(1).

VI
Beschouwingen en Besluiten
Dit zijn de personen, de feiten en omstandigheden, welke in den loop van de jongste
periode de evolutie bepaalden van onze dramatiek - van het tooneelwezen en van de
tooneelliteratuur.
Enkele beschouwingen en besluiten vinden thans hier hun plaats.
Van 1920 tot 1935 heeft de Vlaamsche dramatiek een ontwikkelingspeil bereikt,
waaruit blijkt dat onze achterstand tegenover het tooneel in het buitenland is
verminderd.
We bezitten verscheidene zeer goede en degelijk gedrilde tooneelspelers en ook
een eerste-rangs ensemble in het gezelschap van den K.N.S. te Antwerpen.
En toch dringt een grondige herinrichting van ons tooneelwezen zich op! Zal
overgegaan worden tot de stichting van een nationalen troep, om practische redenen
bij voorkeur door omvorming en uitbouw van het Antwerpsch gezelschap? Of zal
gestreefd worden naar de heroprichting van den Gentschen schouwburg en naar
reorganisatie van het theater der hoofdstad? We stellen enkel vast, dat het voor de
cultureele ontwikkeling van een land voordeeliger is over den invloed van drie
bloeiende tooneelcentra te beschikken dan aangewezen te zijn

(1) Men zie onze brochure: ‘Over den huidigen Toestand van ons Vlaamsch Tooneelwezen’
(1937).
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op de benuttiging van het noodzakelijk begrensde uitstralingsvermogen van slechts
één enkel theatermidden. Wordt echter besloten tot het zoeken naar een rationeele
oplossing van het tooneelprobleem dan zal ook aandacht moeten gewijd worden aan
het statuut van den tooneelspeler, die in Vlaanderen nog altijd een minderwaardige
sociale positie inneemt(1) en wiens opleiding veel onvollediger en gebrekkiger is dan
deze van onze beeldende kunstenaars en musici(2).
We kunnen wijzen op een reeks schrijvers met talent, zelfs op een zeker aantal
stukken, die in doorsneê niet minder waard zijn dan de groote meerderheid der spelen,
welke in de belendende cultuurlanden ten tooneele worden gebracht.
We bezitten zelfs een paar drama's, die representatief heeten mogen, in zooverre
zij eigenaardigheden van onzen Vlaamschen aard weerspiegelen.
‘Ik Dien’ en ‘De Man zonder Lijf’, van Teirlinck, ‘Tyl I’ van Anton van de Velde,
zelfs ‘De Spaansche Gebroeders’ van G. Walschap en ‘De Wonderdoktoor’ van Jos
Janssen, streven, elk in hun genre, zeker de middelmaat voorbij.
Maar op het bezit van een echt modern tooneel - zoo naar inhoud als naar vorm kunnen we niet bogen. We zoeken tevergeefs naar drama's, waarin heel scherp, de
karakteristieke eigenaardigheden van dezen tijd weerspiegeld liggen. Fragmenten
van een tijdsbeeld zijn doorheen vele werken van ongelijke waarde op willekeurige
wijze verspreid. Het groote drama, waarvan de vorm in volkomen harmonie zijn zou
met, want beheerscht dóor den echt-modernen inhoud, ontbreekt nog steeds.
Ondanks vele experimenten hebben we nog altijd niet de

(1) Te Antwerpen loopt het speelseizoen over 8 md. en worden maandsalarissen betaald gaande
van 1000 tot 4.200 fr., waarmede zeer hooge onkosten dienen bestreden te worden.
Te Brussel, 7 maand - maandsalarissen van 600 fr. tot 3000 fr.
Te Gent, 7 maand - maandsalarissen van 1000 tot 2500 fr.
In 1935-36 bedroegen de officiëele toelagen voor Antwerpen: ± 200.000 fr; voor Brussel: +
250.000 fr.; voor Gent: ± 190.000 fr.
(2) Er bestaat te Gent een ‘tooneelschool’, door privaat-initiatief opgericht. In de Conservatoria
van Antwerpen, Gent en Brussel, bestaan ‘tooneelklassen’. Deze van het K. Vl. C. van
Antwerpen is nog de meest ontwikkelde.
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volledige uitdrukking van den tijdgeest, de synthetische voorstelling van deze periode,
benaderd.
Men kan zich afvragen wat daarvan de oorzaak is.
Zelfs in landen als Rusland, Duitschland en Italië, waar in feite een revolutie in
het denken en ook in de uiterlijke levensverhoudingen plaats had, is men op heden
nog wachtend op de groote drama's, die dezen ommekeer weerspiegelen.
In de Westersche staten zijn de wijzigingen op alle gebied niet zoo diepgaand
geweest - te oppervlakkig om een volledige vernieuwing naar het innerlijke van de
dramatische kunst te veroorzaken. Wie zich rekenschap geeft van de zeer nauwe
betrekkingen, die er bestaan tusschen de sociale, economische, moreele verhoudingen
en de kunst van het tooneel, zal deze verklaring niet zonder ernstig onderzoek
verwerpen.
Of moeten we vaststellen, dat de tijd nog te onzeker, te onvast, te chaotisch blijft
om zijn uitdrukking te vinden op het tooneel? Gelijk alle kunst heeft het tooneel orde
van doen; orde in de samenleving; orde in de esthetische opvattingen; houvast en
doel-zekerheid. Waren de groote bloeiperiodes in de tooneelgeschiedenis - ten tijde
van de oude Grieken, van Koningin Elisabeth in Engeland, van Lodewijk XIV in
Frankrijk, van de Fransche romantiekers en van de Duitsche realisten - geen periodes
van rust, volgend weliswaar op bewogen jaren?...
Maar dient hier ook niet de vraag gesteld of werkelijk groote kunst wél de
weerspiegeling biedt van een verglijdend tijdsbeeld en niet veeleer de eeuwige
elementen vasthoudt, waarop veranderlijke levensnormen nauwelijks vat hebben?
Voor wie deze stelling aanvaarden, wordt het onrustig streven van de schrijvers om
den tijdgeest uit te drukken, de oorzaak van de ontreddering, die men op tooneelgebied
vaststellen kan - hier en elders!(1)
Misschien blijkt het later, dat de jaren, welke we pas beleefden en die we voor een
nieuwe periode aanzagen, slechts een overgangstijdperk vormen.
Het overmoedig optreden der tot dienen van den tekst

(1) Het is zeker de oorzaak van het verval van de hoogere dramatische genres, van de tragedie
en van het drama, ten voordeele van het tooneelspel en het praatstuk.
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aangewezen regisseurs heeft de vrijheid van den dichter ongetwijfeld beperkt, de
komst van het nieuwe drama vertraagd. In alle kunst moet de hiërarchie der waarden
geëerbiedigd blijven. Al zeker op het tooneel.
Men zou zich inderdaad vergissen, indien men den vorm den voorrang geven zou
op den inhoud en aldus de eeuwige tooneelwetten wijzigen, zooals vele vernieuwers
deden met een resultaat, dat zeker niet aan hun verwachtingen heeft beantwoord. Het
tooneel zal steeds de kunst blijven van het levend-geworden dichterlijke woord,
geladen met dynamische kracht. Ook moet en zal het woord het beginsel wezen van
elke dramatische schepping.
Dat schijnen thans al onze tooneelschrijvers weer te beseffen. De strijd tegen het
woord, grondslag van de tooneelhervorming, is uitgestreden. Met het doel het misbruik
van de literatuur te keer te gaan, wilden de eerste hervormers de dichters uitroeien.
Dat was een fatale vergissing. Men is daar nu over heen.
Na 1930 is er in de Vlaamsche tooneelbedrijvigheid allengs een rustpoos ingetreden.
De strijd der ‘ismen’, schijnt uitgewoed. Men mag niet beweren, dat hij nutteloos is
geweest! Tusschen de voorstanders van een tooneel, dat enkel actie zijn mag, en de
aanhangers van de op het bezielende woord gevestigde dramatiek, kwam het tot een
vergelijk. Het resultaat daarvan is, dat het spel aan intensiteit en aan diepte heeft
gewonnen en dat het decor werkelijk als een dramatisch uitdrukkingsmiddel wordt
beschouwd en behandeld. En dat is enkel winst!
We zijn nu wachtend op een machtige persoonlijkheid, iemand als een Gezelle
voor ons Vlaamsch tooneel, welke onze dramatische kunst een eigen richting geven
kan, ze voeren in de Europeesche strooming en hierbij toch haar oorspronkelijkheid
zal vrijwaren. Want, zelfs als eens de grenzen moesten verdwijnen, zou het
nationaliteitsgevoel het levenwekkende en karakteriseerende element blijven van de
kunst.
1937.
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Vergadering van 23 Februari 1938.
Waren aanwezig: de heeren FR. VAN CAUWELAERT, bestuurder; L. GOEMANS,
bestendig secretaris;
de heeren: FR. LATEUR, L. VAN PUYVELDE, L. WILLEMS, A. VERMEYLEN, A.J.J.
VAN DE VELDE, J. JACOBS, FR. DAELS, J. MULS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE,
A. CARNOY, J. VAN MIERLO, J. VAN DE WYER, EM. DE BOM, FL. PRIMS, L.
BAEKELMANS, L. GROOTAERS en A. VAN CAUWELAERT, werkende leden;
de heeren: J. EECKHOUT, ERN. CLAES, J. GRAULS, E. BLANCQUAERT en FR. BAUR,
briefwisselende leden.
Hadden zich laten verontschuldigen: de heeren A.H. CORNETTE, onderbestuurder,
C. HUYSMANS, J. SALSMANS, R. VERDEYEN en H. DE MAN, werkende leden en W.
VAN EEGHEM, briefwisselend.
***

De Bestendige Secretaris geeft lezing van het verslag der Januari-vergadering. Het
wordt goedgekeurd.
***

I. - Afsterven van Prof. Dr. Maurits Sabbe, werkend lid der Academie.
Op 12 Februari overleed te Antwerpen, in den ouderdom van 65 jaar, Prof. DR.
MAURITS SABBE. Het afsterven
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werd per speciaal bericht aan al de leden kenbaar gemaakt en, tot teeken van rouw
de nationale vlag op het Academiegebouw halfstok geheschen. De algemeene zitting
welke op 16 Februari moest plaats hebben werd tot den 23sten verschoven om de
leden toe te laten de lijkplechtigheden bij te wonen.
De heeren FR. VAN CAUWELAERT, bestuurder, A.H. Cornette, onderbestuurder,
en L. Goemans, bestendig secretaris, brachten op 13 Februari een bezoek in het
sterfhuis ten einde aan Mevrouw Sabbe en aan hare familie het rouwbeklag der
Academie over te brengen.
Op 16 Februari waren een groot aantal leden der Academie met het bestuur in het
Plantijn-Museum aanwezig. De heer bestuurder sprak uit naam van ons Genootschap
een rede uit die hieronder wordt opgenomen.
II. - Afsterven van Mgr. J. Schrijnen en Dr. A. Kluyver, buitenlandsche eereleden
der Koninklijke Vlaamsche Academie. Op 26 Januari overleed te Nijmegen in den ouderdom van bijna 69 jaar de Hoog-Eerw.
Heer Mgr. Prof. DR. JOS. SCHRIJNEN, hoogleeraar aan de R.K. Universiteit aldaar,
buitenlandsch eerelid der Kon. Vl. Academie.
Bij brieve i.d. 15 Februari 1938 aan het Bestuur der Academie gericht werd het
afsterven vermeld van DR. A. KLUYVER, oud-professor aan de Universiteit te
Groningen, op 14 Februari in den ouderdom van 80 jaar aldaar overleden. Tot teeken
van rouw werd telkens de nationale vlag halftop op den gevel van Academie-gebouw
geheschen en aan de familiën der betreurde afgestorvenen werden de gevoelens van
innige deelneming der Academie ter kennis gebracht.
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Geachte Collega's,
Het is thans acht dagen geleden dat wij een onzer meest geliefde en meest vereerde
collega's hebben ten grave gebracht, onzen betreurden vriend Prof. Dr. Maurits Sabbe.
Zijn begrafenisplechtigheid nam den omvang aan van een indrukwekkende nationale
betooging. Zijn leven zelf was een ononderbroken dienst voor de geestelijke verheffing
van ons volk en zijn scheppende werkzaamheid heeft zich, met eenzelfde succes, op
het gebied der wetenschap en der kunst laten gelden. In den schoot van onze Academie
nam hij een zeer bijzondere plaats in en zijn gezag werd op de meest gelukkige wijze
gesteund door de aantrekkelijkheid van zijn omgang en den adel van zijn karakter.
Sedert lang was hij worstelend met de ziekte die zijn krachten ten slotte heeft
gesloopt, maar hij liet zich noch ontmoedigen noch verlammen. Bij elke vergadering
van onze Academie - en ook bij de laatste die zijnen dood voorafging, - was het,
sedert enkele maanden, met groote bezorgdheid dat wij, zijn Antwerpsche collega's,
naast hem plaats namen in den trein. Zijn ingevallen wezen, zijn vale kleur, zijn korte
adem gaven ons het pijnlijk voorgevoel van hetgeen komen moest. Maar hijzelf
ontgaf zich zijnen toestand. Uit het gesprek, waaraan hij steeds een levendig aandeel
nam, sprak steeds een onverzwakte belangstelling voor het geestelijk gebeuren in
Vlaanderen. Op onze zittingen voerde hij dikwijls het woord en het was het steeds
met die innemende woorden en dat onverwoestbaar geloof in het leven, welke den
omgang met den Heer Sabbe tot zoo'n opbeurend genot hebben gemaakt...
De Koninklijke Vlaamsche Academie was aan Maurits Sabbe bijzonder dierbaar.
Haar zittingen waren voor hem verpoozingen van vriendschap evenzeer als een
geestelijk genot en het heeft zijne treurende familie ook bijzonder getroffen dat door
de leden van onze Academie op zulke algemeene en innige wijze werd deelgenomen
aan de laatste hulde, welke aan den geliefden doode werd gebracht. Uw bestuur heeft
er aan gehouden, reeds den dag na het afsterven, een bezoek van rouwbeklag te
brengen aan Mevrouw Sabbe en familie, en een laatste maal met ingetogenheid te
buigen voor het stille overblijfsel van den trouwhartigen collega en vriend om daarna
een oogenblik, met ontroerd gemoed, te verwijlen in het aanpalende studievertrek,
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waar de geest van Sabbe was werkzaam geweest, - zooals het openliggend boek
getuigde -, tot op het oogenblik dat hij zijn laatsten slaap ging nemen...
Ik had de eer, bij de plechtige rouwhulde in het Plantijnmuseum uit uw aller naam,
het woord te voeren, en sprak als volgt:
‘Met den dood van Prof. Dr. Maurits Sabbe is een van de fijnzinnigste, edelste en
meest begaafde persoonlijkheden heengegaan, welke Vlaanderen sedert een eeuw
heeft gekend.’
‘Pas nà dit verscheiden zal de Vlaamsche gemeenschap ten volle beseffen welke
plaats Dr. M. Sabbe bekleedde in het kultureel leven van Vlaanderen. Hij was in de
volle beteekenis van het woord een man van hooge cultuur, schepper van schoonheid
en delver naar de schatten van ons gestelijk erf, leeraar van de jeugd en een der beste
geestelijke leiders van zijn volk’.
‘Het is van een zeldzame waarde wanneer we, de nagedachtenis van een man van
beteekenis herdenkend, den mensch en zijn arbeid met gelijke woorden kunnen
prijzen. Bij Dr. M. Sabbe komen de adel van zijn persoonlijkheid en de adel van zijn
werk uit eenzelfde kern. Hij heeft in zijn leven en zijn activiteit die hooge, voorname
en innemende eenheid gerealiseerd, die de humanisten prezen, met welke hij zulk
een vertrouwd en geestelijk verkeer had.’
‘Het is geen wonder dat de zoon van Dr. Julius Sabbe geworden is een strijder
voor de wedergeboorte van Vlaanderen. En ik spreek zeker naar het hart van den
edelen doode die ons thans verliet, wanneer ik in dezelfde rouwhulde de nagedachtenis
van den vader in dank herdenkt’.
‘Maar Dr. M. Sabbe ontving van huize uit - naast de overtuiging van zijn vader nog eene andere gave die ons zeer duurbaar is: in het geloof van zijn moeder heeft
hij steeds de diepere ziel herkend van het Vlaamsche volk en het is zeker geen
geringen lof dat Dr. J. Persijn na het verschijnen van dat beminnelijk boekje “Een
Mei van vroomheid” verklaren kon, dat geen katholiek in Vlaanderen een vromer
Mei had kunnen schrijven’.
‘Dr. M. Sabbe was minnaar en schepper van schoonheid en hij had een beminnelijke
levenswijsheid verworven die het leven aanvaardt in dank. Hij heeft getracht zijn
dagen te plukken naar het woord van Horatius en zijn leven te richten naar het beginsel
van Marcus Aurelius,’ den hoogeren geest ongerept en
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ongekrenkt te bewaren, hem te doen zegepralen over lusten en lasten, hem niets
oppervlakkigs te laten doen, niets leugenachtigs of geveinsd, hem onafhankelijk te
houden van eens anders doen en laten. Vervolgens al hetgeen ons overkomt en
toebedeeld wordt te aanvaarden als iets dat zijn oorsprong heeft uit denzelfden God
uit wien ook de geest in ons is voortgevloeid’.
‘Bezield door dien geest is Dr. Maurits Sabbe geweest de ideale conservator van
het Plantijnsche huis. Niet echter zonder meer een gewetensvol bewaker van doode
kostbaarheden uit voorbijen tijd. Het Plantijnsche huis is onder zijn hoede en met
zijn geest bezield, weer iets levend geworden in onze geestelijke traditie en een tehuis
waarheen we telkens met trots onze buitenlandsche gasten en genoodigden voeren’.
‘In en om het Plantijnsche huis heeft hij geheel het kultureel leven der Zuidelijke
Nederlanden in de 17 eeuw doen herleven. Zijn arbeid op dit nog zoo weinig
ontgonnen terrein is van groote en duurzame waarde. En wij betreuren dat hij niet
meer in staat is geweest om zijn sedert jaren gekoesterden droom te realiseeren, die
was: een literair levend en synthetisch beeld te geven van het heele huiselijke en
geestelxke leven van en om de drie Balthazars’.
‘Het Plantijnsche huis en Brugge, dat zijn de twee polen geweest om dewelke heel
de warme belangstelling en liefde en activiteit van Dr. M. Sabbe, heeft bewogen.
Dat hij Brugge zoo lief heeft gehad is geen wonder. Elk schrijver haalt ten slotte het
beste van zijn werk uit de schaal van zijn kinderjaren. Sabbe's oogen en zintuigen
zijn ontloken op de mijmerende schoonheid van de stad aan het Minnewater heel
zijn literaire arbeid ademt in en uit dezelfde sfeer van verstilde, maar nog wezenlijk
levende en nalichtende glorie. Sabbe heeft zijn vaderstad niet uitgebeeld als een
folkloristische eigenaardigheid, bruikbaar voor toeristische doeleinden. Hij heeft
Brugge gezien met de diepere vertrouwdheid en de liefde van een man die als kind
gespeeld heeft langs de rustige reien en gekanteelde gevels, en die weet dat achter
de ramen en muren het oude leven nog immer voort beweegt, dat menschen er geboren
worden en harten minnen en verlangen en schreien en het einde aanvaarden of
ondergaan. Brugge is levende schoonheid geworden in de poëtische sfeer van een
gedempte muziek.’
‘Er is iets dat heel het letterkundig werk van Dr. M. Sabbe
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overheerscht, er is een lucht waarin het ademt, dat is: de beminnelijke goedheid die
het leven bindt en reden geeft. Elk werk van een schrijver - roman of betoog - is ten
slotte een getuigenis van den schrijver. Elk werk dat onder Sabbe's handen geboren
is, is een getuigenis van goedheid. Wanneer een van zijn personnages zegt: ‘Hij die
eerlijk trachtte naar meer vreugde onder de menschen mag met Horatius zeggen: ik
sterf niet geheel, al bereikte hij ook de horizonten van zijn droomen niet’, dan is het
Dr. M. Sabbe die de levenswijsheid en den levensregel uitspreekt, die geheel zijn
leven en zijn werk hebben gericht. Goedheid overheerscht ‘Een Mei van Vroomheid’;
goedheid doorademt een werk als de ‘Filosoof van 't Sashuis’ goedheid speelt door
de conflicten van het bekoorlijk Bietje, goedheid is de kern van een tooneelspel als
‘Caritate’.
‘Er is niet alleen die goedheid, er is de beminnelijke eerlijkheid van Dr. Sabbe’.
‘Hij heeft steeds in anderen erkend en gewaardeerd wat er goeds was in hen of in
hun werk; maar hij is in de eerste plaats eerlijk geweest tegenover zichzelf’.
‘Hij heeft noch zijn overtuiging noch zijn talent geforceerd. Hij heeft zijn
persoonlijkheid gaaf gehouden. Hij is niet blind geweest voor de stroomingen die
het leven van zijn tijd bewogen, maar zij hebben de gaafheid van zijn persoonlijkheid
en de specifieke eigenaardigheid van zijn werk niet geschaad’.
‘Dr. M. Sabbe is een eerlijk humanist geweest van hooge gehalte. Alhoewel meer
uitsluitend werkzaam op het veld der letteren, nam Maurits Sabbe - zooals ik het
reeds deed opmerken - met geheel zijn wezen deel aan den strijd van ons volk voor
zijn geestelijke vernieuwing en zelfstandigheid. Zijn artikel in het jongst verschenen
nummer van de “Vlaamsche Gids” is de laatste getuigenis en zijn ontslag uit de
“Académie de Belgique” de fiere uiting van een waardig protest geweest, ten behoeve
van de hoogste levensrechten van onze volksgemeenschap’.
‘De eerste die de vruchten ontving van zijn rijke activiteit was de Kon. Vl.
Academie. Tal van lezingen heeft hij gehouden op de algemeene vergaderingen en
in de commissies. Wij zullen daar voortaan zijn beminnelijke aanwezigheid en zijn
voorbeeldige werkzaamheid zeer missen.’
‘Maurits Sabbe laat in de Vlaamsche Academie, uit wier naam ik deze innige
afscheidshulde uitspreek, niet alleen een
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groote leemte na maar ook een ongeveinsde en diepgevoelde treurnis. Geen lid werd
omringd door zijn collega's met meer achting en vriendschap, niemand is
mededeelzamer geweest dan hij uit de mildheid van zijn eigen hart. Wij voelen ons
door hem verwant, met de zoo innig geliefde vrouw en kinderen, die hem thans
beweenen. Wij betuigen hun met ontroering ons medeleed en buigen in pijnlijk
afscheid, diep voor den vereerden en onvergetelijken collega en vriend die Dr. Maurits
Sabbe voor ons geweest is’.
Ik hoop, Mijne Heeren, dat ik aldus sprekende, gesproken heb naar uw eigen hart.
***
Ook onder onze buitenlandsche eereleden hebben wij het verlies te betreuren van
twee vooraanstaande figuren: van Monseigneur Dr. Jozef Schrijnen, hoogleeraar in
de taal- en volkskunde aan de hoogeschool te Nijmegen en van Dr. Albert Kluyver,
gewezen professor in de Nederlandsche taal- en letterkunde aan de hoogeschool te
Groningen.
Mgr. Prof. Dr. J. Schrijnen werd geboren te Venlo op 3 Mei 1869 en na te Rolduc
zijne studiën te hebben voleindigd in de wijsbegeerte, toog hij naar de hoogeschool
te Leuven, waar hij in 1890 tot doctor in de Wijsbegeerte en in de Letteren werd
uitgeroepen. Hij studeerde te Leuven meer bijzonder onder de leiding van Professor
Colinet en van Mgr. de Harlez, die hem inwijdden in de taalkunde en in het sanskriet.
Hij schreef daar zijne eerste wetenschappelijke verhandeling en nam er ook deel aan
de werkzaamheden van het letterkundig studentengenootschap ‘Met Tijd en Vlijt’.
Naar Roermond teruggekeerd, deed hij zijne studiën in de theologie tot 1894 en
werd daarna in dezelfde stad leeraar aan het bisschoppelijk college. Van 1910 af
doceerde hij als lector en sedert 1912 als bijzondere hoogleeraar de taalwetenschap
op de universiteit te Utrecht. Mgr. Schrijnen was bovendien een van de voornaamste
promotors en de eerste rector van de katholieke universiteit van Nijmegen, waar hij
voortging met het doceeren van zijn geliefkoosde vakken, taal- en volkskunde. In
de internationale Taalkundige Congressen speelde hij een gewichtige rol in zijn
hoedanigheid van algemeen secretaris. Als voornaamste werken verschenen van zijn
hand: Nederlandsche volkskunde,
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Handleiding bij de studie van de vergelijkende Indo-Germaansche Taalwetenschap,
Uit het Leven der oude Kerk, Romeinsche Antiquiteiten, enz.
Mgr. Schrijnen toonde zich steeds zeer verknocht aan zijn tweede vaderland dat
ons land voor hem was. Onder den oorlog hielp hij, zooveel hij kon, uitgeweken
jonge Belgische studenten en richtte te hunnen behoeve een tijdelijke universiteit te
Amersfoort op. Onze regeering erkende zijne verdiensten met het Commandeurkruis
van de Leopold II-orde.
Bij het verscheiden van Verdam in 1920 heeft de Kon. Vl. Academie aan
Monseigneur Schrijnen den zetel van buitenlandsch eerelid aangeboden. In Juni 1926
kwam hij onze openbare zitting opluisteren met een lezing over ‘Moderne Taalgroei’.
De Nederlandsche wetenschap verloor in hem een groot taalgeleerde, Vlaanderen
een groot vriend, het katholieke Nederland een van zijn groote vertegenwoordigers.
Professor Dr. Albert Kluyver werd geboren in 1858. Hij studeerde in de
Nederlandsche letteren aan de Universiteit te Leiden, was reeds in 1883 assistent bij
de redactie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, en werd later lid dezer
redactie, waar hij de meest uitstekende diensten bewees. Van 1911 tot 1929 was hij
professor in de Nederlandsche taal- en letterkunde aan de Universiteit te Groningen.
Zijn doctorsdissertatie ‘Proeve eener kritiek op het woordenboek van Kiliaan’ in
1884 gaf den stoot aan de wetenschappelijke Kiliaanstudie. Ook werd hij, reeds in
1887, één jaar na de stichting onzer Academie, in de eerste reeks buitenlandsche
eereleden verkozen, waaronder we het puik terugvinden van de toenmalige
Nederlandsche philologen en letterkundigen: Kern, Alberdingk Thijm, Nicolaas
Beets, Verdam, M. De Vries, Jan Te Winckel e.a. Hij heeft zijn leven gewijd aan de
studie zijner moedertaal, en zijn prestaties op dat gebied zijn van allereerste gehalte.
Ook zijn aandeel in het Nederlandsch Woordenboek is buitengewoon groot geweest.
Dr. Albert Kluyver heeft steeds van harte deelgenomen aan het wel en wee in onze
Vlaamsche aangelegenheden en niets was hem onverschillig wat de Koninklijke
Vlaamsche Academie aanging.
De herinnering aan deze beide groote Nederlandsche geleerden zal door ons in
eere bewaard blijven.
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Aangekochte boeken
-

Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. Dl., door M.E. KRONENBERG;
Mechelen de Heerlijke, Afl. 1;
Na vijftig jaar, I Proza, door M.E. BELPAIRE;
Na vijftig jaar, II Poëzie, door dezelfde;
Het Landleven in de Letterkunde der XIXe eeuw, door dezelfde;
Charles Dickens, door dezelfde;
Aug. Cuppens, door dezelfde;
Antwerpen vóór honderd Jaar, door dezelfde;
Kunst- en Levensbeelden, 1e en 2e Dl., door dezelfde;
De Families Teichmann en Belpaire. I De Tegenzang der Liefde, door dezelfde;
De Families Teichmann en Belpaire. II Een Aardsch Paradijs, door dezelfde;
Constance Teichmann, door dezelfde;
Constance Teichmann. - Gesprekken met den Bruidegom, saamgelezen door
AUG. VAN CAUWELAERT;
Hendrick Laurenz Spieghel, door ALBERT VERWEY;
Vondels Vers, door denzelfde;
Van de Planken. - Dagbladkronieken over Tooneel, door HERMAN POORT;
Herman Gorter, door H. ROLAND HOLST;
Poëzie en Maatschappelijke Vernieuwing, door dezelfde;
De Voorwaarden tot Hernieuwing der dramatische Kunst, door dezelfde
Tolstoï. - Zijn Wezen en zijn Werk, door dezelfde;
Hollandse Schilders en Schrijvers in de vorige Eeuw, door GERARD BROM;
Java en onze Kunst, door denzelfde;
Kunst en Kritiek (Verzamelde Werken) 2 Dln., door L. VAN DEYSSEL;
Gedenkschriften, door denzelfde;
Studies. Rks. 1, 2, 4, 5 en 6, door FREDERIK VAN EEDEN;
De Idealisten of het beloofde Land, door denzelfde;
Langs den Weg, door denzelfde;
't Paleis van Circé, door denzelfde;
Don Torribio, door denzelfde;
In Kenterend Getij, door denzelfde;
IJsbrand, door denzelfde;
Minnestral, door denzelfde;
Het Poortje of De Duivel in Kruimelburg, door denzelfde;
Herman Gorter. - De Mens en de Dichter, door J.C. BRANDT CORSTIUS;
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- Herman Gorter. - De Dichter van Pan. - Een Heroïsch en Tragisch Leven, door
W. VAN RAVESTEYN;
- Herman Robbers de Romanschrijver, door ELISABETH ZERNIKE;
- Lodewijk Van Deysel, door ANTON DEN DOOLDER;
- De Ontwikkeling der Literatuur in Sowjetrusland, door DR. K.F. PROOST;
- Uit het Gebied der Romaanse Letteren, door J.J. SALVERDA DE GRAVE;
- Frankrijks moderne Letterkunde, door DR. J.W. MARMELSTEIN;
- Een Daad van eenvoudige Rechtvaardigheid. - Studies over onze 18e Eeuwsche
Dichters, door WILLEM KLOOS;
- Nieuwere Literatuurgeschiedenis. Dln III, IV, V, door denzelfde;
- Jac. Perk en zijn Beteekenis in de Historie der Nederlandsche Letterkunde, door
denzelfde;
- Litteraire Overwegingen, door FRANS ERENS;
- Toppen en Hoogten, door denzelfde;
- Vertelling en Mijmering, door denzelfde;
- Litteraire Meeningen, door denzelfde;
- Vondel, door A.J. BARNOüW;
- Over Literatuur. Critisch en Didactisch, door M.H. VAN CAMPEN;
- Gedichten, door JAC. VAN LOOY;
- Vrouwenspiegel. - Een Literair-sociologische Studie over de Nederlandsche
Romanschrijfster, door A.H.M. ROMEIN-VERSCHOOR;
- Twintig Tijdgenooten. - Nederlandsch Proza na 1930, door ANTON VAN
DUINKERKEN;
- Achter de Vuurlijn, door denzelfde;
- Essays en Studiën in vergelijkende Godsdienstgeschiedenis, Mythologie en
Folklore, door DR. JOS. SCHRIJNEN;
- De Nieuwe Gids als geestelijk Brandpunt, door DR. G. STUIVELING;
- Versbouw en Ritme in de Tijd van '80, door denzelfde;
- Scandinaafsche Persoonlijkheden, door GEORG BRANDES;
- Nieuwe Tucht. - Studien over Litteratuur, door HERMAN VAN DEN BERGH;
- Studien van de Tachtiger Beweging, door FRANS COENEN;
- Letterkundige Studien over de negentiende Eeuw, door J. KOOPMAN;
- Lectuurgids voor moderne Fransche Letterkunde, door DR MARTIN J. PREMSELA;
- Wij en de Litteratuur, door ALBERT HELMAN;
- De Stille Plantage, door denzelfde;
- Het Euvel Gods, door denzelfde;
- Het zedelijk Leven onzer Vaderen in de achttiende Eeuw, door DR L. KNAPPERT;
- Het Maatschappelijk Leven onzer Vaderen in de zeventiende Eeuw, door DR.
G.D.J. SCHOTEL;
- Het Oud-Hollandsch Huisgezin der zeventiende Eeuw, door denzelfde;
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-

Nederland en Vlaanderen, door DR. CATH. C. TER HAAR;
Kunst en Levenslot, door EMIL LUDWIG;
De Aanbidding van het Lam, door LOD. CLYSTERS;
Onze onevenwichtige Jongeren, door DR. H. VAN LIESHOUT;
Langs Lijnen van Geleidelijkheid, door LOUIS COUPERUS;
Metamorfoze, door denzelfde;
Oostwaarts, door denzelfde;
Nippon, door denzelfde;
Cd Busken Huet. - Brieven aan E.J. Potgieter, 3 Dln, door ALBERT VERWEY;
Cyriel Verschaeve. - Verzamelde Werken, 7 Dln;
Willem Kloos en de Dichtkunst, door KHOUW BIAN TIE;
Brieven uit Miavoye, door PAUL VAN OSTAYEN;
De Bende van de Stronk, door denzelfde;
Gebroken Licht, door ANTHONIE DONKER;
Morgenrood, door HELENE SWARTH;
Vertelsels over Onzen Lieven Heer, door RAINER MARIA RILKE;
Kristin Lavransdochter, 3 Dln., door SIGRID UNDSET;
Heden ik, morgen gij, door H. MARSMAN en S. VESTDIJK;
Het Carnaval der Burgers, door MENNO TER BRAAK;
Parade gaat door, door G. VAN ECKEREN;
De Overwinning, door O.E. RÖLVAAG;
Elooi in het Woud, door HUGO VAN WALDEN;
Het grauwe Gordijn, door denzelfde;
Gerda, door A.S.C. WALLIS;
Verzen II, door ANNIE SALOMONS;
Verhalen uit het verre Oosten, door denzelfde;
Moeders, door MARIE SCHMITZ;
Marietje, door dezelfde;
Verzen, door dezelfde;
Gloed, door JORIS CAEYMAEX;
Vertoeven, door denzelfde;
Het Boek der Liefde, door DIRK VANSINA;
Kunstzij, door EGBERT EEWYCK;
Verzen, door RICHARD DE CNEUDT;
Naar lichtende Wegen, door denzelfde;
Misleide Majesteit, door IS. QUERIDO;
Israël Querido, door A.M. DE JONG;
Het Land van de Dorst, door ALBERT KUYLE;
Alarm, door denzelfde;
De Stad des Levens, door KEES MEEKEL;
Het Inzicht, door JO VON AMMERS-KÜLLER;
Tom's Dagboek, door W.L. PENNING JR.;
Museum van plastische Verzen, door M.H. WERKMAN;
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-

Verzamelde Gedichten 1906-1912, door TH. VAN AMEIDE;
Kerstvertellingen. - Een vijftal Sagen, door ANTOON COOLEN;
Het Lied der Korenvelden, door FERENC MÓRA;
Geuzen, door J.H. EEKHOUT;
Marietje, door JOHAN WESSELING;
Frans Biberkopf's Zondeval, door ALFRED DÖBLIN;
Opgang, door P.N. VAN EYCK;
Oude Glorie, door MARIE VAN ZEGGELEN;
Tuin van Eros, door JAN ENGELMAN;
Aan den Einder, door MIEK JANSSEN;
Schaduw van den Toren, door dezelfde;
Het wijde Leven, door LEO SPEET;
Verzen, door A.E. VAN DER DUSSEN;
Uit eenzame Uren, door J. PHILIP VAN GOETHEM;
Guirlanden, door ELLEN;
Een Verzenboek, door LAURENS VAN DER WAALS;
Het levend Verleden, door J.G. VAN DER HAAR;
Kamperfoelie, door S. HERMINA CROISET;
De Droomer, door ANTOON THIRY;
Mijnheer Pastoor en zijn Vogelen Parochie, door denzelfde;
Aanloop, door EMMY VAN LOKHORST;
Het Leven gaat door, door FENNA DE MEYIER;
De Tuinen van Liefde en Dood, door MAURITS UYLDERT;
Orplid, door J. JAC THOMSON;
De Pelgrim met de Lier, door denzelfde;
De Parelduiker, door J.J. DE STOPPELAER;
Roode Verzen, door DR. H.W.PH.E. VAN DEN BERGH VAN EYSINGA.
Gedichten, door AUGUSTA PEAUX;
Tarass Boulba de Kozakken hoofdman, door NICOLAS GOGOL;
Rooie Rob, door WALTER SCOTT;
Het Wonderboek, door MARIE KOENEN;
De Wilde Jager, door dezelfde;
Sproken en Legenden, door dezelfde;
De Moeder, door dezelfde;
Het platonisch Denken bij P.C. Boutens, door ANTON REICHLING S.J;
Morgendauw, door H. GERVERSMAN Jr.;
Verzen, door JOHAN BORGMAN;
Libertijnsche Liederen, door JACOB ISRAËL DE HAAN;
Het Joodsche Lied, door denzelfds;
Verzen, door MARTIEN BEVERSLUIS;
Vincent Haman, door W.A. PAAP;
Herfst, door MARCEL MATTHYS;
Het Land van Belofte, door ALEXANDER NEWJEROW;
Liederen van de H. Hildegard 1098-1179, door GERY HELDERENBERG;
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-

Wijdingen, door WILHELM LOEB;
En eeuwig zingen de Bosschen, door TRYGVE GUNARSSEN;
Winden waaien om de Rotsen, door denzelfde;
De Weg tot elkander, door denzelfde;
Via Dolorosa, door HERMAN MIDDENDORP;
Eerste Verzen, door FELIX RUTTEN;
Avondrood, door denzelfde;
Wilde Rythmen - Tamme Verzen, door J.M. BRANS;
Het Kristallen Masker, door FRANçOIS PAUWELS;
Verzen, door WILLEM KALMA;
Blijde Beelden, door FRITS PORTIELJE;
Ideeën over Kunst en Schoonheid door L. HOYACK;
Gedichten, door JACQUES PERK;
De Rozen rijpen, door JAN VERCAMMEN;
Irrequietum, door A, G. CHRISTIAENS;
De dwaze Bruid, door RENE VERBEECK;
De Winter laat niet los, door PAUL VERBRUGGEN;
Een Gevangene zingt, door GABRIELLE DEMEDTS;
Vlaamsche Expressionisten;
Het Blanke Waaien, door PAUL DE VREE;
Van Zeevarende Luyden en Zee-Poëten, door G. KALFF;
Van Schijn en Schemer, verzen van BERNARD VERHOEVEN;
Passiebloemen, door HILARION THANS;
Van een Kindje dat Maria zag, door denzelfde;
Zuster Chiara, door denzelfde;
Verloren Stroom, door denzelfde;
De Uitvinder, door NINE VAN DER SCHAAF;
Het Letterkundig Leven van Frankrijk, I, II, III, IV, door A.G. VAN HAMEL;
Verlaine, door DR. A. WILLEMSE;
Dramatische Kroniek, 4 Dln, door TOP NAEFF;
Vlaggen in Stad en Haven, door BJÖNSTJERNE BJÖRNSON.

Aangeboden boeken
Door de Koninklijke Akademie van Amsterdam:
- Studies in Indonesian Culture, I Oirata, a Timorese Settlement on Kisar, door
J.P.B. DE JOSSELIN-DE JONG.

Door het Historisch Genootschap van Utrecht:
- Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670 door Hans
Bontemantel, bewerkt en uitgegeven door Dr. C.G. SMIT;
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- Regesten van oorkonden betreffende de Bisschoppen van Utrecht uit de jaren
1301-1340, verzameld door Dr. J.W. BERKELBACH VAN DER SRENKEL.

Door het Kgl. Danske Viderskabernes Selskab:
- Les Prêtres de Poseidon Hippios. - Etude sur une inscription hindienne, par
CHR. BLINKENBERG.

Door de Smithsonian Institution:
- Annual Reports 1936.

Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden:
- Jaarboek 1936-1937.

Door de Universiteit te Groningen:
- De Structuur van Kierkegaard's OEuvre, door T. DOKTER;
- Het Wezen der Kunst. - Onderzoek naar de Gronden der aesthetische
Waardeering, door K.L. PICCARDT;
- Het Compromis als zedelijk Vraagstuk, door W. SIKKEN;
- Het Werkwoord bij Gysbert Japicx, door W.L. BRANDSMA;
- Het Rudolfsboek, door H.S.E. BOS-VAN DER HEIDE;
- Historischer Kommentar zu Justins Epitome Historiarum Philippicarum des
Pompeius Trogus 1. XXVII-XXXIII, und zu den Prologi dieser Bücher, door J.
BOERMA;
- Stil und poetischer Charakter bei Detlev von Liliencron, door J. ELEMA;
- Etudes sur l'origine et la formation de la Chanson d'Aspremont, door R. VAN
WAARD;
- Geld en Waarde. - Een historisch en theoretisch Onderzoek, door E. FRANK.
- De Rechtsbetrekkingen der Leden van het Britsche Gemeenebest, onderling en
in het Volkenrecht, door A. TAMMES;
- Dutch international Law relating to the carriage of Goods by Sea, including a
Comparison with Old Dutch, French, German and English Law, door TH. R.
VAN SLOOTEN.

Door den Heer A. Siffer:
- Les Sires de Pottes-sur-l'Escaut - Histoire - Généalogie - Documents;
- Chartes et Documents concernant la Famille van Vaernewyck. Trois parties,
par A. GHELLINCK D'ELSEGHEM VAERNEWYCK;
- La Généalogie de la Maison de Diesbach, par le même;

Door de Schrijvers:
- Bovenzinnelijk Verdriet, door ALBERT WESTERLINCK;

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

- Van den Os en den Ezel, door ERNEST CLAES;
- Die Heiligen von Sichem, door denzelfde (Vertaling).
- Syn po tátovi, door denzelfde (Vertaling.)
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Mededeelingen van den Bestendigen Secretaris.
1. Bestuurscommissie der Kon. Vl. Academie voor 1938 (art. 2 van de wet van 2
Aug. 1924). - In het Staatsblad van 17 en 18 Januari verscheen de samenstelling
dezer Commissie.
Voorzitter:
De heer Dr. FR. VAN CAUWELAERT, Minister van State, werkend lid en bestuurder
voor 1938 van de Koninklijke Vlaamsche Academie, Lozannastraat, 244, Antwerpen.
Ondervoorzitter:
De heer Prof. Dr. A. Cornette, hoofdconservator van het Koninklijk Museum van
Schoone Kunsten, te Antwerpen, werkend lid en onderbestuurder voor 1938 van de
Koninklijke Vlaamsche Academie, V. Desguinlei, 164, Antwerpen.
Lid-Secretaris:
De heer Dr. L. GOEMANS, werkend lid, bestendig secretaris en bestuurslid der
Koninklijke Vlaamsche Academie, Bondgenootenstraat, 216, Vorst-Brussel.
Leden:
De heer Kan. J. JACOBS, hoofdopziener van het diocesaan onderwijs, werkend lid
van de Koninklijke Vlaamsche Academie, Leopoldstraat, 842, Mechelen.
De heer Dr. L. WILLEMS, advocaat, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie, Burgstraat, 57, Gent.
2. Ontvangst van het Bestuur der Kon. Vl. Academie ten Paleize. - Den heer
bestuurder werd i.d. Januari ll. door den Grootmaarschalk van het Hof ter kennis
gebracht dat Zijne Majesteit hem met den onderbe-
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stuurder en den bestendigen secretaris der Academie op 28 januari bij gelegenheid
van de jaarwisseling zou ontvangen. Er werd tevens gemeld, dat een adres aan Zijne
Majesteit mocht worden afgegeven.
De heer onderbestuurder was door ziekte verhinderd de ontvangst bij te wonen.
Een adres werd ten Paleize van wege de Academie aangeboden. Dit adres verscheen
met andere adressen van staatslichamen in het staatsblad van 8 Februari 1938.
Hieronder de tekst er van:
SIRE,
De Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde neemt de wisseling
van het jaar te baat om haren Hoogen Beschermheer nogmaals de eerbiedige hulde
te brengen van hare trouwe verknochtheid, en tevens de vurigste wenschen uit te
drukken voor de welvaart van Uwe Majesteit en voor die van de Koninklijke Familie.
SIRE,
De Vlaamsche Academie weet hoe nauw de geestelijke en moreele belangen van het
Land Uwe Majesteit aan het hart liggen en beseft in welke mate de Koning moet
kunnen rekenen op de toegewijde medewerking van de Staatslichamen waarvan het
de bijzondere taak is die belangen te bevorderen.
In den schoot eener natie die zedelijke grootheid betracht, vertegenwoordigen de
Academiën een gezag dat, op het gebied van de Wetenschap zoowel als van de Kunst
en de Letteren, aan de verheven noodwendigheden van het Volk dient ten goede te
komen.
De algemeene opbloei van eigen cultuurleven, welke zich sedert jaren, en meer
bijzonder sedert de vernederlandsching van ons onderwijs, bij de Vlamingen
openbaart, laat de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde niet
toe de taak
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van steun en leiding, welke voor de Academiën is weggelegd, tegenover de Vlaamsche
bevolking in haren vollen omvang te verwezenlijken. Maar zij betrouwt. binnen de
grenzen van hare zending, de verwachtingen van Uwe Majesteit niet te beschamen
en het hare te kunnen bijdragen om den beschavingstoestand van de Vlaamsche
volksgemeenschap op een steeds hooger peil te brengen.
Moge de geschiedenis later van de regeering Uwer Majesteit getuigen, dat zij ons
Land, in onverstoorde eendracht, met een rijker en overvloediger geestesleven heeft
bedeeld!
Gedaan te Gent, op 26 Januari 1938.
De Bestuurder, F. VAN CAUWELAERT.
De Bestendige Secretaris, L. GOEMANS.
De Onderbestuurder, A. CORNETTE
3. J. Eeckhout-prijs. - Op 30 Januari 1938 verscheen in het Staatsblad (N. 30, p'
414) het Koninklijk Besluit van 23 November 1937 waarbij de schenking ter stichting
van den J. Eeckhout-prijs is aanvaard.
4. Lidmaatschap der Academie. - In hetzelfde nr van het Staatsblad wordt gemeld,
dat de verkiezing van den heer A. Van Cauwelaert werkend lid ter vervanging van
den heer J. Mansion door K.B. van 20 Januari 1938 werd goedgekeurd.
Bij brieve van 25 Januari ll. dankt de heer HENRI DE MAN de Academie voor de eer
die hem door zijn benoeming tot werkend lid te beurt valt.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

78
5. 85e verjaring van Mej. E.M. Belpaire. - Bij deze gelegenheid werd ons
hooggeacht medelid te Antwerpen op 30 Januari ll. gevierd. De bestuurder der
Academie was op deze viering aanwezig en de bestendige secretaris liet uit naam
der Academie aan Mej. Belpaire een brief van eerbiedige gelukwenschen geworden.
6. Geboorte van H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden. - De consul der
Nederlanden te Gent noodigde de Academie uit tot bijwoning van den plechtigen
Dienst die gehouden werd op Zondag, 6 Februari 1938 in de Nederlandsche
Hervormde kerk te Gent.
De heer Leonard Willems heeft aangenomen de Academie op deze plechtigheid
te vertegenwoordigen, alsook de ontvangst bij te wonen daarna door den Consul en
Baronesse van Wassenaer te hunnent aangeboden,
7. IVe verjaring van het afsterven van Koning Albert. - Vanwege den heer Minister
van Openbaar Onder wijs werd aan de Koninklijke Vlaamsche Academie het volgende
ter kennis gebracht:
Z.M. de Koning heeft besloten, dat er voortaan ieder jaar op 17 Februari, te 11
uur, in de Kerk van Sint-Jacob-op-Koudenberg een Zielmis zal opgedragen worden
ter nagedachtenis van Koning Albert en van de afgestorven Leden van de Koninklijke
Familie.
De hooge staatslichamen dienen deze plechtigheid bij te wonen.
Alleen de leden der Academie die te Brussel verblijven werden onmiddellijk
verwittigd. Bij gebrek aan forfaitaire reisbiljetten was het onmogelijk de andere leden
uit te noodigen.
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8. Confederatie der Oud-strijders van Oost-Vlaanderen en Bond der
Vuurkruisen. - Deze vereenigingen noodigden de Academie uit tot de Plechtige
Absoute door Z.H. Mgr. Coppieters op Donderdag 17 Februari 1938 in de Hoofdkerk
van St-Baafs gezongen ter nagedachtenis van Z.M. Koning Albert. De leden der
Academie, heeren: L. WILLEMS en J. EECKHOUT, hebben aangenomen ons
Genootschap op deze plechtigheid te vertegenwoordigen.
9. Programma van Teyler's Tweede Genootschap te Haarlem (voor het jaar 1938.)
- DIRECTEUREN VAN TEYLER'S STICHTING en DE LEDEN VAN TEYLER'S GENOOTSCHAP
deelen mede, dat zij hebben besloten voor het jaar de volgende prijsvraag uit te
schrijven:
Wordt gevraagd: Een onderzoek naar den invloed der Fransche ‘Grands
Rhétoriqueurs’ van de 15de eeuw op de Nederlandsche letterkunde.
Bedoeld is: nader dan tot dusverre geschied is het verband aan te toonen tusschen
de genoemde periode der Fransche letterkunde (dichters als Eustache Deschamps,
Jean le Maire de Belges, Jean Molinet, Jean Marot, enz.) en de Zuid- en
Noordnederlandsche Rederijkersliteratuur, zoowel wat betreft de stoffen, de
onderwerpen, den inhoud en den geest, als wat aangaat den vorm (taal en stijl,
beeldspraak, woordvorming, zinsbouw, rhythme, maat, rijm, strophenbouw, enz.);
met eene breedere beantwoording der vraag, of, en zoo ja, welke Fransche voorbeelden
gevolgd zijn bij de stichting, benaming en inrichting der Nederlandsche ‘Kamers
van Rethorica’.
De antwoorden moeten worden ingezonden vóór of op den 1sten Januari 1940,
opdat zij vóór den 1sten April 1940 kunnen beoordeeld worden.
De prijs voor het best en voldoend antwoord bestaat in een gouden eerepenning,
op den stempel des Genootschaps geslagen ter innerlijke waarde van f 400. -, of deze
waarde in geld, ter keuze van den bekroonde.
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De verhandelingen moeten in het Nederlandsch, Fransch, Engelsch of Hoogduitsch,
met eene Latijnsche letter, vooral goed leesbaar geschreven zijn door eene andere
hand dan die van den inzender (of met de schrijfmachine). Ook moeten zij vóór den
bepaalden tijd in haar geheel worden ingezonden; geen antwoorden, waaraan eenig
gedeelte bij de inlevering ontbreekt, zullen tot het dingen naar den gemelden eereprijs
worden toegelaten.
De schrijver van een bekroond antwoord is gehouden het auteursrecht op zijn werk
aanstonds aan de Stichting over te dragen, opdat deze het recht verkrijge het antwoord
als Verhandeling van het Genootschap, desverkiezende ook vertaald, in druk uit te
geven. Indien de Stichting niet binnen drie maanden na de overdracht van het
auteursrecht den bekroonden auteur heeft bericht, dat zij tot onverwijlde uitgave van
zijn werk heeft besloten, wordt de overdracht van het auteursrecht ongedaan gemaakt
en verkrijgt de schrijver de volle beschikking daarover terug.
De handschriften van ingezonden antwoorden worden eigendom der Stichting.
Van deze antwoorden kunnen aan de schrijvers geen afschriften worden verstrekt,
tenzij op hun kosten.
De antwoorden moeten, zonder naam en alleen met een spreuk onderteekend,
vergezeld van een verzegeld briefje, dezelfde spreuk ten opschrift voerend en van
binnen des schrijvers naam en woonplaats behelzende, gezonden worden aan het
Fundatiehuis van wijlen den Heer P. TEYLER VAN DER HULST te Haarlem.
10. Stichting tot bevordering van de studie van Taal, Letterkunde, Cultuur en
Geschiedenis van Zuid-Afrika. - De heer H. Burger, secretaris van deze stichting,
biedt de Kon. Vl. Academie ter kennisneming aan het vierde jaarverslag van den
leerstoel voor Zuid-Afrikaansche taal- en letterkunde aan de Universiteit Amsterdam.
11. Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns. - Vanwege Prof.
Besselaer, buitenlandschen vertegenwoordiger van deze Academie, wordt ons het
Bulletin, XII, 1937 der S.-A. Ac. toegestuurd, met de bekendmaking
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dat voortaan het Tijdschrift vir Wetenschap en Kuns als het ambtelijk zal dienen.
12. Boekerij der Academie. - De Bestendige Secretaris brengt volgend verslag uit
over den toestand der boekerij einde 1937.
Om aan de voorschriften van het Reglement van de Secretarie te voldoen, heb ik
de eer een verslag uit te brengen over den toestand van de Boekerij in het jaar 1937.
Aanwinsten. - Deze worden zoo regelmatig mogelijk in de Verslagen en
Mededeelingen opgenomen. Gedurende het jaar 1937 beliepen zij tot 865 boeken en
brochuren (waarbij dient gevoegd een volledig stel van de Verslagen en
Mededeelingen 1887-1935 dat aangekocht werd), 24 tijdschriften en dagbladen.
A. - Daarvan werden 532 boeken en brochuren en 3 tijdschriften aan de Academie
aangeboden nl.:

1)

Door de Regeering

2)

Door openbare besturen,
letterkundige en andere
genootschappen,
onderwijsinstellingen, enz.

Boeken en
brochuren
297

a)

in België

9

b)

in het
Buitenland

151

3)

Door de leden

4)

Door bijzonderen

Tijdschrift
dagbladen
1

2

57

a)

in België

16

b)

in het
Buitenland

2
_____

_____

532

3

B. - Werden aangekocht: 333 boeken en 21 tijdschriften (alsook een volledig stel
Verslagen en Mededeelingen (1887-1935).
C. - In ruil voor haar Verslagen en Mededeelingen en haar Jaarboek ontving de
Academie:
a) uit België 43 tijdschriften en dagbladen.
b) uit den vreemde: 14 tijdschriften.
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13. Zitdag der Academie. - Volgend schrijven werd i.d. 9 Februari aan de werkende
leden der Academie gericht:
De werkende leden van de Koninklijke Vlaamsche Academie die deel uitmaken van
het Parlement klagen sedert jaren, dat zij de zittingen der Academie niet kunnen
bijwonen zoolang deze op een Woensdag vergadert. Reeds vroeger werd een
schriftelijke vraag aangaande de keus van een anderen dag aan de Academieleden
gesteld. De antwoorden toen door het Bestuur ontvangen konden tot geene
bevredigende oplossing leiden.
Ten einde de heeren Parlementairen toe te laten zooveel mogelijk op onze zittingen
aanwezig te zijn, zou de keus op een Maandag, een Vrijdag of een Zaterdag dienen
te vallen.
Wellicht mag van de heeren Hoogleeraren worden verwacht, dat zij voor het
aanstaande studiejaar hun lessen in dien zin trachten te schikken.
Ik verzoek u derhalve, Geachte Collega, bijgaand formulier behoorlijk ingevuld
en onderteekend naar de Secretarie der Academie te willen terugsturen.
De uitslag van deze zal zoo spoedig mogelijk aan de Academie worden medegedeeld.
14. Voorstel van de Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises.
- De heer Van Zype is door de Académie de Langue et de Littérature Françaises
gelast geworden aan de Vlaamsche Academie een voorstel tot samenwerking te
onderwerpen in een aangelegenheid die zoowel de Vlaamsche als de Fransche
letterkunde hier te lande aangaat.
De heer Firmin Van den Bosch heeft verkregen, dat ieder der beide de Academies
een subsidie zou bekomen op de Radio-taks. De jonge letterkundigen verkeeren
inderdaad in een grooten nood: ze kunnen, gezien de steeds stijgende drukkosten,
de werken niet laten verschijnen waarvan
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hun toekomst afhangt. De toestand dreigt een ramp te worden voor onze letterkunde
zelf.
Verdere maatregelen dringen zich op. Het bekomen subsidie is ontoereikend. De
staat zou de jonge letterkundigen een machtigen steun dienen te verleenen tot
publicatie van de beste hunner werken.
Wie zal over de waarde van de te publiceeren werken oordeelen? De Academies.
De tijd is gekomen om hun rol meer practisch ten nutte te maken voor het algemeen.
Ten einde deze en andere gemeenschappelijke belangen te bespreken, dient volgens
het oordeel der Fransche Academie in beide Academies een Commissie aangesteld.
De Commissie der Fransche Academie is reeds opgericht en zal een reeks vragen
behandelen die aan de Vlaamsche Academie zullen worden medegedeeld.
De twee Commissies zouden nadien bijeenkomen.
De heer bestuurder vraagt dat de Academie aan haar Bestuur oorlof zou verleenen
om de eerste besprekingen met de afvaardiging der Fransche Academie te voeren.
De vergadering is het eens om daartoe haar toestemming te geven.
15. Association Budé. - De Heer Minister van Openbaar Onderwijs wenscht het
oordeel van de Academie te kennen aangaande den inhoud van den brief waarvan
een afschrift volgt:
Brussel, den 21 December 1937.
Geachte Heer Minister,
Ik ben zoo vrij Uw aandacht te vragen voor volgende zaak die U hoogst waarschijnlijk
belang zal inboezemen.
Naar aanleiding van de tentoonstelling der uitgaven van de Association Budé, heb
ik contact gehad met den secretarisgeneraal van deze vereeniging, den heer Malye.
Ik heb met hem
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samen onderzocht de mogelijkheid om in deze uitgaven ook te doen verschijnen
enkele Vlaamsche werken uit onze Middelnederlandsche literatuur, waarvan de
uitgave belang heeft voor de vergelijkende studie van de literatuurgeschiedenis. Ik
bedoel hier teksten zooals Reinaert, een of ander werk van Ruusbroec, de Abele
Spelen, Karel ende Elegast, waarvan de Fransche oervorm verloren is gegaan, Beatrijs,
e.z.m.
Dit voorstel werd met sympathie onthaald en de H. Malye stelde mij de vraag of
een officieel organisme een dergelijke uitgave zou patroneeren en haar de noodige
wetenschappelijke waarborg geven. Ik heb gemeend goed te doen hem te verwijzen
naar de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Na de zaak nogmaals onderzocht te hebben, meent de H. Malye dat het wel
mogelijk zal zijn dit plan te verwezenlijken indien een Comité, samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Academie, van de universiteiten, van het departement
van Openbaar Onderwijs en wellicht van de Universitaire stichting, zou kunnen
instaan voor den aankoop van een bepaald aantal exemplaren. Er zou vooralsnu
sprake kunnen zijn van één boek per jaar. Een dergelijke uitgave moet aan de
Association Budé circa Fr. 30.000 opbrengen. De deelen kosten ongeveer Fr. 30. De
oplage bedraagt gemiddeld 1.500.
Ik besef wel dat er bezwaren kunnen bestaan tegen een verbintenis vanwege een
dergelijk Comité om een 1000 exemplaren van een tekstuitgave met vertaling van
Vlaamsche werken te plaatsen, maar ik meen toch dat de zaak op zich zelve voor de
diffusie van onze literatuur in den vreemde van genoegzaam belang is opdat ze zou
worden onderzocht.
Ik heb daarom den inhoud van mijn gesprek met den Heer Malye medegedeeld
aan den Bestuurder van de Koninklijke Academie en ben zoo vrij U thans ook op de
hoogte te brengen van dit ontwerp.
Ik hoop, Geachte Heer Minister, dat het U eenig belang zal inboezemen en ben
gaarne bereid verder in deze zaak te doen wat U zou wenschen, alhoewel ik niet
verlang iets anders te zijn dan bemiddelaar. De zaak zelf zou moeten door philologen
en door de afgevaardigden die U eventueel zou aanduiden, geregeld worden.
Wil aanvaarden....
(g.) J.A. Goris.
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De vergadering, na het advies van de beide Taal-Commissies te hebben vernomen,
beslist den Heer Minister ter kennis te brengen, dat zij eventueel bereid is om in het
door de heeren Goris en Malye bedoelde Comité zitting te nemen, met dien verstande,
dat zij haar wetenschappelijke medewerking zou verleenen zonder echter eenige
flnancieele verplichting te kunnen aanvaarden.
16. Rekeningen der Academische Fondsen. - Deze rekeningen door de
Bestuurscommissie en de Academie goedgekeurd zullen aan de Regeering worden
onderworpen.

Mededeelingen namens de commissies.
I. Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. - Hr.
DR. L. WILLEMS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de hh. GOEMANS, JACOBS, VAN MIERLO, BLANCQUAERT en
GROOTAERS;
en de hospiteerende leden: PRIMS en BAUR.
Prof. VAN MIERLO fungeert als voorzitter, in de afwezigheid van Prof. CARNOY,
voorzitter, en Prof. VERDEYEN, ondervoorzitter, die zich lieten verontschuldigen.
Op de dagorde staat:
1o) Over een onbekenden bundel 16e-eeuwsche Refereinen. - Lezing door Dr. L.
WILLEMS.
Spreker vestigt de aandacht op een refereinenbundel in 1640 te Antwerpen door
Hendrik Aertsens uitgegeven. Deze bundel bevat uitsluitend 16e-eeuwsche Refereinen.
Eigenlijk is
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dit een editio expurgata van den Doesborch-bundel (ongedateerd, maar van + 1531)
onze literatuurgeschiedenissen kennen deze uitgave niet. Met de tekst-varianten van
die uitgave moet dan toch rekening worden gehouden.
2o) Over de Antwerpsche uitgaven der Gentsche spelen van 1539 door Dr. L.
WILLEMS.
Nadat Joos Lambrecht op 31 Aug. 1534 de Spelen van Sinne van het Gentsche
landjuweel had uitgegeven, zijn nog drie Antwerpsche uitgaven verschenen met den
datum 25 October 1539. Spreker betoogt dat twee van die uitgaven geantidateerd
zijn: zij zijn zeker vóór 1546 verschenen.
3o) Nota van den hr. DR. HEGMANS naar aanleiding van de Bijdrage Nr 38 De duivel
Moenen uit de Lexicographische Sprokkelingen door DR. WILLEMS.
De Commissie besluit deze nota in haar verslagen op te nemen met het antwoord
van DR. WILLEMS op deze nota.
4o) Voorstel ‘Association Budé’ om Mnl. teksten in de uitgaven der ‘Association
Budé’ op te nemen. - De Commissie is eenparig van oordeel om dit voorstel met
sympathie te begroeten. De Vlaamsche Academie is eventueel bereid om in het
comité zitting te nemen - echter zonder eenige financiëele verplichting harerzijds.
De Academie zal gaarne nadere berichten desbetreffende van wege den Heer
Minister te gemoet zien.
II. - Bestendige Commissie voor nieuwere Taal- en Letterkunde. - De hr.
TOUSSAINT VAN BOELAERE dd. secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de hh. LATEUR, VERMEYLEN, VANDE
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VELDE, (onderv.) MULS (voorz.), TOUSSAINT VAN BOELAERE en EM. DE BOM.
en het hospiteerend lid: de hr. BAEKELMANS.
Op de dagorde staat:
1o) Zuid- en Noord-Nederlandsche Bibliographie over Natuur en Geneeskunde tot
1800 - 4e Bijdrage. - Lezing door Prof. DR. A.J.J. VAN DE VELDE.
De heer VAN DE VELDE geeft lezing van zijn 4e bijdrage tot zijn ‘Zuid- en
Noord-Nederlandsche bibliographie over Natuur- en Geneeskunde tot 1800’: deze
4e bijdrage bevat de titels van 729 werken, en gaat tot ‘Blondel’. Zooals naar gewoonte
geeft spreker al gaande een aantal bizonderheden over de beteekenis van de genoemde
schrijvers of aangehaalde werken ten beste. Hij wijst er op, dat er ook in sommige
van die boeken gedichten voorkomen, - waaronder er zijn die het onderschrift J.V.
Vondel dragen en een ander van de hand van Swammerdam is. - Inzonderheid belicht
spreker de figuren van Barneveldt, Job Baster, de van Baeveghem's, de Buny en
Blancardus, die in grootere of mindere mate hebben bijgedragen tot de ontwikkeling
van de Nederlandsche natuur- en geneeskunde.
De Commissie drukt den wensch uit dat deze bijdrage in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie zal worden opgenomen.
2o) Voorstel ‘Association Budé’.
De voorzitter houdt lezing van een brief van den heer A. Goris aan den Minister van
Openbaar Onderwijs gericht en waaruit de mogelijkheid blijkt om door de
‘Association Budé’ een aantal Vlaamsche werken met een Fransche vertaling te zien
uitgeven. De Commissie is van oordeel dat het gedane voorstel met sympathie kan
worden begroet en, onder sommige voorwaarden, in overweging kan worden
genomen. Onder die voorwaarden, die nader onder het oog zouden moeten worden
geno-
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men, moet eerst de financieele kant van de zaak worden beschouwd. Gaarne zal de
Commissie nadere berichten desbetreffend van den heer Minister te gemoet zien,
vooraleer een definitief advies uit te brengen.

Dagorde
I. - Prijsvragen en wedstrijden 1938.
A) Prijsvragen. - Ingezonden antwoorden. Keurraden.
1. - Letterkunde.
Studie over de schildering van den mensch in de Oudijslandsche saga.
Eén antwoord werd ingezonden onder de kenspreuk: Ars longa, vita brevis
Tot leden van den keurraad werden aangeduid de heeren F. BAUR, J. JACOBS en
R. VERDEYEN.

2. - Kunstgeschiedenis.
Studie over den Zuid-Nederlandschen toondichter uit de 16e eeuw Jacob de Weert.
Eén antwoord werd ingezonden onder de kenspreuk: Lux ex septentrione.
Tot leden van de jury werden aangeduid de heeren A.H. CORNETTE, J. MULS en
LEONARD WILLEMS.

3. - Toponymie.
Studie over de oude en de moderne plaatsnamen van de gemeente Herne.
Eén antwoord werd ingestuurd onder den deknaam: Rijk van den Vinckenberghe.
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Tot leden van de jury werden aangesteld de heeren J. VAN DE WYER, A. CARNOY
en E. BLANCQUAERT.

4. - Folklore.
Cultuurgeographisch onderzoek van de Vlaamsche sprookjesthema's.
Eén antwoord werd ontvangen onder de leus: Van vlas kan men geen fijn draad
spinnen.
Tot leden van den keurraad werden benoemd de heeren: J. VAN MIERLO, LODE
BAEKELMANS en EM. DE BOM.

B) Wedstrijden. - Ingezonden werken. Keurraden.
Aug. Beernaert-prijs.
(13e tijdvak 1936-1937). Ingezonden werken:
1) Het Gezin van Cies, door V. Rembtbaan;
2) Prinselijk Avontuur, door Ludo van de Wygaert;
3) De Purperen Vloek, door denzelfde;
4) De Gouden Tooverharen, door Désiré Geeraerts;
5) De Geesel Gods, door F. Vercnocke;
6) Elias, of het Gevecht met de Nachtegalen, door Maurice Gilliams;
7) De Zonneblinde Ruiters, door Marcel Coole;
8) Licht en Schaduw, door denzelfde;
9) Vrij als een Vogel, door Alexis Callant;
10) Tiperi, door denzelfde;
11) Door roode Vuur, door Blanka Gijselen;
12) In Memoriam, door Constant Eeckels;
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Koraal van den Dood, door Achilles Mussche;
Ontvangenis, door Julia Tulkens;
Vader (Ms., in één exemplaar), door dezelfde;
Doppen, door Marcel Matthys;
Het Fortuintje van Tante Ursule, door Robert Masure;
Gewijde Grond, door Karel Jonckheere;
De Ruitentikker, door Marcel Matthys;
Uit zwarte Duinen, door F. Van Eygen;

De jury werd samengesteld uit de heeren: A.H. CORNETTE, J. EECKHOUT, J. MULS,
A. VERMEYLEN, door de Academie aangeduid en den heer OSCAR VAN HAUWAERT,
afgevaardigde van de Regeering.

Nestor de Tiere-prijs.
(3e tijdvak, 1936-37) ingezonden werken:
1) Als Roeland luidt, door J. Veronocke;
2) De Zonnige Tocht, door Yvonne Waegemans;
3) Esther, door Germaine Ceunen;
4) Broeder Angelus en de drie Roovers, door Constant Eeckels;
5) Vikings, door R. Van Steenberghe;
6) Schipbreuk, door Gustaaf Vande Perre;
7) Het Kind van den Oorlog, door Michel Liefooghe.

De jury werd samengesteld uit de heeren: FR. LATEUR, HERM. TEIRLINCK en
TOUSSAINT VAN BOELAERE.
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Het raadsel der vier Cassieres (ca. 1555 - ca. 1585)
Door Dr. Willem Van Eeghem
Briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie
In de belangwekkende aanteekeningen, door K. Ruelens bij zijn helaas zeer gebrekkige
uitgave van Jan de Bruynes vierden refereinenbundel gevoegd(1), wordt voor het eerst
gewezen op het raadsel der Cassieres. In bewusten bundel, immers, komen voor:
twee refereinen, onderteekend cassiere duer hope verwacht ick (Moyses doorn, 's
Hertogenbosch); een derde, onderteekend waer schuijlt de waerheijt cassijere vanden
bossche en een vierde, onderteekend cassijere vanden bossche. Benevens onder deze
vier, tusschen 1556 en 1560 te plaatsen gedichten, vindt men de formule Waer is De
Waerheyt Cassiere eveneens, aldus Ruelens, aan het einde van een tooneelstukje uit
1559 (Een present van Jonste etc., in hs. te Brussel), alsook bovenaan een referein
met liedeken, voorgedragen te Brussel in 1562 (Waer. S.D. Waerheyt), terwijl de
naam Cassiere tout court eindelijk nog aangetroffen wordt onderaan een gedicht in
de Deuchdelycke Solutien (1574). Ten slotte meent Ruelens, dat men hier met twee
Cassieres te doen heeft, die beiden de nieuwe leer waren toegedaan en voor
verdienstelijke dichters mogen gehouden worden.(2)

(1) Vgl. onze Bijlagen I-IV (p. 118 vlgg.) met K. Ruelens, Refereinen en andere gedichten uit
de XVIe eeuw verzameld en afgeschreven door Jan de Bruyne, I (Antw., 1879), no. XXX, p.
129-132, III (ib., 1881), no. CXVII, p. 121-124, II (ib., 1880), no. LVII, p. 63-66 en III (ib.,
1881), no. CXXXII, p. 183-186. Zie nog onze Rhetores Bruxellenses II in Rev. belge de
philologie et d'hist., XV, 1936, p. 59, n. 1.
(2) Ruelens, a.w., I, p. 198-200, III, p. 225, II, p. 214 en III, p. 227 (naam, devies enz. geven wij
letterlijk weer naar de oorspronkelijke bronnen).
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Spijtig genoeg heldert het tweede supplement op F.V.H.'s Dictionnaire des Devises
(Bruxelles, 1883) het probleem niet op, wel integendeel. Na de spreuk Duer hope
verwacht ick leest men aldaar inderdaad: Cassiere, poète; na Waer schuylt de
waerheyt?: Cassyere vanden Bossche, poète; na Waer S D [es de] waerheyt?:
Cassyere, poète en na Waer is de waerheyt: Cassyere, poète.(3)
Ook met G. Kalff komen we niet veel verder. ‘Over een present van Jonste etc.’,
schrijft hij(4), ‘behoeven we niet verder te spreken’, doch in de voetnota laat hij op
deze ontmoedigende en onrechtvaardige oordeelvelling volgen: ‘Cassiere was lid
(factor?) van de Kamer “Moyses Doorn” te 's-Hertogenbosch’, voorts verwijzende
naar Dr. C.R. Hermans, Geschiedenis der Rederijkers in Noord-Brabant II ('s-Hert.,
1867, p. 296), alwaar evenwel allersummierst gehandeld wordt over een van Cassyeres
gedichten in de Deuchdelycke Solutien.(5)
Twintig jaar later oppert J. Loosjes(6) de vraag, of Cassiere duer hope verwacht
ick soms niet te vereenzelvigen is met den 80-jarigen Willem Touwaert Cassiere, ca.
1560 in de Scheldestad onthoofd wegens het bezit van verboden boeken. Anderzijds
looft hij Cassyere waer schuijlt de waerheijt om zijn stoutmoedigheid bij het laten
opvoeren, onder zijn eigen naam, van een stuk, nl. Een present van Jonste etc., welks
inhoud niet kettersch moge geweest zijn, maar welks bedoeling daarentegen duidelijk
genoeg was. 's Mans reformatorische gevoelens zouden overigens voldoende blijken
uit een referein bij Jan de Bruyne. Om te eindigen wijst hij op een derden (vierden)
naamgenoot, nl. Peeter Cassier, deken van de kamer den Olyftack te Antwerpen,
aan wien J. Moerman in 1584 zijn dichtwerk, De cleijn Werelt, opdroeg.

(3) Resp. p. 9 en p. 34; A. de Kempenaer, Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche Schrijvers
(Leiden, 1928), p. 480, vermeldt alleen: Waer schuylt de waerheyt. [Cassiere, Rederijker te
's-Hertogenbosch], met de verwijzing: Hs. te W. Zie daaromtrent Rhet. Brux. II, p. 78
(nawoordje).
(4) Gesch. der Nederl. Letterk. in de 16de eeuw (Leiden, 1889), p. 58, n. 2, bijzonderheden, die
in 's mans Gesch. der Nederl. Letterk. III (Leiden, 1907) niet meer voorkomen.
(5) Nl. onze Bijlage XIII (p. 191 vlg), volgens hem een rijmwerk zonder eenige waarde en
waaruit hij r. 11-12 en 39-40, ‘de eenige dragelijke’, meedeelt.
(6) De Invloed der Rederijkers op de Hervorming (Utr., 1909), p. 440 vlgg. en vooral de noot
op p. 441.
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Intusschen hakt J. te Winkel den knoop als volgt door(7): voor de loterij van 1574,
redeneert hij, werden ook bijdragen geleverd door P. Cassiere van 's-Hertogenbosch,
die ook blijkens de opdracht van Moerman's Emblematabundel ‘Cleyn Werelt’ in
1584, deken van de ‘Olyftack’ was en dat toen ook al lang was geweest, want als
zoodanig schreef hij reeds in 1559 en 1562 refereinen en ook een tafelspel ..., getiteld
‘Een present van Jonste etc.’, waarin hij zich, evenals in zijn refereinen, een aanhanger
der hervorming toont, maar in gematigden geest.
We weten niet, op welke andere dan de hierboven reeds meegedeelde gegevens
de hoogleeraar steunt, doch zeker is, dat zijn oplossing geheel en al verkeerd is. Wèl
wordt een Peeter Cassier (niet Cassiere) in 1584 vermeld als de heroprichter en
steunpilaar van den Olyftack te Antwerpen, doch uit niets valt af te leiden, dat hij uit
's-Hertogenbosch afkomstig is.(8) Aan den anderen kant staat er bij den naam Cassiere,
in 1574, geen enkele andere aanduiding,(9) evenmin als er bij cassiere duer hope
verwacht ick ook maar één detail voorkomt, dat ons toelaat, uit den doolhof te
geraken(10). Wat nu cassiere Waer is de Waerheyt betreft, dezes identiteit hebben we
volledig ontdekt in het beknopt verslag, dat de Brusselsche kamer, de Corenbloem,
over haar

(7) Ontwikkelingsgang2 II (Haarlem, 1922), p. 462-3. Hij haalt Ruelens aan (vgl. supra, p. 91;
hij vergeet echter 1 referein, nl. onze Bijlage II) en de Refereynen etc. der Corenbloem (vgl.
infra, p. 110 vlgg.).
(8) Vgl. Mr. Ian Moerman, De Cleyn Werelt etc. (Thantwerpen, 1584), fol. *** 2 vlgg., J.-B.
Van der Straelen, Gesch. der Rhetorykkamer van den Heiligen Geest in De Vlaamsche School
(Antw., 1863), p. 16, kol. a en E. Dilis, De Rekeningen der Rederijkkamer De Olijftak (Antw.,
1910), p. 7.
(9) Ruelens kende slechts één exemplaar der Deuchdelycke Solutien (1574); thans zijn er een
twaalftal bekend, haast alle verschillend van inhoud, zoodat we nu twee gedichten (van de
hypothetische 8) bezitten, door Cassiere voor de loterij geleverd. Onderaan het tweede gedicht
leest men slechts: In viericheyt groeyende, Cassyere. Tshertoghenbosch. Vgl. Bijlage XVI,
p. 197. F. Kosmann, Rederijkersgedichten voor de loterij der S. Jacobskerk te Antwerpen
1574 in De Gulden Passer (Antw., 1926), p. 14 en ons Nader Nieuws omtrent de Antwerpsche
Loterijbundeltjes van 1574 in Paginae Bibliographicae I (Brussel, 1926), p. 282 vlgg.
Generaal J. Willems' exemplaar der Diversche refereynen ende Liedekens (Brussel, 1935),
afkomstig uit het Collegium Antwerp. Societatis Jesv. (B. vyue no 62097), bevat geen werk
van Cassiere.
(10) Cf. Bijlagen I en IV (resp. p. 118 en p. 124).
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refereinfeest van 26 Juli 1562 (waaraan de pas genoemde poëet deelnam) in haar
register liet opnemen(11) en waaraan we ontleenen:
‘Den derden prys. een silueren tiegie(12) van een halff once /
Waer. S.D. waerheyt. Jacop jacopsoon cassyere tot Tshertogenbossche. Facteur
van Moeses doren /’
***

(11) Zie Bijlage XII, p. 190.
(12) Dit zeldzame woord, dat ook voorkomt in het reglement van Moyses Doorn (anno 1539):
41.

Op den dach syns afscheijdens, sal de prinsch scincken
Een thiedgie den cameren, met sijn wapen vershiert,
Daer in schriftuerlijck van Moijses doen blincken:

en dat Dr. C.R. Hermans, Bijdragen tot de Geschiedenis etc. der provincie Noord-Braband
('s-Hertogenbosch, 1843), p. 75 en 22, aldus meende te moeten uitleggen: ‘door thiedgie
versta ik het fransche tige of koker, waarin eene flambouw kon worden gestoken, welke men
in de processiën, gedurende het jaar gehouden wordende, droeg’, beteekent eigenlijk
insignium, zooals duidelijk genoeg blijkt uit artikel 4 van het reglement van het Boeck (anno
1545; cf. het register dezer Kamer, fol. XIIJv): ‘Jtem sal elck vanden voers ghetale vanden
tzestighen schuldich zyn te doen maken een tiegie vanden Boecke metter bloemen tzy van
Siluere oft van borduren soe goet alst hen ghelieuen zal/ende die te doen stellen op huer
mouwe/ten eynde dat zy op alle feestdaghen vanden voerghenoempden boecke/daer mede
den voers Rethorycken selen eere doen opde boete van eenen Brabantsche stuyuere te
verbuerene telcker reysen als daer jnne gebreck zal zyn Te bekeerene tot reparatie vanden
habyten vanden spele vanden voers Rethoryken Behaluen dat die jonghe ghesellen zelen
vanden voers Tiegien ongehouden zyn/te moeten hebben zoe lange tot dat zy gehuwt selen
zyn geweest//’ In de tiegie van 1562 had de prins der Corenbloem bovendien laten graveeren
(Refereynen ende Liedekens etc., Brussel, 1563, fol. 159: De Reghelen der Tidgien):
‘De Wijsheyt des Heeren van bouen ghedaelt/
Jnt Ghelooue rustende/niet om verwinnen/
Met een brandende Liefde/en Hope deurstraelt/
Wenscht Conincxloo al die s'Lants ruste beminnen/
Prince van 't Corenbloemken tot Bruessel binnen.’
Deze nieuwe gegevens bevestigen het door Dr. C.R. Hermans zelf (a.w., p. 20-21)
meegedeelde over het zilveren borst- of armschild der Bossche rederijkers (gereprod.
tegenover de eerste ondertitelpagina).
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Met behulp van dit uittreksel nu kunnen we al dadelijk, zonder eenigen twijfel, op
's facteurs actief plaatsen:
1. Referein 137 bij Jan de Bruyne (uit 155?);
2. Een present van Jonste etc. (1559);
3. het half dozijn bijdragen, door Moyses Doorn geleverd voor het beroemde
landjuweel van 1561 te Antwerpen;
4. de twee bijdragen voor het refereinfeest te Brussel (1562).

Laten we thans al deze dichtvoortbrengselen eventjes onderzoeken.
Referein 137, dan (17 × 4), is een antwoord op de vraag van Brussel: Oft die
mensch mach salich worden / onwetende sijn best doende.(13) Wie zalig wil worden,
betoogt de dichter, moet wetende zijn best doen en daarbij rotsvast in Christus
gelooven (- 17), anders zouden heidenen en verachters van Christus evengoed de
genade deelachtig kunnen worden (- 34). 't Geloof, d.i. ‘Gods woord, Zijn leer,
sacramenten en alsulcx’ (r. 35-36) is een onlosmakelijke voorwaarde (- 51).(14) Men
zij derhalve een echte Christen, niet in 't geheim, maar in 't openbaar en onderrichte
voorts zwakken en afdwalenden; men murmureere evenwel niet bij Gods
beschikkingen, al mag men uiting geven aan zijn door de Schrift verlichte gevoelens
(- 68).
Gewis zal men getroffen worden door de krachtdadigheid, waarmede de ijveraar
zijn standpunt verdedigt, vooral in r. 40 vlgg.:
sou donwetende / bestdoender der salicheijt
in tsijne / als dander / hier nae beeruen
wat waer dan christen gelooue / der liefden feijt
dan een jdel niet / datmen wel can deruen
o neen broeders / neen christus leuen en steruen
is dien contrarie / soo men merckt en siet ...

Doch ook de uitdrukking om beters wille, in den vijfden laatsten regel der slotstrophe
zoo gepast aangewend, maakt onze

(13) Cf. Bijlage III en Ruelens, a.w., II, no. LVII, p. 63-66.
(14) ‘Ten overvloede’, schrijft J. Loosjes, a.w., p. 441 vlg., ‘blijken Cassieres Reformatorische
gevoelens voldoende uit r. 48-51’. Vgl. supra, n. 6.
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belangstelling gaande, want hierdoor weten we dat de Brusselsche kamer, die de
vraag uitschreef, het Boeck moet geweest zijn, aangezien dezer spreuk luidde: om
beters wille.(15) Minder duidelijk is de datum, waarop het antwoord op de vraag werd
ingeleverd. Viel die samen met de verkiezing van den jaarprins, d.w.z. eind
Augustus,(16) ofwel met een der vier, elk jaar te houden coninckfeesten (tusschen
kersmisse en grootvastelavond)?(17) Inmiddels merken we op, dat gelijkaardige
‘questies’ werden opgegeven door de Corenbloem, o.m. in 1559 en vooral in 1562.(18)
Zeer nauwkeurige bijzonderheden, daarentegen, bezitten we over het spelletje:
Een Present van Jonste Vrientschap / en Trouwe tpresent is eenen Bybel, waarvan
de Koninklijke Bibliotheek te

(15) Andere vb. in onze Drie schandaleuse Spelen (Antw., 1937), p. XXIX, n. 114; zie ook
Ruelens, a.w., II, p. 214 (LVII).
(16) Art. 17 van het reglement uit 1545 luidt (Register van het Boeck, fol. XVv): ‘Jtem datmen
alle Jaer des Sondaeghs nae sinte Bartholomeeus dach (i.e. 24 Aug.) sal maken eenen nyeuwen
Prince / ende twee nyeuwe Regeerders die dat toecomende jaer selen dienen zonder meer /’.
(17) Blijkens art. 10 van vermeld reglement (a. hs., fol. xv): ‘JTem datmen voertaene altyt tusschen
kersmisse ende groot vastelauont ter Recreatien vanden voers gheselscape ende ghemeyn
ghesellen zal houden vier Coninckfeesten ende tot elcker voers feesten / sullen vyfthien
goede mannen vanden tsestigen gevreyde brueders elck van hen moeten betalen vier stuyuers
totten Coninckrycke /Soe datter nyemandt vanden voers ghetale en zal daer aff bevrydt zyn
/ elck van hen en zal moeten eens coninck zyn / ende telcker voers conincxfeesten / salmen
zoe vele vanden anderen brueders ende spelende personagien vuegen alsmen bevinden zal
van noode te wesene nae die quantiteyt van hueren ghetale /’.
(18) In Dat boeck vanden preuilegien der Corenbloem, fol. iij, lezen we: ‘JTem opten XVJen dach
der maent van Meye anno XVe, negenenvyftich soe hebben die Rethoriseenen vander voirs.
Rethorycke vander corenbloeme ter eeren ende weluaert der voirs. stadt van Bruessel opgestelt
een schoon Ryckelycke Refereynfeeste, wairaff die vrage was. wat mensche dvuytuercoren
gaue des gelooffs goet / om te verstaene hier werdt gegeuen. Ende de tweede vrage was.
waerom godt de menschelycke natuere cranck / bermhertiger es dan dingelsche natuere; tot
welcker Refereynfeesten waeren geroepen alle die Rethoriseenen van brabant ende vlaenderen
doen Prince was Vincent van bouchout voldere / ende Deeckens Matheeus de pruet lacquay
van onser genediger vrouwen der Coninginnen van hongrien / ende franchois vanden poele
oudtcleercoopere Ende tot behulp der seluer feesten heeft die voirs. stadt van Bruessel hen
gegeuen een halff ame wyns /’ Ongelukkig vernemen we verder niets over de mededingende
kamers en de bekroonden op dit elders niet vermeld feest. Over het feest van 1562 cf. infra
p. 110 vlgg. Zie ook p. 115.
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Brussel een afschrift (no. 21657) bewaart(19). In 1559 vervaardigd en op 25 December
van hetzelfde jaar door een zekeren Dalem afgeschreven,(20) werd het inderdaad op
21 Januari 1560 door den Olyftack gespeeld,(21) enkele dagen dus vóór de
bekendmaking van het beruchte plakkaat van 26 Januari 1560, dat den Rederijkers
zulke zware slagen toebracht.(22) Hier volgt een korte inhoud:
In een mooi rondeeltje (- 8) zetten de drie personages er de toehoorders toe aan,
Jonste, Vrientschap en Trouwe te beoefenen, daar deze goddelijke deugden ten
grondslag liggen aan de talrijke werken van barmhartigheid (- 52), die de naastenliefde
ons oplegt, doch die door de menschen van heden zoo zelden verricht worden, tenzij
met woorden (- 95), of met verwerpelijke doeleinden, zooals woekeraars (- 112) en
drinkebroers (- 137) bewijzen. Vroeger, nochtans, zelfs bij de heidenen, werden die
deugden in al hun zuiverheid in eere gehouden (- 181), niet het minst door vrouwen
(- 207). Laten de broeders dus, te beginnen met dit nieuwe jaar, de voornoemde
deugden niet langer uit het oog verliezen! Ter aanmoediging zullen ze alvast

(19) Zie Bijlage V, p. 126 en p. 146 (telkens met het facsimile). Het getal 174 op de titelbladzijde,
onder jonste Lanck 414, duidt misschien het zooveelste hs. uit het repertorium der Kamer
(i.c. de Olyftack?) aan.
(20) Dezelfde als Jan van dalem, over wien we in het register van het Boeck, fol. xlix, lezen:
‘Hans van daelem was ontfangen xixa meerte xvclxj Dese was deken met franchoys ydens
anno lxxiij’? Het afschrift wordt vermeld in Mr. Joh. vander Marcks Naemrol (Leiden, 1774)
p. 6, no. 110 (doch niet in de Alphabetische Naemlijst achteraan) en in den Catalogus J.
Koning I (Amst., 1833), no. 213: ‘... Cassrere (sic), Een present etc.,’ naar welke laatste
bron verwezen wordt door L.-J. Visscher, Beknopte Gesch. der Nederl. Letterk. II (Utr.,
1852), p. 68-69 (in zijn Leiddraad II, Utr., 1857, p. 37, komt alleen nog de titel van het stukje
voor, met weglating van Cassrere) en door Schotel, Gesch. der Rederijkers2 II (Rott., 1871),
p. 232, met behoud der wanlezing Cassrere. J. te Winkel, a.w., p. 462, citeert Brussel als
vindplaats van het spel van Cassiere. Zie nog M. De Jong, Drie zestiende-eeuwse
Esbatementen (Amst., 1934), p. 19 vlgg. en L.M. Van Dis, Reformatorische Rederijkersspelen
etc. (Haarlem, 1937), p. 259.
(21) Daaromtrent is verder niets bekend: zie J.-B. Van der Straelen, a.w., p. 15, kol. a en E. Dilis,
a.w., p. 5.
(22) ‘Van de strafheit van dien’, zegt F. Bor, ‘waren vele onpartijdige rechteren hen seer
verwonderende ende ontsettende’ (Dr. W.J.A. Jonckbloet, Gesch. der Nederl. Letterk.2 I
(Gron., 1873), p. 294 en onze Drie schandaleuse Spelen (Antw., 1937), p. XXXIII, n. 135.
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beschonken worden ('t is Nieuwjaar) met een flesch wijn (- 270), een vat honig (290) en een bus zalf (- 311). Onder dit drievoudig cadeau verstaan de personages
eigenlijk een bijbel, zooals ze dan ook op werkelijk indrukwekkende wijze
uiteenzetten (- 338; - 361; - 384). De Schrift is immers het allerbeste op aarde en
volgens haar dient te worden gehandeld, tot eer van God en tot heil van den evennaaste
(- 398). Men hoede zich daarbij evenwel voor valsche, door den geest des kwaads
beïnvloede leeraars. Ten slotte worden de broeders in de genade van den Heiligen
Geest aanbevolen (- 414).
We zagen reeds, dat zoowel J. Loosjes als J. te Winkel ons spelletje als niet bepaald
kettersch beschouwen, ofschoon het, volgens hen, in gematigden geest de Hervorming
voorstaat.(23) Zeker, het hameren op de kennis Gods en de naastenliefde klinkt
reformatorisch(24) en een uitlating als de volgende, naar aanleiding van de bus met
zalf, wellicht heiligschendend (298-99):
wa die moet seer schoon syn / na v vermaen
en der dryer Marien bussen verd passeren(25)

doch passussen als (389 vlgg.):
Dwoort der scriftueren / nyet heel tsletters verclaren
na den Rechten sin Christi / gheestelyck verbreyt
oft van wysen God geleerden vuyt geleyt
als gesonden dienaers der Heyliger Kercken
is den besten wyn ...

(23) Zie hierboven, p. 92-93, n. 6 en n. 7.
(24) ‘Edele gevoelens’, schrijft W. Kops, Schets eener geschiedenis der rederijkers (Leiden,
1771), p. 260, ‘die Spieghel en Coornhert ook later beleden, en die, hadden zij meer weêrgalm
in de harten van volken en vorsten, van geestelijken en leeken dier eeuw gevonden, den
zedelijken invloed der rederijkeren eene onsterfelijke kroon op 't hoofd hadden gesteld!’ De
Corte instruccije ende onderwys. Hoe een ieghelic mensche met God ende zijnen evennaesten
schuldigh es / ende behoord te leven. Ghemaeckt by meester Cornelis vander Heyden Priester.
(Gent, 1545), welke die twee thema's behandelt, werd op den index van 1550 geplaatst. Vgl.
F. Vanderhaeghen, Bibliographie Gantoise I (Gand, 1858), p. 82 en VI (Gand, 1867), p. 9,
alsook C. Sepp, Verboden Lectuur (Leiden, 1889), p. 88-89.
(25) In de jaarlijksche processie ter eere van de H. Maagd Maria te 's-Hertogenbosch (einde Juni)
werden de twaalf profeten, de twaalf apostelen, de drie Maria's enz. door de Rederijkers
voorgesteld. Vgl. Dr. C.R. Hermans, a.w., p. 26.
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en (399 vlgg.):
vliedt de valsche leeraers / in elcke stede
die desen wyn / honich / en salue bequamelyck
met Godloose secten / menghen ontamelyck
duer djngheuen des vyants / noch sterck ter banen

bewijzen m.i. ten overvloede, dat de dichter met de Roomsche Kerk niet gebroken
heeft. Zijn zgn. stoutmoedigheid is derhalve minder hoog aan te slaan, vooral daar
we niet beslist weten, bij welke gelegenheid het stuk eigenlijk geschreven werd. Als
we echter nagaan hoe, sinds ca. 1520, in de Nederlanden een ware geestdrift voor
den Bijbel is ontstaan,(26) hoe op 't landjuweel te Gent (1539) een gloedvol referein
aan de Schrift wordt gewijd (de dichter noemt haar zijn geliefde)(27) en aldaar in het
Brugsche spel van sinne met klem wordt opgekomen voor het bestudeeren van de
Heilige Boeken,(28) hoe voorts bijbeldrukkers worden vervolgd en terechtgesteld,(29)
dan zullen we, geloof ik, niet mistasten wanneer we vermoeden, dat Cassiere Waer
is de Waerheyt dit zeer eigenaardige gewrochtje zal hebben geleverd bij wijze van
reclame voor den zgn. Leuvenschen, d.i. kerkelijk goedgekeurden, Bijbel, waarvan
tusschen 1548 en 1560 ten minste zes drukken bekend zijn en die blijkbaar als middel
werd

(26) Zie Bibliotheca Belgica, 1e Série (Gand, 1880-90), 25 M 226; H. Van Druten, Gesch. der
Nederl. Bijbelvertaling. Tweede Deel (Rott., 1897-1900); Dr. F.C. Wieder, De Schriftuurlijke
liedekens ('s-Grav., 1900), p. 25 vlgg.; Dr. L. Knappert, De Opkomst van het Protestantisme
in eene Noord-Nederlandsche stad (Leiden, 1908), p. 120: ca. 1530 placht de Rijnsburgsche
schoenmaker en veeboer Willem Jansz. van der Kodde zich heimelijk te begeven naar een
zijner landerijen, waar hij, in een klein hutje, voor aller oog verborgen, ijverig in den bijbel
las; M. Nyhoff-M.E. Kronenberg, Nederl. bibliogr. van 1500 tot 1540 ('s-Grav., 1923 vlgg.):
ca. 70 Nederl. bijbeluitgaven tusschen 1520 en 1540; Dr. L. Knappert, Ontstaan en vestiging
van het Protestantisme in de Nederlanden (Utr., 1924), p. 258: de uit Diegem afkomstige
Hervormingsgezinde schrijver P. Bloccius wenschte (1567), dat men in de huizen in plaats
van 30 of 40 kostbare kannen en schotels een of twee bijbels hadde; K.F. Proost, De Bijbel
in de Nederlandsche letterkunde II (Assen, 1933), p. 77 vlgg.
(27) Zie onze Rhet. Bruxellenses II, p. 57 vlgg.
(28) Opnieuw uitgegeven door L.M. Van Dis, a.w., p. 118 vlgg.
(29) M.E. Kronenberg, Over verboden boeken en opstandige drukkers in Versl. en Meded. der
Kon. Vl. Ac., 1935, p. 963 vlgg. (vooral 973).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

100
gebruikt om het Protestantisme indirect tegen te gaan, door in de behoefte aan het
Woord Gods te voorzien van hen, die met het kerkverband niet breken wilden, maar
toch innerlijk met het beginsel der Hervorming instemden.(30)
Inmiddels bevat ons stukje, welks grondgedachte den dichter misschien werd
ingegeven door de haast identieke wijze, waarop de Waldenzen van oudsher den
Bijbel plachten te verspreiden,(31) o.m. een zeer merkwaardig woord, dat we elders
tevergeefs hebben gezocht, nl. gods conste (d.i. de kennis Gods) en dat ons in 't
vervolg als criterium zal dienen bij het identificeeren van Cassieres arbeid.(32)
Overigens bewonderen we in ons presentspel (een genre, waarvan slechts enkele
specimina in de Nederlandsche letterkunde bekend zijn)(33) niet alleen den eenvoud
van opzet en de duidelijke lijn, maar vooral de behendigheid van den ‘keer’, de
tastbare verrassing en niet het minst de levendigheid en de innigheid, waarmede de
personages hun toehoorders trachten te overtuigen.
We beschikken trouwens, in dat opzicht, over een kostbaar getuigenis, dat we, ten
minste voor dien tijd, slechts bij uitzondering kunnen aanhalen: de op ons afschrift
neergepende, doch tot heden onopgemerkt gebleven waardeering van een eeuwgenoot,
i.c. niemand minder dan den beroemden Dirck Volckertsz.

(30) H. Van Druten, a.w., II (1900), p. 503 vlgg. Moest wellicht meer in 't bijzonder de Luthersche
bijbel van Mierdman en Gheilliaert (Embden, 1558) worden bekampt (ibid., p. 512 vlgg.)?
In verband hiermede zij gewezen op de Chronyke van Nederlant (uitg. Ch. Piot, Brussel,
1879, p. 179): ‘Anno 1560, den lesten februario, stilo Leodiensi, soo begonst men tAntwerpen
in Onse Lieve Vrouwe kercke, 's morgens ten ses uren in den vasten alle daghen by den
prochiaens te predicken. De ierste prochiaen prekende was heer Sebastiaen Baer van Delft,
een groot kettermeester ende vervolgher van de godvreesende, ende die (i.e. van hen, die)
de schrifte en de evangelie lief hadde’. Zie verder over S. Baer (? - 1576) het Nieuw Nederl.
Biogr. Woordenb. VI (Leiden, 1924), p. 64 en infra, n. 80.
(31) Deze inlichting zijn we verschuldigd aan den heer J. Wibbens, predikant bij de gemeente
der Zevende-Dags Adventisten te Brussel, die ons voorts bezorgde B.W. Spicer, Youthful
Witnesses (Washington, O.C. 1921), waarin een zeer schoon gedicht van J.G. Whittier, ‘The
Vaudois Teacher’, voorkomt, dat de methode der Waldenzen bezingt (p. 55 vlg.).
(32) Cf. infra, p. 110, n. 65.
(33) Zie onze Tooneelgeschiedkundige Bijdraagjes I in Tooneelgids XXIV, no. 6 (Brussel,
1937-1938), p. 57, n. 5 en 6.
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Coornhert (1522-90). O.d. is het inderdaad zijn initiale die we, tusschen jaartal en
titel van het handschriftje, na de vleiende appreciatie: bouen maten goet, meenen te
moeten herkennen(34). Zijn goedkeuring verbaast ons niet. Ook hij was
hervormingsgezind zonder daarom, ten minste openlijk, de moederkerk vaarwel te
zeggen.(35) Ook hij komt op meer dan ééne plaats in zijn overtalrijke werken met de
bewering naar voren, dat vele heidenen uit de Oudheid op verschillende punten de
Christenen van zijn tijd tot een beschamend voorbeeld strekken en stelt daaromtrent
zelfs een tractaat in regel op: Van der Heydener Salicheyt.(36) Ook hij dichtte
strekkingstooneelstukken (het oudste ca. 1550)(37) en ook hij ten slotte heeft zijn heele
leven door een groote plaats ingeruimd aan de bestudeering van de Heilige Schrift
en aan deze groot gezag toegekend.(38) Anderzijds liet de literatuur der Zuidelijke
Nederlanden hem allesbehalve onverschillig. Zijn vertaling van Boëthius (1557) bv.
heeft hij gemaakt naar een oude Vlaamsche overzetting(39) en hem alleen is het te
danken, zoo De Spiegel der Minnen, het meesterstuk van den Brusselschen dramaturg
Colyn van Ryssele, voor goed van een gewissen ondergang werd gered dank zij de
door hem met zooveel nauwgezetheid bezorgde uitgave van dit oud versleten
handschrift (1561)(40). Ook de Antwerpsche Spelen van Sinne

(34) Zie het fascimile (Bijlage V) p. 126). Ter vergelijking beschikken we slechts over een in
1865 vervaardigde reproductie van Coornherts handteekening uit 1548, nl. in F. Sempertz,
Bilderhefte, Lieferung XI. Vgl. Dr. Bruno Becker, Bronnen tot de kennis van het leven en
de werken van D.V. Coornhert ('s-Grav., 1928), p. 196, n. 2.
(35) S. van der Meer, Bijdrage tot het onderzoek naar klassieke elementen in Coornhert's
Wellevenskunste (Amst., 1934), p. 11.
(36) Id., a.w., p. 7-11.
(37) Nl. Comedie vande Rijcke-man. Cf. Bibliotheca Belgica, 1e Sér. (Gand, 1880-90), C 101 en
W. Van Hoof-Gualthérie van Weezel, Zijn de Spelen van Coornhert ooit opgevoerd? in
Nederl. Arch. voor Kerkgeschiedenis ('s-Grav., 1929), p. 119 vlgg. (vooral p. 142, n. 5).
(38) S. van der Meer, a.w., p. 11.
(39) Bibl. Belg., 1e Sér. (Gand, 1880-1890), C 140.
(40) Dr. M.W. Immink, De Spiegel der Minnen (Utr., 1913), p. LVIII vlgg. Blijkens zijn
allermerkwaardigste narede (p. 218-221) heeft Coornhert de uitgave bewerkt uit aesthetische
en ethische overwegingen. O.d. echter heeft hij zich tot de ‘amoreuse historie van Dierick
den Hollandere’ eveneens aangetrokken gevoeld, omdat ze ten deele met de zijne
overeenkwam; ook hij heette bovendien Dirck of Dieryck en ook hij was een Hollander.
Anderzijds doet ‘de versleten outheyt des exemplaers’, dat hij voor den druk gebruikte (het
octroy is gedateerd 17 Juli 1561), onweerstaanbaar denken aan het boek, ‘by nae van outheyt
heel versleten’, dat in 1559 toebehoorde aan N. Rombouts (op dat oogenblik sinds 50 jaar
lid van de Corenbloem te Brussel) en waaruit Jan de Knubber de Bervoete Broers afschreef
(cf. onze Drie Schandaleuse Spelen, Antw., 1937, p. XX). De data in aanmerking genomen,
is het allesbehalve onmogelijk dat het gevaarlijke ‘boeck’, eigenlijk een verzamelhandschrift,
van Brussel naar Haarlem zou zijn verhuisd.
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(1561) moet hij èn als drukker-uitgever, èn als graveur, èn als dichter, èn als moralist
naar waarde hebben geschat.(41) In elk geval komt hij in zijn verhandeling De Koopman
veelal met dezelfde argumenten voor den dag als die, waarmede de rederijkers de
tweede vraag van het landjuweel hadden behandeld:
Hoe oirboirlijck ons sijn die cloecke engienen
Cooplieden die rechtuerdich handelen siet(42)

terwijl in het slot van het spel van sinne der Mechelsche Pioene(43) de kern, ja zelfs
de titel te vinden is van zijn beroemde Wellevenskunste (1586). Het is bovendien
bekend, dat hij in 1566 en 1567 geruimen tijd te Brussel en te Antwerpen heeft
verbleven(44) en dat hij nauwe betrekkingen onderhield met Zuidnederlandsche
intellectueelen, want nog in 1578 bv. schrijft hij, naar aanleiding van een gravure,
een langen en geestigen rijmbrief aan Abraham Ortelius.(45) Neen, wij herhalen het,
zijn goedkeuring verbaast ons niet. Zij wordt overigens bekrachtigd door de
schitterende onderscheiding, die een onderdeel van Cassieres productie voor het
Antwerpsche landjuweel (1561) mocht te beurt vallen.
Als facteur van Moyses Doorn(46), een der kamers van 's-

(41) Bibl. Belg. 1e Sér. (Gand, 1880-1890), 1 S 224-19 S 224:622 bladzijden, 1 uitslaande en 1
bladgroote plaat, alsmede 33 houtsneden in het eerste gedeelte! Van dit werk bestaat nog
een tiental exemplaren in openbare en wellicht een twintigtal in private verzamelingen.
(42) Wercken van D.V. Coornhert II (Amst., 1630), fol. 377v-393v en vooral het Kort Besluyt op
(43)

(44)
(45)
(46)

fol. 392v.
Zie Bijlage XI, p. 187. De factor was Philips Ghysmans (cf. G.J.J. Van Melckebeke,
Geschiedk. aenteekeningen rakende de Sint-Jans-Gilde, bijgenaemd De Peoene, Mechelen,
1862, p. 44 vlgg.).
Dr. Br. Becker, a.w., pp. 34, 36, 54 en 43.
Id., a.w., pp. 316-318.
Zie over deze Kamer: Dr. C.R. Hermans, a.w., p. 20 vlgg. en Id., Gesch. der Rederijkers in
Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch, 1867), p. 273 vlgg.
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Hertogenbosch, die waarschijnlijk aan het landjuweel te Brussel (1532)(47) en aan het
zottenfeest in dezelfde stad (1551)(48) had deelgenomen, was hij inderdaad belast met
het dichten van zes zeer verschillende bijdragen.
De eerste (presentacie; 13 × 4) is een toespraak, waarin de facteur, bij de aanbieding
van het blazoen der kamer, dit laatste verklaart (- 26) en er een zedelijke toepassing
op maakt: de mensch dient zich van alle ondeugden te ‘ontschoeyen’, zooals Mozes
zich ontschoeid heeft vóór den Heere in het brandende braambosch (- 39). Alleen
de reine liefde blijve over, die tweedracht verjaagt, minnelijk doet scheiden en een
vast fundament oplevert (- 52).(49)
In de tweede bijdrage (tpoëtelijc punt; 14×4) bezingt de dichter, door middel van
een fijn uitgewerkte allegorie, het wederkeerig dienstbetoon: in zijn jeugd leent de
olmboom zijn stam aan den wingerd en beschut dezen met zijn bladeren, terwijl het
tortelduifje op zijn takken nestelt (- 14). Zoo ook zal de mensch zijn evennaaste
dienen en Gods geest op zich laten rusten (- 28). In zijn ouderdom echter wordt de
olmboom op zijn beurt door den wingerd bedekt (- 42). Op dezelfde wijze moeten
de menschen elkaar wederliefde betoonen. In ruil voor Christus' liefde

(47) Op dit landjuweel (16 Juli 1532), waaromtrent weinig bekend is (vgl. Pr. Van Duyse, De
Rederijkkamers, II, Gent, 1902, p. 165), wonnen de rederijkers van 's-Hertogenbosch drie
zilveren prijzen en werden op 28 Juli d.a.v. ‘met omtrent twintich peerden en barrende
toortsen zeer triumpfantelick’ in hun stad ingehaald: zie Dr. C.R. Hermans, Bijdragen etc.
('s-Hert., 1843), p. 30, alsook G.J.J. Van Melckebeke, a.w., p. 28 en Dr. L. Van Boeckel,
Letterk. Leven te Lier in de 15e-16e Eeuw (Lier, 1928), p. 13.
(48) ‘Ter ordinantie als boven (i.e. der stadsregeering) vuyt gereyct ende betaelt Langh Claesken
tot behulp van synre reysen tot Brussel, bescreven omme te winnen den pryse van den sotten:
12 car. gul.’ (Mr. R.A. Van Zuylen, Inventaris der Archieven van 's-Hertogenbosch I, 's-Hert.,
1863, p. 670). Het beroemde zottenfeest nu greep einde Juli plaats (zie onze Rhet. Brux. II,
p. 74-77) en ‘Int selue jaer op sinte Laureyns dach (i.e. 10 Aug.) omtrent vier uren nae
middach is inghehaelt binnen den Bossche den prys van den meester van de dwasen, die tot
Bruessel vuyt was gegeven, ende die retoryckers zyn in gecomen met vyftich borgers te
peert, noch drie wagens bedect met groen laken ende op ten eersten wagen was een prys
hangende, twee oft drie silvere scildekens ende IX oft X tinnen schootelen’ (Dr. C.R. Hermans,
Bijdragen etc., 's-Hert., 1843, p. 33).
(49) Zie Bijlage VI, p. 147 vlg.
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tot ons moeten wij Zijn schepselen beminnen en dusdoende de aanvallen van den
booze weerstaan (- 56).(50)
Van grooter beteekenis is natuurlijk de derde bijdrage (Tspel van sinnen; 705 r.).
Hier wenschen twee kunstenaars hun broeders de genade der Drievuldigheid toe (8), vermelden de eerste vraag van het landjuweel:
Dwelck den mensch aldermeest verwect tot consten

en heffen een lofzang op de kunst aan (- 35), waarop twee sinnekens verschijnen,
die hun willen beletten, desnoods met geweld, de questie op te lossen en intusschen
bij Nijd te rade gaan (- 85).
Nu treedt Simpel op en roept, ten einde de ‘solutie’ te kunnen vinden, de twee
kunstenaars ter hulp, die hem echter meenemen naar het huis der waarheid, bij twee
volledig ingewijden (- 117). Inmiddels onderbreken de op de loer liggende sinnekens
spottend de kunstenaars. Een hunner smaalt (136-7):
Maer wat is toch van desen ijdelen cout
Jck had lieuer smout // van een vette gans

terwijl de andere grinnikt (140-4):
Tis al van Conste datmen v hoort craeyen
Wech sulcke draeyen // al ijdelheyt scheeren
Segt hoemen een groot vol bacxken sal cleeren
Oft de borste smeeren // met een pintken soets

Beiden dringen er dan ook bij Simpel op aan, zijn mentors te laten varen (178). Zij
krijgen van dezen echter een sermoen te hooren en verdwijnen voor goed, want:
Als meerder man comt / moet minder man swijghen (238)

Thans verneemt Simpel, dat de kunst steeds met lage bekampers heeft af te rekenen,
ten bewijze die twee sinnekens (- 254). Hij ontvangt bovendien een mantel, om de
wijsheid beter te kunnen vatten (- 272).

(50) Zie Bijlage VII, p. 149 vlg.
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Eindelijk verschijnen de twee ingewijden (- 308). Een van hen zet nu uiteen, hoe
alle kunsten gaven Gods zijn (de mensch heeft dus geen verdienste; - 330) en
geenszins uit de natuur voortkomen (- 359). De Bijbel bewijst het trouwens (- 374).
God handelde aldus ten behoeve van den mensch. Wie door Zijn genade geleid wordt,
zal overwinnen (- 396). Alle kunsten zijn overigens uitstekend
Want hy goet is diese ons eerst voort brachte
En noyt niet dan goet daer door en wrachte
Aen haer seluen / al sijn sy verscheyden
Jn thanteren en diueersch wt breyden (- 424)

maar vaak worden zij misbruikt. De voornaamste is evenwel de Gods conste
Oft ghy schoon hadt alle Consten ouervloedich
Diemen noemen mach / is v dese absent
Soo ist al niet / waer ghy v henen went
Dit voor al toch prent // in v memorie. (- 456).

Daarna komen de zeven vrije kunsten (- 580), de staatkunde (- 586), de huishoudkunde
(- 590) en de ambachten (- 602).
De beterwetenden nu moeten de minderwetenden helpen uit naastenliefde (- 626).
Dit alles wordt samengevat in een figuere, die de solutie verduidelijkt (637-44):
Waer by ghy verstaen sult na der schriften thoone
Dat den Gheest Gods der wijsheyt alleene
Die door de Liefde werckt in tsmenschen persoone
Js / die den Mensch alder meest tot consten reene
Verweckt / als een gaue Gods elcken ghemeene
Diese met begheerte neemt vlijtich aen
Want sonder den Gheest der wijsheyt groot noch cleene
Jn loflijcke consten en mach blijuen staen.

Over dit antwoord verrukt dankt Simpel de ingewijden (- 668). Dezen drukken hem
nog eens op het hart, dat alle kunstenaars zich vóór alles op de Godskunst dienen toe
te leggen (- 684) en de bestrijders der kunst te versmaden (- 688). Ten slotte
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vragen zij aan de toehoorders, alles in 't beste te willen verstaan, opdat Rhetorica
moge bloeien (- 705).(51)
Op deze derde bijdrage volgt een prologhe van drie personages (199 r.) over het
onderwerp: Hoe nuttig ons de kooplieden zijn, die rechtvaardig handel drijven. Om
deze vraag op te lossen, roept Wel dbest willen weten den bijstand in van twee
vrienden (- 16). Dezen meenen, dat rechtvaardige kooplieden den Heer zoowel
behagen als de gewone arbeiders (- 32). Zeker, zij zouden talrijker kunnen zijn en
hun stad dan tot blijvend nut verstrekken (- 51). Zij handelen eerlijk in nuttige waren
(- 76), hebben maar één woord, helpen hun evennaaste zooveel mogelijk (- 88), zijn
geduldig tegenover schuldenaars (- 92) en denken aan 't gebod: doe een ander niet
etc. (- 100). Met één woord: zij zijn een sieraad voor hun stad:
Hadder Antwerpen soo thienduysent inne
Dat ghondick haer van herten vry onuerseert
En is oock mijn wenschen door rechte minne (- 104)

Voorts bezorgen zij werk aan menig arbeider, die daardoor tevreden leeft (- 140).
De onrechtvaardige koopman, integendeel, doodt zijn ziel (- 148) en is der
gemeenschap schadelijk (- 153).
De rechtvaardige is echter nuttig aan zich zelf (- 158), heeft een gerust geweten
(- 160) en zal God in Zijn glorie mogen aanschouwen (169).
Wel dbest willen weten is hiermede tevreden en dankt zijn vrienden (- 180). Dezen
sporen hem - en den toeschouwer - er toe aan, de deugd en bevenal de caritate te
beoefenen (- 196).(52).
Als vijfde bijdrage krijgen we de factie (10 personages, 177 r.). De Patroon van
den Aluen (d.w.z. van de dwazen) bezit een zalf, waarmede hij de door de zotheid
aangetasten nog zotter kan maken. Op den raad van zijn wederhelft probeert hij,
onder het uitdeelen van menigen kwinkslag, zijn geheimzinnige kunst aan vier
zottenparen (32-49; - 69; - 87; - 111) en met zulk een succes

(51) Zie Bijlage VIII, p. 151 vlgg.
(52) Zie Bijlage IX, p. 174 vlgg.
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(- 124), dat de overgelukkige patiënten een liedje te zijner eer aanheffen (133-177;
9 × 5).(53)
Eindelijk komt de zesde en laatste bijdrage, het esbatement (ca. 500 r.), waarmede
Jacop Jacopsoon Cassyere Waer. S.D. waerheyt den hoogsten prijs van dit en van
alle landjuweelen wegkaapte, d.w.z. 42 ons zilvers. Tot onze allerinnigste spijt kunnen
we er niets over meedeelen daar het stukje, zoover bekend, nooit werd gedrukt, hetzij
naar het voorbeeld van 1539(54), hetzij om practische redenen (de bundel zou werkelijk
al te lijvig geworden zijn)(55), hetzij tengevolge van een oneenigheid, die omtrent de
toekenning van den hoogsten prijs onder de mededingers zou zijn ontstaan(56) en
waarvan wij een duidelijken en veelzeggenden echo terugvinden in den Oerloff:
Rhetorica vaart er uit tegen de kluchten en vraagt, dat de aanzienlijkste premie in 't
vervolg zou worden verleend aan een stichtelijk stuk, aangezien de tijdgeest nu
eenmaal naar dergelijk voedsel verlangt.(57)
Zie Bijlage X, p. 180 vlgg.
Cf. onze Rhet. Brux. II, p. 51 en n. 1.
Zie hierboven p. 102, n. 41.
Dr. L. Van Boeckel, a.w., p. 54, n. 2 schrijft te recht, dat Edw. Van Even, Het Landjuweel
van Antwerpen in 1561 (Brussel, 1861) p. 30, de bron hiervoor niet opgeeft.
(57) Spelen van Sinne (Landjuweel, Antw., 1562), fol. ij:
(53)
(54)
(55)
(56)

Rhetorica.
Ghy siet met wat onstichtinge / en cleynen troost
Noort / West / Zuyt / en Oost / worden ghespeelt dees cluchten.
Tis waer / tis bequaem inden tijt van ghenuchten /
Maer selden goey vruchten // groeyen op een verdorret rijs:
Daerom soudick raeyen / na mijn simpel aduijs /
Datmen om den hoochsten prijs // van dit Landtjuweel /
Sou een vraghe wtgheuen / daer elck in zijn deel
Redelijck oft gheheel // deur mocht worden ghesterckt /
Tis ongodlijck datmen altijts in ydelheyt werckt.
Constich gheest.
Tis waer / en alsmen den tijt nu wel aenmerckt /
Soo isser menich Beminder nu toe gheneghen.
Dus hoep ick / dat ick (als cloecke gheesten pleghen)
My in alle weghen / na dbeste sal voeghen.
Antwerpia.
Inder waerheyt dat sou my oock wel ghenoeghen /
Want goet onderwijs / brengt den mensch tot stichtinghe.
Musica.
Sghelijcks is oock den lofsanck / sgheests verlichtinghe:
Maer dijdel dichtinghe // menighen schandaliseert /
Minnelijck Scheyden.
Nu / ick hoep dat sulcx sal worden gheconsenteert /
Dus weest wel ghemoueert // Adieu / wij moeten scheyden.
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Buiten het esbatement, dat zelfs als handschrift verdwenen schijnt, kwam geen enkele
van Cassieres overige bijdragen in aanmerking voor een onderscheiding. Nochtans
dient opgemerkt, dat de animator van het landjuweel, de Hervormingsgezinde Willem
Van Haecht, den gedachtengang van Cassieres spel van sinne tot den zijnen maakte
(nl. in den Oerlof, bij monde van Rhetorica)(58), zooals hij trouwens, naar het ons ten
minste wil voorkomen, 's dichters Kamer telkens met dieper aanhankelijkheid dan
de andere toesprak.(59)
Het zal intusschen niemand verwonderen zoo de heeren schepenen van
's-Hertogenbosch, die aan de Kamer van Moyses Doorn een toelage van 300 gulden
hadden ingewilligd, ten einde haar toe te laten, aan het landjuweel deel te nemen,
thans buitengewoon in hun schik waren. Allereerst kreeg de bode, die op 31 Augustus
de tijding der overwinning kwam brengen, zoo maar 7 gulden tot belooning. De
overwinnaars zelf echter werden, bij hun terugkomst, prachtig ontvangen en door de
met piktonnen

(58) Ibid., fol. iij:
Dus den geest // den mensch meest // tot Consten verweckt.
(59) Nl. in zijn Wellecom (Spelen van Sinne, Eijv, l. Dijv):
Wellecom Tshertoghen Bossche / elck vruecht orboort
Door Moyses doren / in Viericheyt groeyende.

en in zijn Oerlof (ib., fol. ijv):
Wij dancken Moyses doren vol consten lustich
Jnt Shertoghenbossche Jn viericheyt groeyende.
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en pikworsten verlichte straten naar het stadhuis gevoerd, waar ze met 3 amen wijns
werden beschonken ‘voer een propine ende gratuiteyt’. Op 27 Sept. 1561 voerden
ze het bekroonde werk ter markt op.(60) Ook de factie moet opnieuw vertoond zijn;
zijnerzijds werd het factieliedeken nog jaren nadien op straat gezongen en schijnt
zelfs ten tijde van Alva staatsgevaarlijk te zijn geweest, omdat men verband meende
te zien tusschen Alva en den patroon der Alven, het hoofdpersonage van het stukje.(61)
Met dat al zijn de vijf besproken bijdragen ten zeerste het lezen waard.(62) Vooral
de factie heeft de literatuurhistorici geboeid, daar dezen in den waan verkeerden, dat
dit stukje eigenlijk het geprimeerde esbatement was.(63) Het is hun inmiddels

(60) Mr. R.A. Van Zuylen, a.w., p. 724 vlgg. en L. Torfs, Nieuwe Gesch. van Antwerpen, II
(Antw., 1865), p. 295.
(61) Dr. C.R. Hermans, Bijdragen etc. ('s-Hert., 1843), p. 37-38 en Pr. Van Duyse, De
Rederijkkamers in Nederland (Gent, 1902), p. 237-238.
(62) Alleen Dr. C.R. Hermans, Gesch. der Rederijkers in Noord-Brabant ('s-Hert., 1867), p.
273-285 bespreekt ze systematisch, doch minachtend en zonder veel begrip, daarbij r. 629-636
en 637-644 uit het Spel van Sinne aanhalend (niet zonder fouten). Dr. W.J.A. Jonckbloet,
a.w. I (Gron., 1872), p. 294 bewondert den moed en het gezond verstand, waarmede de
Kamer van 's-Hertogenbosch tegen de heidensche Musen uitvalt, nl. in r. 569-572 van
voornoemd stuk; ook merkt hij op, dat vooral zij zich vrij duidelijk uitlaat over liefde en
eensgezindheid en citeert uit hetzelfde werk r. 587-590, r. 611-614 en r. 617-620. ‘Wie zal
niet gaarne erkennen’, besluit hij, ‘dat de mannen, die, ondanks het zwaard van Damocles,
dat hun boven 't hoofd hing; ondanks de voorbeelden van vervolgzucht en verbittering, hun
allerwege gegeven, zoo durfden spreken, en die daarbij toonden te blaken van liefde voor
Wetenschap en Kunst, wel de voortplanters der beschaving waren.’ J. Loosjes, a.w., (Utr.,
1909), p. 440 maakt deze woorden tot de zijne en neemt de laatste twee citaten over.
Intusschen spreekt geen van drieën over den auteur, J.J. Cassiere.
(63) Dr. C.R. Hermans, Bijdragen etc. ('s-Hert., 1843), na 22 regels te hebben gewijd aan de eerste
4 dichtwerken, ontleedt de factie en herdrukt het factieliedeken (met een korten commentaar)
op p. 31-38. In zijn Gesch. der Rederijkers ('s-Hert., 1867), p. 285 vlgg. reproduceert hij de
factie en het liedeken, doch spreekt daarbij ten onrechte van ebatement, kluite of kluchtspel.
W.J. Hofdijk, Gesch. der Nederl. Letterk. (Amst., 1853-'56), p. 123-125, bespreekt lovend
factie en liedeken, terwijl Schotel beide, onder verwijzing naar Hermans, nauwkeurig samenvat
in zijn Gesch. der Rederijkers2 (Rott., 1871), p. 251-252. G. Kalff, Gesch. der Nederl. Letterk.
in de 16e Eeuw II (Leiden, 1889), p. 66, vindt daarentegen dat de factiën, in 1561 te Antwerpen
vertoond, onbeduidend zijn en dat men zulks het best kan zien in de factie van
's-Hertogenbosch, die bekroond werd. (In zijn Gesch. der Nederl. Letterk., III, Gron., 1907,
p. 153 herhaalt hij deze vrij zonderlinge meening). Pr. Van Duyse, a.w. II (Gent, 1902), p.
237-38 noemt de factie verkeerdelijk ‘'t esbatement, dat den hoogen prijs bekwam’, maar
geeft er den inhoud van weer en behandelt ook het liedeken. Dr. J. te Winkel, a.w., II (1922),
p. 421 heeft het, naar het voorbeeld van Dr. C.R. Hermans, over esbatement en cluyte en
schat het liedeken vermakelijk. Dr. J.A. Worp, Gesch. v.h. drama I (1904), p. 52 besteedt
nog geen 2 regels aan het ‘kleine stukje’. Dr. L. Van Boeckel eindelijk, a.w. (1928), p. 53
vlgg., maakt voor goed uit dat factiën en esbatementen twee verschillende dichtsoorten zijn
en dat de laatste niet in den bundel van 1562 voorkomen.
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ontgaan dat het, evenals de andere factiën, een voornaam bestanddeel uitmaakt van
de letterkunde ‘in 't sotte’.(64)
Voor ons bevatten de bijdragen bovendien heel wat eigenaardigs: niet alleen
ontmoeten we er tot tweemaal toe het παξ λεγ μενον, Gods conste, in(65), alsmede
een toespeling op den Bijbel,(66) maar ook de naam Wel dbest willen weten(67) herinnert
levendig aan 's dichters devies Waer is de waerheyt, terwijl voortdurend, tot zelfs in
de factie, de caritate of 's naesten profyt ter sprake wordt gebracht.
Nauwelijks was dit glorierijke landjuweel voorbij, of Cassiere werkte mede aan
den niet minder merkwaardigen dichtwedstrijd, door de Brusselsche Corenbloem
ingericht bij gelegenheid van haar jaarlijksch Prinsfeest (26 Juli 1562) en die zoo
maar 70 dichters uit Noord en Zuid naar de pen deed grijpen (het grootste aantal, dat
ooit werd bereikt(68). Zooals we hierboven zagen, behaalde hij er den derden prijs met
een referein (17 × 4), dat we aldus samenvatten:
Nu er overal onrust heerscht, dienen we den Heer te bidden, dat Hij den regeerders
de noodige wijsheid gunne (- 17). Deze is immers als het roer, dat het schip tijdens
den storm in de goede

Zie over de zotten onze Drie Schandaleuse Spelen (Antw., 1937), p. XXIV, n. 90.
Bijlage VIII, r. 660 en 682.
Ib., r. 361.
Bijlage IX, p. 174 vlg. In den proloog bij Tspel van de Christenkercke (Utr., ca. 1540) treedt
Gharen tbest willen weten op, ‘de leek, die zooals zoovelen in zijn tijd, door de vele en
velerlei meeningen, welke hij om zich hoort verkondigen, het spoor bijster raakt’ (S.A.
Brands, Tspel van de Christenkercke, Utr., 1921, p. XXXII).
(68) Van de het jaar nadien in druk verschenen bijdragen (Refereynen ende Liedekens etc., Brussel,
(64)
(65)
(66)
(67)

1563) geeft de Bibl. Belgica, 1e Sér. (Gand, 1880-90), 1 R 34 - 9 R 34 een omstandige
beschrijving.
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richting houdt. Zij moet voor alles zorgen. Wie haar weerstaat, weerstaat den Heer
(- 34). De Bijbel toont aan, dat alle onrust steeds werd genezen door die wijsheid.
Wee het land, waar zij ontbreekt. (- 51). Christus, in wien Gods wijsheid rust, heeft
Zijn volk ter zaligheid gebracht. Die wijsheid dient bemind en de onrust geschuwd
(- 68).(69)
Minder succes echter had hij met zijn liedeken (8 × 8), dat m.i. nochtans een
juweeltje is. ‘Dochters Sion’, roept hij uit, ‘zingt den Heer, die ons Zijn genade
schonk, een vroolijk lied (- 8). Die milde gever is Christus, de nieuwe Goliath (- 16).
Arm en rijk staat Hij bij (- 24). Berouwhebbenden is Hij barmhartig (- 32). Vooral
oprechten en wereldversmaders zijn Hem lief (- 40). Wel hun, die in Hem vast
gelooven en de naastenliefde beoefenen (- 48). Hij zal hen voor lijden vrijwaren, den
nijd doen wijken en hun Zijn rijk geven (- 56). De prins neme dit liedeken voor lief
en zij tevens den Heer bevolen (- 64)’(70)
Ook ditmaal valt de sympathie in 't oog, waarmede de dichter, in de Prologhe,
door de inrichters bejegend wordt.(71) We vreezen evenwel dat de dubbele censuur,
eerst te 's-Hertoghenbosch en nadien te Brussel (alwaar vijf bijdragen gladweg werden
geweigerd), hier en daar in zijn tekst wijzigingen zal hebben aangebracht.(72)
Anderzijds zal de drukker wel niet bij onzen Bosschenaar hebben beproefd, wat hij
alleronbeschaamdst ver-

(69) Bijlage XIII, p. 191 vlg.
(70) Bijlage XIV, p. 193 vlg.
(71) Refereynen ende Liedekens, fol. [A 6v]:
Noch Waer S.D. Waerheyt, oock Prijs met Eeren // heeft
Verdient: hebbende voor Antwoorde gheschreuen //
D'welck hy ghevoeydt in sijnder Leeren // heeft /
Der Regenten Wijsheyt, hun van Godt ghegheuen.
(72) Zie over de dubbele censuur onze Drie schandaleuse Spelen (Antw., 1937), p. V, n. 20. Van
de bijdragen 46, 52, 55, 58 en 70 zegt de Bibl. Belg., dat ze niet vergezeld zijn van een
liedeken (2 R 34) en geen enkele aanduiding (facteur, devies, kamer) bevatten (4 R 34). De
verklaring hiervan leveren echter r. 7-13 van Den Drucker totten Leser [Fol. A7v]:

10

Schoon Refereynen haer hier in openbaren
Int ghetal t'Seventich / om elcx verjolijsen /
Vijue isser daer / sonder Deuijsen /
Jnt stede van die niet en mochten passeren /
Op diuersche Feesten / winnende prijsen:
Hier inne soo wilt toch speculeren /
Sy sullen v alle Deucht doceren.
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klaart, in zijn berijmde opdracht aan de regeering van Brussel, jegens nietbrabantsche
inzendingen te hebben bedreven:
Dese Refereynen (wilt dit deurgronden)
Zijn som wt Vlaenderen / mijn Heeren loyale /
Ja / wt Hollant en Zeelant ghesonden /
Ende en waren niet al Brabantsche tale:
Maer den Druckere heeftse int generale /
Nae sijn beste / op Brabantsche tale gheset /
Waer deur wel Fauten souden principale
Ghecomen zijn / ghestelt t'uwer jugen net.(73)

Hoe dit zij, nieuw werk was voor den dichter weggelegd. Nog in 1562 immers werd
te 's-Hertogenbosch een dichtwedstrijd uitgeschreven(74) en twee jaar nadien een loterij
ingericht(75), doch preciese gegevens ontbreken omtrent zijn mogelijk aandeel aan
deze plechtigheden. Aan den anderen kant is er aangaande zijn Kamer geen enkel
bericht meer voorhanden, d.w.z. tusschen 1568, het jaar, waarin zij door Alva werd
afgeschaft en 1597, het jaar, waarin zij opnieuw werd opgericht.(76)

(73) Refereynen ende Liedekens [fol. A 7].
(74) Aldus Dr. J. te Winkel, a.w., II (1922), p. 416 en 422, zonder evenwel ook maar in het minst
te preciseeren. De uitschrijvende Kamer kan alleen die van Cassiere geweest zijn, daar het
de gewoonte was, dat de Kamer, die het landjuweel gewonnen had (i.c. te Antwerpen in
1561), op hare beurt een feest inrichtte. Dr. C.R. Hermans echter schrijft (Bijdragen etc.,
1843, p. 22): ‘Of Moyses bosch ooit een Meifeest aan de Rederijkkamers, buiten
's-Hertogenbosch gevestigd, volgens de verordering der kaart, gegeven heeft, vind ik niet
vermeld.’
(75) L. Torfs, Over een loterij te 's-Hertogenbosch in 1564 in De Vlaamsche School (Antw.,
1863), p. 136-139.
(76) Pr. Van Duyse, a.w., II (Gent, 1902), p. 236 vlgg., noemt de Kamers van 's-Hertogenbosch
Kerk- of kloostergezind, omdat ze, volgens Dr. C.R. Hermans, Bijdragen (1843), p. 23 vlgg.,
nog in 1566 in de processie speelden (cf. supra, n. 25). Dit is al daarom overdreven, omdat
noch uit het werk van Cassiere, noch uit dat van een anderen Bosschenaar, die onder de
spreuk Deus providebit eveneens aan den wedstrijd te Brussel (1562) deelnam, een dergelijke
gezindheid naar voren treedt. Aan den anderen kant deed Alva de waarheid niet weinig
geweld aan toen hij beval (Dr. C.R. Hermans), Gesch. der Rederijkers, 1867, p. 174) ‘dat in
alle manieren de camere van Rethorycke (d.i. van 's-Hertogenbosch) afgestelt en gans
geaboleert word, als occasien en oirsaecken zynde van alsulcke quaden ende schandalen als
hier geschiet zyn.’ De waarheid in dezen biedt ons wellicht een gelijktijdige kroniek (cf. Th.
Goossens, Fr. Sonnius in de Pamfletten, 's-Hertogenbosch, 1917, p. 40): ‘velen uit de gilden
waren met de pest der ketterij besmet’. De parodie op het Pater Noster, bij het volk rondgaande
in verband met Sonnius' installatie (16 Nov. 1562) als bisschop van Den Bosch (Id., a.w., p.
42 vlgg.), is niet noodzakelijk afkomstig uit de rederijkerskamers aldaar.
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Ook is hij niet opgenomen in den Nederduytschen Helicon (1610), waarin nochtans
tal van onbekenden worden vernoemd.(77)
***
Tot dusver beschouwden we het werk, dat met volle zekerheid aan cassiere waer is
de waerheyt dient toegekend. Thans komen de twijfelgevallen aan de beurt en in de
eerste plaats de gedichten, door Cassiere (zonder meer) vervaardigd naar aanleiding
van de loterij te Antwerpen (1574).(78) Twee ervan bezitten we nog, een referein en
een liedeken en uit beide blijkt, dat hier wel degelijk onze factor aan 't woord is.
De ouders, betoogt hij in het referein, die hun kinderen een goed voorbeeld geven,
winnen voor zichzelf en ook voor hun kroost het eeuwige leven. Alle andere
handelwijze leidt ten verderve (- 15). De kinders volgen inderdaad het voorbeeld,
goed of slecht, na, overeenkomstig het oude spreekwoord, soo d'ouders pypen danssen
de jonghers (- 30). Wat men hun in hun jeugd inplant, goed of kwaad, blijft hun
steeds bij, vooral het kwaad (- 45). De ouders dienen derhalve een recht Christelijk
leven te leiden; de kinderen, anderzijds, moeten gehoorzaam zijn, ook aan hun
geestelijken vader (- 60):
Hier om ghy ouders en wilt niet setten dan
Den worm inden pels / die van selfs wel groeyt:
Deur een ongheschickt leuen vol smetten dan /
Daer ghy v seluen en v kinders deur ontgoeyt:
Maer gheeft hen een exempel dat deuchdelijck bloeyt /
Deur een recht Christelijck leuen naer dbetamen:
Op datmen v als Heydens niet en verfoeyt /
Die tgheloof missen / hen voor Godt moeten schamen.(79)

(77) Een andere 16de-eeuwsche gelauwerde, Jan Vandenberghe, wordt er eveneens in verzwegen:
cf. onze Rhetores Bruxellenses II, p. 67.
(78) Zie voor de literatuur over dit onderwerp: supra, n. 9. p. 93.
(79) Afschrift (Bijlage XV, p. 195) naar het Brusselsch ex. [C4]. Zie ons Nader Nieuws etc. (p.
290, r. 1 v.b.). Volgens Kossmann (a.w., p. 11, IV, 1) komt het referein in 4 exemplaren
voor, w.o. het Leidsche, datgene nl., welks titel luidt: Diversche Refereynen, etc.
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Herinneren r. 51 vlgg. aan het Presentspel en aan het referein uit 1559(80), even
opvallend zijn de overeenkomsten tusschen het Liedeken uit 1562(81) en het Liedeken
uit 1574 (10 × 5), ‘ghestelt op den Sinne Loeft godt om zijn Elementen schoone’ en
waarin de dichter (In viericheyt groeyende, Cassyere. Tshertoghenbosch) den Heer
prijst om Zijn genade (- 10), Zijn scheppen van hemel en hemellichamen (- 20), van
de aarde met al wat haar versiert (- 30), van wateren en visschen (- 40), van 't vuur
en andere elementen (- 44), doch vooral om Zijn gave van 't eeuwig leven door
Christus (- 50): men vergelijke maar even (1574) r. 4, 18, 29-30 en 45 vlgg. resp.
met (1562) r. 6 vlgg., 35, 43, 16 vlgg. en 54 vlgg.
In hoeverre de censuur in beide gevallen opgetreden is, kunnen we niet uitmaken.(82)
Resten nu nog 3 refereinen en, om te beginnen, één (no. 139 by Jan de Bruyne),
waarvoor de auteur, Cassijere vanden bossche (geen spreuk), te Antwerpen, op 21
Augustus 1559, een vierden prijs, een stoop, verwierf(83).
Na 's menschen zondenval, aldus de dichter, schonk God hem, door Christus, weer
genade, op voorwaarde nochtans dat hij, door 't geloof in den verlosser, deze genade
waardig zij (- 18). Dat zal hij, indien hij, in Christus herboren, ‘één met Godt is, of
sijn euenbeelt crachtich’ (- 36) en een geloof belijdt, dat hem Gods eer en des naasten
profijt doet zoeken, dè kenteekens van den rechten Christen (- 54). God is overigens
zoo goed, dat Hij allen zoekende, mits deze maar op de beschreven wijze gelooft,
zal genezen (- 72).(84)
Welnu, dit referein herinnert zóó aan het hierboven reeds besprokene (no. 137)(85),
dat we 't zonder aarzelen aan Cassyere

(80) Vgl. hierboven p. 96 en p. 95.
(81) Vgl. hierboven p. 111; het Liedeken uit 1574 in Deuchdelijcke Solutien (Antw., 1575),
waarvan een ex. in het bezit is van de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam (Bijlage XVI,
p. 197 vlg.).
(82) De censor, te Antwerpen, was S. Baer, over wien zie hierboven, p. 100, n. 30 en ons Nader
nieuws etc., p. 290, j. Vgl. nog supra, p. 92, n. 5.
(83) Ruelens (no. CXXXII) I p. 199 en III, p. 223 (no. CIII) schrijft ‘den eersten prijs’, doch in
Jan de Bruynes handschrift staat allerduidelijkst: vierden
(84) Bijlage IV, p. 124 vlg.
(85) P. 95, n. 13.
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waer schuylt de waerheyt mogen toeschrijven. Daar we 't bovendien als een uitbreiding
van een regel uit no. 137 mogen beschouwen, zijn we geneigd, dit laatste vóór 21
Augustus 1559 te plaatsen. Op zijn beurt schijnt no. 137 een antwoord te zijn op een
mogelijke tegenwerping in verband met het gedeelte uit het presentspel, waarin de
lof der heidenen wordt gemaakt,(86) zoodat de drie werkjes chronologisch als volgt
zijn te rangschikken:
presentspel 1559 (nieuwjaar, d.i. 26 Maart);
referein 137;
referein 139 (21 Aug. 1559).
Ten slotte komen de twee refereinen (nos. 90 en 108 bij Jan de Bruyne), beide
onderteekend cassiere duer hope verwacht ick, beide gedateerd 1556 en beide een
toespraak tot den wereldsgezinden mensch bevattende.
‘Mij’, verklaart de dichter in het eerste (15 × 4), ‘mij, een verstokt zondaar, heeft
Christus, door Zijn menschwording, tot nieuw leven gewekt (- 15). Zijn leven en
Zijn leer hier op aarde zijn voor mij een voorbeeld (- 30). Zóó groot was Zijn liefde
tot mij, dat Hij voor mij gestorven is. Door 't geloof in Hem zal ik 't eeuwig leven
genieten (- 41). Men bouwe dus op Hem en geloove in de verwezenlijking Zijner
belofte (- 60).(87)
In het tweede (16 × 4) toont hij aan hoe de wereld, door de slang gevoed, haar
liefhebbers bedriegt en in 't verderf stort (- 16). Johannes toch heeft gezegd dat zij,
die de wereld zoeken, eigenlijk naar de duisternis verlangen (- 32). De genietingen
der wereld lachen den dwazen toe, maar berokkenen de ziel niets dan nadeel (- 48).
Men late dus de wereld varen en roepe, wordt men door den booze bekoord, de hulp
van den Almachtige in (- 64).(88)
M.d. doet de ons bekende Cassiere in deze twee gedichten doodeenvoudig, wat
hij elders aanbeveelt: de onwetenden of dolenden helpen(89). Argumenten en
woordenschat zijn gelijkend.

(86) Cf. supra, p. 97 en Bijlage V, r. 152-207.
(87) Bijlage I, p. 118 vlg. J. Loosjes. a.w., p. 442, kent alleen dit refrein en haalt er r. 48-51 uit
aan. Vgl. supra, n. 14.
(88) Bijlage II, p. 120 vlg.
(89) Cf. hierboven p. 95 en p. 105.
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No. 90 is bovendien, net als het liedeken uit 1562, tot ‘ghy Sions dochter’ gericht.(90)
't Is waar: het devies is verschillend. Doch hiertegen voeren we aan, dat eensdeels
het devies Waer is de Waerheyt(91) op zichzelf al twee varianten vertoont, nl. waer
S.D. waerheyt(92) en waer schuijlt de waerheijt,(93) terwijl andersdeels gevallen bekend
zijn van dichters, die twee kenspreuken gebruikten, hetzij nu eens de eene, dan weer
de andere, zooals bv. Cornelis Everaert (Ic comme om leeren en So reine verclaert)(94)
en Adriaan Wils (Alst Godt belieft en Godt kent alle herten),(95) hetzij beide tegelijk,
zooals Frans Van Ballaer.(96)
We meenen dan ook als volgt te mogen besluiten: cassiere duer hope verwacht
ick en cassijere waer schuijlt de waerheijt zijn één en dezelfde dichter(97), nl. Jacop
Jacopsoon Cassyere, factor van de rederijkerskamer Mozes Doorn te 's-Hertogenbosch,
wiens werkzaamheid we kunnen volgen van 1556 tot 1574 en die in 1561 te
Antwerpen den hoogsten prijs en elders meer dan één onderscheiding verwierf. Hij
heeft niets te maken nòch met Willem Touwaert, een gegoeden Antwerpenaar, die
niet eens

(90)
(91)
(92)
(93)

Zie hierboven p. 111.
Zie supra, p. 6 (1559) en Bijlage V, p. 146, aan 't slot.
Zie supra p. 94 en Bijlage XIII, p. 191 (titel).
Bijlage III, p. 123, aan 't slot. Na al wat voorafgaat zal het nu wel duidelijk zijn, dat dit devies
onmogelijk kan beschouwd worden als een uiting van scepticisme ten opzichte van
geloofszaken.
(94) Dr. J.W. Muller en Dr. L. Scharpé, Spelen van Cornelis Everaert (Leiden, 1899-1920), p.
XXV.
(95) Frederiks en Van den Branden, Biogr. Woordenb.2 (1892), vo A. Wils. Andere voorbeelden
bij Dr. A.S. Kok, Van Dichters en Schrijvers II, (Culemborg, 1899), p. 128 vlgg.
(96) Cf. onze Rhetores Brux. II, p. 69, n. 4 en Ruelens, a.w., II, no. LXIII, aan het slot waarvan
de onbekende dichter teekent:
Mistroostich doet versuchten.
Espoer me sustient.
(97) Ruelens, a.w. I (1879), p. 199, nam twee Cassieres aan, omdat hij geen voorbeelden kende
van rederijkers, die onder twee zinspreuken geschreven hebben. Daar dergelijke voorbeelden
wèl bestaan, valt ook zijn hypothese weg: ‘zou men ten minste mogen aannemen dat het in
de wedstrijden aan eenen mededinger toegelaten was zich onder verschillende kenteekens
te verschuilen?’
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Cassiere heette(98) en die op 5 Augustus 1559 (80 jaar oud), in de Scheldestad werd
onthoofd, o.m. wegens het bezit van enkele verboden boeken, nôch met Peeter Cassier,
in 1584 vermeld als de heroprichter van den Antwerpschen Olyftack.(99)
Hij moet zeer veel hebben voortgebracht, zooals trouwens menig factor uit die
jaren. Wij hebben ons best gedaan, om uit allerlei zeldzame, zooniet unieke bundels
te verzamelen, wat er nog van zijn oeuvre overblijft.
Wij hopen, dat dit ons vluchtig onderzoek er anderen moge toe aanzetten, eveneens
op jacht te gaan, opdat het beeld van dezen interessanten rederijker zoo spoedig
mogelijk kunne voltooid worden.

(98) Antwerpsch Archievenblad, XIV (Antw., 1874), p. 68 en 125: de naam wordt ook nog Couwart
gespeld, maar van Cassier (Cassiere, Cassyere, Cassrere of Cassererie) geen spoor! De
toekenning van dezen tweeden toenaam aan W. Touwaert is immers te wijten aan een
vergissing. J. Loosjes, a.w., p. 440, verwijst inderdaad naar Altmeyer, Les précurseurs de
la Réforme aux Pays-Bas II, 1886, p. 170 (Cassererie); Altmeyer naar Pr. Van Duyse,
Verhandeling etc. in Mém. cour. de l'Ac. de Brux., Brux., 1861, p. 167 (Cassererie) en Pr.
Van Duyse naar L.-J. Visscher, Beknopte Geschiedenis der Nederl. Letterk., II (Utr., 1852),
p. 69, dien hij echter te vlug heeft gelezen, want deze handelt eerst, steunende op Mertens
en Torfs, Gesch. van Antwerpen, IV (Antw., 1848), p. 264-265, over Willem Touwaert en
onmiddellijk nadien over Een present van jonste etc. door... Cassrere (sic; cf. supra, n. 20),
een schrijfwijze, die tot Cassererie vervormd werd. Ook Dr. J.A. Worp, Gesch. v.h. Drama
etc. I (Gron., 1904), heeft het over den ‘rederijker’ Willem Touwaert Cassererie en duidt
hem in zijn register (II, 1908), p. 191 aldus aan: Cassererie, W.T. (van Cassiere en zijn
Present van Jonste rept hij echter geen woord).
(99) Is Jacop Jacopsoon Cassyere identisch met Jacob Jacobszoon Jonck (in liefde bloyende tot
Amstelredam 1553), wiens (autographisch?) Spel van sinnen van Naboth op de Kon. Bibl.
te Brussel berust? Een dubbelen toenaam vonden we reeds bij Mr. Jan Vandenberghe (alias
Van Diest; vgl. onze Rhetores Bruxell. II, p. 57, I, p. 437 en onze Drie Schandaleuse Spelen,
p. II, n. 2), en Dr. G.J. Boekenoogen, De Zaansche Volkstaal (Leiden, 1897), p. CXIV geeft
treffende voorbeelden van twee verschillende, naast elkaar in gebruik zijnde, geslachtsnamen
bij dezelfde familie. Vgl. Catalogus J. Koning I (Amst., 1833), no. 210: ‘Jacob Jacobsz., Lid
der Kamer etc... Naboth’. Schotel, Gesch. der Rederijkers2 II (1871), p. 54 verwijst o.m.
naar deze bron (‘Jacobsz’). Dr. E. Ellerbroek-Fortuin, Amsterdamse rederijkersspelen in de
zestiende Eeuw (Gron., 1937), p. 125 volledigt den naam (J.J. ‘Jonk’) en ontleedt het spel
(p. 124-133), doch denkt niet aan de identificatie J.J. Jonck = J.J. Cassyere, daar in elk geval
de initialen van dezen laatste haar onbekend waren.
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Bijlage I
(1556)
(K.B. Brussel, Hs. II 1695, geschr. door Jan de Bruyne ca. 1580;
(Cf. supra, p. 115)(1)

+

Refereijn
+

Fol. 154

+

Hoort ghij sions dochter / die noch sijt clachtich
Jn vreese geseten / duer onkennisse blint
wat mij (eens v gespelinne warachtich)
geschiet is / van hem die mijn siele beuindt
5 als ick duer dboeleren / gans adams gesint
gewondt / (ja doot) lach voer mijnen vader goet
heeft hij / mijn lieff / als de getrouste bekint
mijn leuen weder gesocht / geuonden metter spoet
waer duer / duer sijn genade / liefde en ootmoet
10 en menschwordinge / daer hij mij me weckte
en op dede staen / mij wassende van dbloet
des doots / en der sonden / dwelck mij bedeckte
sijn siel hij voer mij / soo minnelijc streckte
dies ick wel seggen mach / duer dit aencleuen // fier
15 aldus vant triomphant dit lieff mijn leuen // hier
Opt dat ick sijn liefde sou kennen in desen
en op niemant sien / dan op hem alleen
heeft hij mij voorts gesterckt / duer tsienlijc wesen
sijns leuens / hier op daerde net en reen
20 duer tvasten / bidden / waken / druck en ween
mij bewarende / als een hin haer kiecxkens siet
en met sijn soete leeringe gemeen
mij altijt troostende in mijn verdriet
+
waer duer hij mij oock een exempel liet
25 sijn voetstappen vlijtich te volgen naer
op dat ick als een rancxken / soo hij mij hiet
in hem / (den wijnstock) sou blijuen vruchtbaer
siet / geenen last voor mij / en was hem te swaer
midts desen stercken brandt der minnen verheuen // fier.
30 aldus vant triomphant dit

no 90 4/15

+

Fol. 154v

+

(1) De bijlagen zijn letterlijke reproducties. Alleen in de spelen werden de namen der personages
overal onverkort, eenvormig, schuin en met hoofdletter gedrukt. In Bijlage V hebben we
bovendien, duidelijkheidshalve, de tooneelaanwijzing achter elk der drie spelers (Fol. 19, r.
1) op het lijstje der personages (Fol. 18v) laten plaatsen.
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O welcken liefde hij mij noch al toonde
desen compassiuesen samaritaen
Siet met welcken olie / hij mij verschoonde
op dat ick de wreede doot niet en soude ontfaen
35 hij is selfs als een lam / totten cruijce gegaen
mijn misdaet dragende / duer sdoots torment
maer van godt weder verweckt / is op gestaen
ten derden dage / soo ick weet ongeschent
ten hemel geuaren / sittende present
40 ten godts rechter handt / daer ick bij hem sal comen
ja alree ben ick inden geest / die mij sulcx inprent
duer tgelooue / de herboringe vol vromen
wech doot van hier dese heeft v cracht benomen
dits mijnen roem / tegen v ingeuen // schier
45 aldus vant triomphant / dit lieff mijn leuen // hier

+

Prinche.
+

Triomphantelijc wast / dat hij ooijt dede
dese / mijn / en alder mensen lieff vol trouwen
voer godt / daer de waerheijt / altijt grijpt stede
hoe wel de weirelt / dit qualijc can verdouwen
50 dus ghij liefkens / wilt opt sant niet meer bouwen
maer op christus den steen / die eeuwich sal dueren
die ons leuen vandt / en vindt / soo wij ons houwen
aen hem / duer tgelooue / in sijns woorts volvueren
hier roept / weent / en clopt / minlijc tallen hueren
55 hoorende / comen opdoen / eest dat hij begeert
neemt hem waer / inden tijt alst mach gebueren
op dat ghij sijn goetheijt / van v niet en weert
soo moecht ghij met mij / elck seggen expeert
tot sijnen prijs / ten spijte den verdreuen // gier
60 aldus vant triomphant // dit lieff mijn leuen // hier

Fol. 155

Jn viericheijt groeijende / moijsen doren
schertogen bossche per cassiere
oft duer hope verwacht ick
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Bijlage II
(1556)
(a. hs.; cf. supra, p. 115)

+

Refereijn
+

Fol. 181

+

Ghij weirels gesinde / adams kinderen
verdoolde schapen van de reçhte strate
die den schat der boosheijt / die saen sal minderen
prijst / bouen deeuwich goet / der sielen bate
5 hoe sijdij sus verblindt / wie heeft v de mate
des woorts / en der redene / soo onttogen
Siet ghij niet / hoe de weirelt vroech en late
haer liefhebbers / soo valslijc heeft bedrogen
haer samblantelijc soch / waer heeft sijt gesogen
10 wt der slangen borsten / als trecht dootlijc fenijn
dwelck (soot van v hier niet en wordt verspogen)
Sal eeuwich / uwer sielen verderuinge sijn
daerom vliet van desen bedriechelijcken schijn
tot de sonne der waerheyt / nae godts gebodt
15 denckende soot oock blijcken moet telcken termijn
Sweirels samblant // is als drijfsant // niet / sonder godt
Sweirels samblant / des woorts wederpartije
Segt hoe hoort ghij dat johannes noemen
waeij vlees lust / oogen lust / sleuens hoouerdije
20 tsaet / een wortele / van smensen verdoemen
den babeloensen mantel / tsieraet / de bloemen
daer hen de godloose / me tooijen en behangen
wiens boose gedachten / en hooch beroemen
als een schaduwe is / een ijdel omvangen
25 + Siet alle die hier nae stellen haer verlangen
den wech des vreden / beneuen treden
Sij wijcken dlicht / en hebben verlangen
nae de duijsterheijt / van alder onvreden
maer al telt dit de sulcke / heel onbesneden
30 Jnden gheest / voer een weluaert / hier in sweirels codt
acht dat niet / want nae der schriftueren reden
Sweirels samb

no 108 4/16

+

Fol. 181v

+

Als drijfsant / drijuende ongestadich
nu hier / dan ghinder / midts der stroomen cracht
35 Js des weirels samblant / dwelck geueijst sucadich
maer altijt wanckelbaer / den sotten aenlacht

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

121
hoogen naem / wellust / eere / srijckdoms pacht
solaes / bancketten / en triompheringe siet
wat ist / wat windt hij / die dat al bevracht
40 dan een handt vol sonnen / ja een ijdel niet
dwelck in deijnde / dick weckt / dwaenhopich verdriet
cnagende consiencie / oft crancke sinnen
daermen tprofijt der sielen (soo christus bediet)
bij verliest / als alle rechtwijsen bekinnen
45 wel hen dan / die / dit tegen deel beminnen
dats de verneringe des geests / na swaerheijts slodt
want als wij de sake / te recht sien binnen
Sweirels samblant // ...

+

Prinche
+

niet sonder godt / eedel / prinche tis waer
50 want al wadt jet is / oft staende sal blijuen
is godt / oft godts / als diet al in allen is claer
wiens mogentheijt / men niet en can beschrijuen
daerom / salich is den man / die nae sgeests drijuen
jn godt dwarachtich wesen / leeft en rust certeijn
55 en sweirels samblant / dwelck niet en mach beclijuen
maer corts eijndt / laet varen / als een saet onreijn
dus al lockt v den sathan / sweirels prins gemeijn
duer sijn loose treken / en laet v niet verdoruen
is tvlees cranck / bidt om hulpe uwen cappeteijn
60 hij sal v bijstaen / wilt dit vrij geloouen
oock en can dit niet / dat jet / niet beroouen
noch de vijandt ontrecken / godts deel en lodt
denckt op uwen regel / dorscht op geen jdel schoouen
Sweirels samblant // is als drijfsant // niet / sonder godt

Fol. 182

Schertogen bosch op moijses doren
jn viericheijt groeijende
per cassiere duer hope verwacht ick
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Bijlage III
(1559)
(a. hs.; cf. supra, p. 95)

+

Refereijn
Fol. 232v

+
+

Die hier onwetende altijt sijn beste // doet
oft sonder kennisse / goetdunckende voort voert
is te prijsene / in swerrels geweste // soet
bouen dien die wetende / swoorts veste goet
5 misbruijckt / veracht / den heijlijgen geest beswaert
nochtans om salich te sijne / soo de schrift verclaert
is dit niet genoch / want die hier nae wil leuen
moet wetende sijn beste doen / midts tgelooff gepaert
Jn christo welck ons de salicheijt can geuen
10 want wat niet wt den rechten gelooue euen
en geschiet / is voer godt onrecht / quaet oft sonde
en onwetentheijt / en can niet aencleuen
tgelooue de timmeringe van gronde
dus en wordt niemant salich tot geenen stonde
15 noch en is de geschoncken genade weert
dan die / soot ooijt de schriftuere orconde
die wetende sijn best doet / geloouich volheert
Sout anders wesen / soo ick can mercken // hier
sou ons sgeloofs wetentheijt / weijnich baten
20 soo mochten oock veel heijdensche clercken // schier
machemetisten / Joden / som van wercken // fier
soot schijnt / die oock christum / noch sijns woorts mandaten
niet en kennen / maer met verachtinge haten
salich worden / dwelck niet mach wesen
25 wie niet en gelooft / seijt christus / elck macht vaten
is verdoemt / wat dient dan sulcke daet gepresen
+
die hier sijn best doet / duert gelooff wtgelesen
wordt alleen een herboren godts kint genaemt
die is reijn / en van alle qualen genesen
30 daer donwetende onreijn / cranck blijft befaemt
de genade christij / soot recht is en betaemt
wordt hem alleen / toegeschreuen / expeert
dus en wordt niemant salich // dan diet soo raemt
die wetende sijn best doet / geloouich volheert

no 137 4/17

+

+

Fol. 233
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35 Waerom heeft godt sijn woort / en leere // jent
sacramenten / en alsulcx voer oogen geleijt
dan om datmen van donwetentheijt keere // blent
totter waerheijt / die altijt godts eere // ment
Daer duer sou gaen / als nieu creatuere bereijt
40 sou donwetende / bestdoender der salicheijt
in tsijne / als dander / hier nae beeruen
wat waer dan christen gelooue / der liefden feijt
dan een jdel niet / datmen wel can deruen
o neen broeders / neen christus leuen en steruen
45 is dien contrarie / soomen merckt en siet
Die wetende sijn best doet / bruijckt soete conseruen
Daer dander niet dan bitter pijne en bespiet
Sonder tgelooue / en machmen godt behagen niet
hoe sterck hem dijpocrijt / hier tegen weert
50 Dus wordt alleen salich / naer swaerheijts bediet
Die wetende sijn best doet / geloouich volheert

+

Prinche
Fol. 233v

+

hier om prinche / waeckt / en sijt int weten // cloeck
namelijc int gene / dat v godt heeft beuolen
Doet v beste / niet inden secreten // hoeck
55 als sulcken secktenstichter / oft verbeten // roeck
maer als een christen / openbaer onverholen
Siet ghij donwetende falen oft dolen
Duer v wetentheijt / wilt hem saen onderrichten
want sulck meijnt / hij gaet bijde waerheijt ter scholen
60 Daermen niet en hoort / dan luegenen dichten
in godts oordeel / wilt v tonge swichten
die ongrondelijc sijn / en wij niet en verstaen
Dan sentencien / nae des schrifs verlichten
muecht ghij om beters wille / wel wtspreken saen
65 soo wij in desen / hier oock hebben gedaen
dwelck ghij prinche / wijselijc hebt begeert
Dus niemant en wordt salich / dan nae schrifs vermaen
Die wetende sijn best doet / geloouich volheert
op de vraghe van brussel / oft die mensch
mach salich worden / onwetende sijn best doende
per waer schuijlt de waerheijt
cassijere vanden bossche

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

124

Bijlage IV
(1559)
(a. hs.; cf. supra, p. 115)

+

Refereijn
Fol. 235v

+

o

n 139 4/18 Duer der slangen bedriegelijc onbesneden // saet
en douertreden // quaet
van adam / waren wij inde doot gesoncken
ja kinderen des torens / die der vreden // raet
5 welck noch vast heden // staet
verachten / dies ons wercken voer godt stoncken
mer de heere / duer sijn bermherticheijts voncken
dit siende / sant ons christus sijnen sone soet
waer duer hij ons weer rijckelijc heeft geschoncken
10 sijn genade / diesmen hem eeuwich louen moet
nu is hier der vieolierkens vrage vroet
wie sulcx werdich is / nae schrifs orconden
tis waer / soomen sgeests oogen / recht open doet
worter van ons selfs wegen / niet een geuonden
15 maer van slams wegen / dwelck wech neemt swerrels sonden
daer den sondaer duer troostelijc bedaeckt // leeft
is hijse werdich / soo wijt recht duergronden
die christus duer tgelooue / werdich gemaeckt // heeft
Die christus duer tgelooue / heeft gevrijdt // fier
20 is gebenendijt hier
vercoren / herboren // een nieu / creatuere
godts erfenaem / ten spijte / tvijants nijt // ghier
en al sijn verwijt // schier
eenen tempel / daer godt in wil woonen puere
25 is hij nu sulcx alst blijckt / nae als vuere
en een met godt / oft sijn euenbeelt crachtich
soo is hij der genaden / en sleuens duere
+
duer godts genade / oock werdich warachtich
en dat nader godlijcker natueren sachtich
30 van godt / duert gelooue / in hem geplant
sonder welcke / alle werdicheijt onmachtich
is en moet blijuen / nae trechte verstant
dat ons godt jondt / geeft / maeckt / broeder vaelijant
is onse / en sijn wij / dit vast ongelaeckt // cleeft
35 dus is hij werdich / der genaden plaijsant
die christus duer tgelooue / werdich gemaect // heeft

+

Fol. 236 (233)
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niet dat hier een blau doot gelooue gelt // jet
Soo jacobus spelt // siet
als de sulcke wel meijnt / duer sijn veel weten
40 maer een leuendich / soot den geest ongequelt // hiet
dat dadich gestelt // biet
dwerck der liefden / getroulijck wt meten
der gauen godts / die reijn en ongespleten
godts eere / en des naesten profijt soecken
45 waer aen men een recht christen / vol secreten
godts / kennen mach / hier en in alle hoecken
en duer ditte / midts godts genadich vercloecken
mach sulcken seggen / met paulo serteijn
ick vermacht al / wie mach mij vervloecken
50 en bens werdich // christum mijnen heere reijn
diet in mij al werckt / is / en oock schenckt gemeijn
wat sijn is / dus dees reden te kennen naeckt // geeft
dat hij werdich is / die genade pleijn
die christus duer tgelooue / werdich gemaect // heeft

+

Prinche
Fol. 236v (233v)

+

55 Dits v tot trooste / ghij bedruckte sinnen / swaer
Soo ghijt cont innen // daer
duer godts goetheijt / te kennen gegeuen // al
op dat ghij sijn genade / oock met minnen // claer
soet int bekinnen // naer
60 sout volghen / en waernemen / hier in dit ertsche dal
want de heere / is bermhertich / die elck wt den val
des doots wil trecken / die getogen wil wesen
Daerom al sijdij noch cranck / en van duechden smal
soeckt / bidt / keert v tot hem / hij sal v genesen
65 maer duer tgelooue / op dat ghij midts desen
een lidt van christus leden / voer godt moecht blijcken
en met hem de croone / der glorien gepresen
deelachtich wort / hem / duer hem / soo muecht gelijcken
want dit blijft vast / dat hij nae schrifs bedijcken
70 werdich is / voer hem / die van dwoort wel geraeckt // sneeft
die geschoncken genade / diet al doet rijcken
die christus duer tgelooue / werdich gemaeckt // heeft
opde vrage / wie werdich is / cristus geschoncken genade
op de violiere tot antwerpen anno 1559 / 21 august
per cassijere vanden bossche den vierden prijs
eenen stoop
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Bijlage V
(K.B. Brussel, Hs. 21657; cf. supra p. 96 vlgg.)
+

1559
+

Fol. 18

bouen maten goet - C
Een Present van Jonste
Vrientschap / en Trouwe
tpresent is eenen Bybel
per cassiere
jonste Lanck 414
174
Ghespeelt den .21. January anno 1560 a nativitate op dolyftacxcamer / op een tacxken

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

t.o. 126

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

127
+

Personagien
Fol. 18v

+

Jonste een schoon Jonghe maeght heel fray ghehabitueert
Vrientschap een ghedaeght man fray ghehabitueert
Trouwe een deghelycke vrouwe
+

Jonst
Hebt Jonste

+

Fol. 19

Vrientschap
Thoont vrientschap
Trou
Bemindt de Trouwe
Jonst
schout den haet
Vrientschap
vliedet tquaet
Trou
die duecht Laet blycken
Jonst
by Rade
Vrientschap
slaet gade
Trou
dwoort / soet van beschouwe
Jonst
hebt jonste
Vrientschap
thoont vrientschap
Trou
bemindt de trouwe
Jonst
5 seer Rustich
Vrientschap
seer Lustich
Trou
een werrelt van gouwe
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Jonst
vindt ghy
Vrientschap
hier naer siet
Trou
geen haers gelycken
Jonst
hebt jonste
+

Vrientschap
thoont vrientschap

Fol. 19v

+

Trou
bemindt de trouwe
Jonst
schout den haet
Vrientschap
vliedet tquaet
Trou
Die Duecht Laet blycken
Jonst
in Gods consten / syn dit die Rechte practycken
Vrientschap
10 die hier aff wycken // het seyl sy strycken
der ghenaden soet
Trou
dat tuyght oock Redene
Vrientschap
wel hen / die pynen den tyt te bestedene
deur ons / als Dry Rechte werckelycke gheesten
Jonst
Jonste
Vrientschap
deur vrientschap
Trou
doet trouwe volleesten
Jonst
15 sboosheyts tempeesten // aen deen syde varen
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Vrientschap
eerlyck Leven
Trou
Gods gheboden bewaren
ja syn wet verclaren // met vierichede
Jonst
twist / haet / en nydt
Vrientschap
valsch ghewin met ghierichede
straffen / verjaghen / als Dootlycke sonden
Trou
20 Liefde thoonen
Jonst
de gheschoncken ponden
van Godt gesonden // wel employeren
Vrientschap
Den bedructen troosten
+

Trou

De Crancke visiteren
den naecten cleeden / Den hongherighen spysen

+

Fol. 20

Jonst
de verlatene by staen
Vrientschap
de verdoolde wysen
25 den rechten wech / die hy behoort te wandelen
Trou
in Ambacht en Comeschappen
Jonst
oprecht handelen
gheen quay Amandelen // voor goeye tellen
Vrientschap
Recht ghewicht en mate
Trou
elcken voortstellen
de waerheyt mellen // vry en ongheveyst
Jonst
30 nyet metten mondt spreken
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Vrientschap
dan therte en peyst
ja ja / neen neen / syn recht sonder Lueghene
Trou
in eens anders weluaert
Jonst
meer te verhueghene
dan in ons selffs / soo Scriftuere Leert
Vrientschap
nyemant te verheeren
Trou
Lieuer te worden verheert
35 elcken euen dienstich / te synen behoeue
Jonst
metten Blyden / blyde
Vrientschap
metten Droeuen / droeue
der Liefden schroeue // altyt tontdrayene
Trou
Donuerstandighe
Jonst
verstandich te payene
elck te verfrayene // met goey manieren
+

Vrientschap
40 De Crancke int ghelooue

Fol. 20v

+

Trou
gheloouich stieren
van arghernis vieren // daer hem sulc aen stooten mocht
Jonst
Die liefde die ons dryen heeft voortgebrocht /
heeft sulcx van dbeghin / in ons geplant // oock
Vrientschap
twaer teghen recht / en Redelyck verstant // oock
45 deden wy anders / aen mannen oft vrouwen
Trou
hoe souden wy sonder datte / ons namen behouwen
want waer is / Jonste / vrientschap / en trouwe goet
daermen sulcx (soot de liefde Riet) / nyet en doet
voorwaer nerghens / tot gheenen plecken
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Jonst
50 tis soo / waer wy comen men heet ons nijet vertrecken
tsy by wat natien / soot dick is vercleert
want jonste / vrientschap en trouwe elck begeert
maer dit is te beclaghen / by leecken en clercken
datter luttel syn / die duer ons sulcx wercken
55 als wy hen thoonen / en doende voort Leeren
Vrientschap
Ons namen / en sietmen by tvolck nyet verkeeren
maer ons daden volghen sy contrarie naer
jonste metten monde / eest meest hier en daer
vrientscap / maer met wensschen / sonder te doen blycken
60 Trouwe / met schoon woorden / hoortmen se vuytstrycken
als boomkens schoon geblayt / diemen can luchten
gheenssins voortbringende / profytelycke vruchten
oft yet / daer de sulcke by mocht genyeten
Trou
sulcx heetmen met recht jnde locht schieten
65 oft na een schaye grypen / diemen niet en can Raken
Jonst
nochtans goey jonders / en syn nyet te Laken
die haren naesten goet jonnen / vroech en spaye
+
Al en connen sy / hem nyet helpen staen in staije
midts oorsake van nyet hebben / connen / oft vermueghen

+

Fol. 21

Vrientschap
70 Jnsgelycx canmen vrientschap en trouwe toe vueghen
God siet aen elcx herte / en gheneghentheyt / maer
die sulcke die als een goet jonder Loffbaer
vriendt oft ghetrou broeder wil gesien syn hier
en God begaeft heeft / met tswerrels goeden fier
75 oft ander goey ghauen / den mensch conforteerlyck
en siet synen mebroeder / in Lyden / persequeerlyck
Armoey / mistroosticheyt / en diesgelycke
oft hy hem schoon jont alle goet / en themelrycke
vrientschap en trouwe toe wenscht syn Leuen
80 ende en staet hem nyet by / jnt Leenen oft gheuen
oft int ghene dat hem meest is noottelyck
wat is sulcken jonst / vrientschap / oft trouwe bloottelyc
way een ydel dinck / nyet te achten een Luere
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Trou
en alsulcx (soomen siet) heeft de werrelt meest vuere
85 veel gheruchs / Luttel wolle / is haer voorbringhen
Jonst
groeten / en voorby gaen
Vrientschap
dou liedeken singhen
dwelckmen voor dbeste hout jn dees landouwe
Trou
tis alsmen seyt / jonst / en vrientschap sonder trouwe
hoewel men den behoeftigen / daer me niet en payt
Jonst
90 tsyn saykens / diemen al seer selden sayt
bysonder daert schayt // oft inde borsse sou nopen
Vrientschap
sulck pryst wel vrientschap
Trou
maer de handen open
getroulyck te Doene / soo ons christus leer // gaff
dats al wat swaer
Jonst
ygo daer doet den buyck zeer // aff
95 daer scheyt schay vrientschap / soo tspreeckwoort luyt // fyn
+

Vrientschap
maer gheuen / om weer gheuen

Fol. 21v

+

Trou
Dat wil de bruyt // syn
die meest elck voor danst / na tswerrels consten
Jonst
dan synder oock veel jonders
Vrientschap
Die wel gheuen met jonsten
maer in tghene / dat hem nyet toe en behoort
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Trou
100 Ofte / die Dies nyet en behoeft
Jonst
oft om vrientschap voort
aen een ander te weckene / tot haer selfs bate
Vrientschap
Al sonder jngheuen / vande charitate
buyten dwelck nyet goets en is / hoe goet dattet schynt
Trou
Dan synder oock vele / met Lueghenen gepynt
105 en noement vrientschap en trouwe / nyet om vercleenen
dat sy haren naesten / thondert voor ses tsjaers leenen
oft achte / daer sy seker syn voor Dbetalen
om dat sy aen die briefkens geen segels en halen
en nyet en woeckeren / als die veerthien strycken
Jonst
110 dats minst byde Arme
Vrientschap
maer meest byden Rycken
die nyet anders en wycken // van haren Ronden godt
die sy seer Lieff hebben
Trou
en by Dees nabals sodt
die altyt den pot // opheffen sonder trueren
daer canmen oock / jonst / trouwe / en vrientscap in spueren
115 deur dbrassen en Tsuypen / van hen meest gepresen
Jonst
datswaer seyt de sulcke / ick wil hem jonstich wesen
en bringhen hem een halffken / sonder snoeuen
+

Vrientschap
ja tis myn vriendt / tsa helpten my toeuen
en Laet ons hem droncken maken / seyt een ander dan

+

Fol. 22

Trou
120 sidt hem op syn cladden
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Jonst
brenghet hem / als een man
op dat hy myn jonste vriendelyck oorboort
Vrientschap
ja en soo maken sy malcanderen versmoort
met gapen en ghieten / in sulcken clap
Trou
is dat nyet een schoon jonste
Jonst
en een groote vrientschap
Vrientschap
125 jaet / die de siele quetst / en dlichaem maect dol
Trou
jck was hem getrouwe / en schonct hem heel vol
seyt dan die derde / daer wort trouwe verheuen
Vrientschap
en teghen myn viere / Dronck hy er wel seuen
soo ick metter waerheyt / wel can bedien
Jonst
130 maer soumen op de mate / en soberheyt sien
oft na Asswerus weertschap voort varen
men sey / men wilder / die vrientschap sparen
en vrients trouwe / achter die duere // setten
Vrientschap
die scherp sou op des Dronckaerts labuere // letten
135 souts vele diesgelycke / te verhalen // vinden
Trou
sy / die oyt tswerrels Liberalen // kinden
souwen van Desen / noch wel brieuen scryuen
Jonst
jck prys de jonste / die recht jonstich can blyuen
Vrientschap
jck prys de vrientschap / die voor God oprecht staet
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Trou
140 jck prys de Trouwe / getrouwich jnde daet
+
Die vroech en Laet // sonder ommekycken
aen allen menschen haer cracht laet blycken
weerdich by den heere / altyt te syn gepresen

Fol. 22v

+

Jonst
Dbehoort byden Christenen / alsoo te wesen
145 hoewel soomen siet / dattet verd van daer // is
Vrientschap
ten syn al gheen Christenen / soot claer // is
die christen heeten / oft soo willen genaemt // syn
Trou
byden Rechten christenen / voor God recht befaemt // fyn
gaget nochtans soo toe / Dit is warachtich
150 ten heeft aen Dauid en Jonathas voordachtich
oock nyet geleghen / noch aen veel vrome joden siet
Jonst
noch oock aen veel andere / diemen heydensch hiet
en voor rechttgheloouige / nyet en wou tellen
Vrientschap
Siet aen der Ouder historien vermellen
155 wat frayer gesellen // men voortyts heeft vonden
Trou
wat Leestmen van Codrus weerdich om vermonden
Den Lesten Coninck van Athenen bekent
welcken jonste / vrientschap en trouwe jent
bewees hy syn ondersaten / als hy ter noot
160 hem seluen vry willich gaff / jnde Doot
ende hen soo verloste / en bracht jn vrede
Jonst
Eleasar / voor syn broeders / oock tselue dede
soo de boecken der machabeen dat openbaren
Vrientschap
wat heeftmer al / onder die Romeijnsche scharen
165 diesgelycx oock vonden / soot heeft gebleken
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Trou
is Lucius nijet / vuyt syns vaders lant gestreken
vuyt vrientschap / Affricanum verlatende syn goet
+

Jonst
stelde hem Terentius nyet / met een trou ghemoet
voor Brutum synen vriendt / in des doots ghevaer

+

Fol. 23

Vrientschap
170 jonde Gisippus nyet / deur liefde voorwaer
syn beloofde bruyt / Tytum synen vrient vercoren
Trou
wat sachmen Pompejum / en letorium oorboren
alsmen Graccum / op de Tyberbrugge sou deur schieten
hoe getrouwelyck sy beye haer leuen Lieten
175 vuyt vrientschap / haers vrients jonstich en getrouwe
Jonst
jn welcken peryckel / met grooten rouwe
hem voluminus / en Luculum stelde
Vrientschap
Plosius / syn vrients vrientschap / openbaer melde
nyet aensiende De doot / die hem daerom quam
Trou
180 hoewel Philocrates / Gaijum dleuen nam
soo en spuertmen in hem nyet / dan vrientschap nochtans
Jonst
welcken vrientschap en trouwe / dees vrouwen haer mans
bewesen / die wy hier moeten noemen siet
Vrientschap
Siet hoe Argia / Polinitys verdriet
185 en doot beweent / onder de verslagene meest
Trou
Siet wat Arthemesia / bedruct jnden gheest
om haers mans doot drinct / al haer leuen lanck
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Jonst
de Grieksche hippo / jnde zee lieuer spranck
dan sy in ontrouwe / soude werden geschent
Vrientschap
190 mitridates / in eerbaer vrientschap gewent
met haren man vluchtich darmoey aenveert
Trou
Admijte Coninghinne van thessalien vermeert
+
vercoos sy nyet Lieuer die Doot onsochte
op dat sy haren man bevryden mochte
195 naer Appollinis openbaringhe Daer

Fol. 23v

+

Jonst
Portia / vernemende Brutus doot swaer
deur trouwe / en wou haer nyet Laten troosten
Vrientschap
Siet aen Lucretiaes / en thisbees propoosten
ja meer andere / te Lanck om verhalen // hier
200 + haer wercken / jonst / vrientschap / en trouwich bepalen // fier
sy haer mans thoonden / sonder affwycken

+

.2. +

Trou
hoe wel mense som naer tscrifts gelycken
aen Die rechte kennisse sach faelgeeren
Jonst
nochtans prysweerdich / syn sy te Laudeeren
205 bouen vele teghenwoordich / die sy beschamen
Vrientschap
nv dat is Daer siet
Trou
Gods gratie Amen
wensschen wy haer toe / en die sulcx oyt pleechden
Jonst
De trouwe / den ghetrouwighen oyt beweechden
deur trouwe / elcx trouwe / topenbaren vlytelyc
Vrientschap
210 daerom doen wy alsulcx
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Trou
tis oock profyttelyck
den toehoorders / die Redene ghebruycken // wel
Jonst
behooren wy nyet / jonstich tontluijcken // snel
der duechden standaert / nyet om verchieren
Vrientschap
ja wy / daerom en willen wy oock nyet vieren
215 oft ophouden te thoonen / ons vermuegen // voort
maer wy willen Dees goey heeren verhuegen // voort
hier jonstich / vuyt vrientschap (soo my dunct) vergaert
+
met onser consten / op Dat sy Den aert
der rechter jonsten / vrientschap / en trou vol minnen
220 wel Leeren kinnen

+

Fol. 24

Trou
en tselue beghinnen
metten nieuwen jare / dat heden jn gaet
te wercke te stellen / op dat twist en haet
en trouwe en alle quaet // blyue aen deen sye
Jonst
juijste / want wy comen (sye ick) recht te tye
225 met ons presenten / fray en gerieffelyck
die wy tsamen / naer ons voornemen Lieffelyck
dees heeren / en goey vrienden dachten te schincken
Vrientschap
sy sullen hier dienen
Trou
jaes / wilment bedincken
met rechten verstande / vuyt goeder trouwen
Jonst
230 wat helpen goey gauen / en nyet behouwen
oft vermaninghen / sonder bewaringhen certeyn
Vrientschap
way nyet / daerom radick dat wy ons presenten reyn
(soo den tyt heyscht) in nieuwe jaren verkeeren
oft noemen // en die met jonste (hem ter eeren
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235 die ons tselue salichlyck Laet beleuen)
al dees goey heeren en vrienden verheuen
presenteren en schencken (soot behoort) heel rustich
Trou
dat dunct my oock dbeste
Jonst
vuyt jonsten Lustich
op dat wy ons vrientschap en trouwe voorts planten
240 soo wy eerst seyden
Vrientschap
die bouen dyamanten
nyet alleen Dit nieu toecomende jaer
+
maer altyt moet blincken / by dees heeren eerbaer
en tgoet geselschap / na Gods behaghen

Fol. 24v

+

Trou
wel dan / op datmen bet kennisse mach draghen
245 soo sal elck het syne / eer hyt sal thoonen // nv
en daer hy den heeren / me wil verschoonen // nv
als voor een nieu Jaer noemen / en vry Bedien
wat het wesen sal
Jonst
dat salmen haest sien
Trou
en van wyen // oft van waer / dat hyt is bringende
Vrientschap
250 elck macher wel na / oock syn verlinghende
als na een schinckinghe / oprecht / en wat fyns
Siet / het myne sal wesen / een flessche vol wyns
welcken wyn seer goet is / en weerdich om louen
Jonst
en van waer bringht ghy die
Vrientschap
voorwaer van bouen
255 als vuyt dat recht Ouerlandt / vruchtbaerst gepresen
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Trou
alsulcken wyn dient hier
Jonst
Om vrolyck te wesen
Vrientschap
hy is conforteerlyck / tot allen stonden
Trou
goet voor den crancken
Vrientschap
Oock voor den ghesonden
die syn principael voetsel / stercte / en cracht
260 hier deur onderhouden moet
Jonst
Loff hem dien voortbracht
en eerst vuyt perste / tot smenschen behoeuen
Vrientschap
+
Alle / dien met kenlycken smake proeuen
moeten jnden gheest / verhueghen altyt

+

Fol. 25

Trou
der herten solaes
Jonst
der sielen jolyt
Trou
265 is hy / en bevryt // voor alle qualen
Vrientschap
jck creegh hem om nyet / vry sonder betalen
deur dlieflyck nederdalen / myns vrients vermeerdich
dien my jonde / hoe wel ick dies onweerdich
was / van my seluen / en alle menschen tot my
270 die oyt waren
Trou
Daer blyf icx oock by
nv suster seght ghy // wat duwe sal wesen hier
dat ghy sult schincken
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Jonst
hoort / tsal blycken schier
een vat vol honichs / soet bouen maten
passerende verde / alle honich raten
275 oock suyckeren / Cyropen / hoe goet van smake
Vrientschap
een vat vol honichs
Jonst
ja ghy kent myn sprake
soo ick bewysen sal / met claren verstande
Vrientschap
en van waer bringht ghy dat
Jonst
vuyt den beloofden Lande
die beste warande // diemen te syne vermoeyt
Trou
280 trouwen daer eest / daer dmelck en honich vloeyt
soo die Scriftuere tuyght / op diuerssche plecken
Jonst
gheen bitterheyt soo groot / sy en moet vertrecken
+
Daermen van desen wat jn neempt met Luste
verlichtinghe des gheests / der Conscientien ruste
285 gheuet / ja der jnwendiger sielen confoort

Fol. 25v

+

Vrientschap
eest van natuerlycke biekens gecomen voort
Jonst
neent / hoe wel mense by Biekens mocht gelycken
diet vergadert hebben / en jnt vat doen strycken
onder hen dryen / met eendrachticheyt
290 soo des gheests ghetuygenis / oock warachtich // seyt
Vrientschap
nv noemt ghy duwe / als leste van ons dryen
op dat wyt cort maken
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Trou
wye sout my benyen
een Busse met salue / seer medecinalyck
die vanden Berch Synay principalyck
295 Deur den dienst der enghelen / chierlyck en jent
eerst voort is comen / sal myn present
oft nieu jaer syn / dwelck ick sal thoonen zaen
Jonst
wa die moet seer schoon syn / na v vermaen
en der dryer Marien bussen verd passeren
Trou
+
Al veel hoogher / is sy te weerderen
hoe wel / men Samuels horen / met dat daer in was
Daer hy Dauid mede salfde op Dat pas
tot eenen Coninck / en Prinche ouer jsrahel
midts Dat het geschiede / na gods beuel
305 een fighuere / van Deser mocht noemen // oock
300

+

.3. +

Vrientschap
Den hiericonijt machs hem beroemen // oock
sulcke Salue / heeft by de Olye gheweest
Des Samarittaens
Trou
+
jaet / warachtich eest
Daerom / wye hem met dees salue (hoe seer ghewont)
310 te rechte bestryct / wort genesen terstont
Loff hem diese sont // Deur syn gratie

+

Fol. 26

Vrientschap
nv tsa / Laet blycken / De presentatie
salt voor den verstandighen / breeder verclaren
Trou
gaet ghy ons dan vore
Jonst
ghy hebt de jaren
315 en sonder dat / den man oock sulcx bet betaemt
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Vrientschap
thoont eenen Bybel

320

325

330

335

Siet hier desen boeck / Den Bybel genaemt
tis myn flessche / die ick meene / naer tsgeests bespien
Dwoort daerin gescreuen / nyet letterlyck geraemt
maer gheestelyck verclaert / na christus bedien
js den wyn conforteerlyck / voor alle Lien
ghecomen vuyt dat recht ouerlandt hier bouen
deur Gods ghenade / die wy daer claer in sien
diesmen hem oock / jnder eeuwicheyt moet Louen
die desen wyn drinct / en blyft onuerschouen
jn Christo den stock / met begheerte vierich
hoe cranck / hoe leelyck / hy met sonden bestouen
is / wort gesont / en gewasschen. Rosierich
desen wyn / heeft den bruygom / syn bruyt goedertierich
ghetoont / en sonder siluer om nyet geschoncken
Die propheten / met Dapostelen princhierich
hebben haer in desen wyn gedroncken droncken
jnde bruyloft van Cana / deur tsgeloofs voncken
en was hy oock nyet gebreck / soo wy bekinnen
syns duechts gheschal / heeft jnde werrelt gecloncken
+
en clinct noch / deur dwoort / gesonden vol minnen
O wel hen / diet deur de Liefde recht jnnen
en sonder menghen voorts schincken / na haer vermuegen // goet
Dit is den wyn / die den man meest verhueghen // doet

Fol. 26v

+

Jonst
Siet / dits oock naer myn voorgenomen verstant
340 het vat vol honichs / dat ick meene certeyn
welck honich is gevloeyt / vuyt dat beloofde lant
Dat ons Christus / deur syn bloet / als een trou capiteyn
verworuen / en belooft heeft / dwelc den helschen vileyn
met al syn ghevalste / vergalde bitter brynen
345 verdryft deur syn soetheyt / midts tghelooue reyn
Dat hier by / voor God / oprecht moet schynen
wel te Rechte seyt Dauid / by schoonen termynen
heere v woort / (elck gheuende ghesonde)
js my een licht goet / boetende myn pynen
350 een vloeyende honich / heel soet mynen monde
Der sielen ghesontheyt / tot elcken stonde
vandt hy / diet als Magdalena volheerdich
oyt / midts rechte ghelatentheyt in sonde
Met danckbaerheyt des herten / ontfinck begeerdich
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355 Assenaths vlaye vanden Biekens vermeerdich
int paradys gewrocht / dit nyet en passeert
noch die spyse van helias eerweerdich
Die hem veertich daghen / heeft geconforteert
hoe wel vanden spinnen dit wort geblameert
360 ende vanden Sueghen vertreden met voeten // dan
Dits thonich / dat lichaem / siele en gheest versoeten // can

365

370

375

380

Trou
Dits oock myn Salffbusse / na dopenbaren // recht
Diemen opten Berch Synay / eerst sach blycken
+
waer in die Thien gheboden / deur tswoorts verclaren // recht
met Gods vingher gescreuen staen / noyt dies gelycken
Siet dees salue / deur des gheests bestrycken
nyet alleen tot Coninghen / en pristers maect
maer Leert den boosen / die boosheyt wycken
Gods ghenade vinden / Reyn en ongelaect
De siele verleyt / van tserpent ontschaect
in haer eerste weerde / weer statueert sy net
den ghewonden by jherico / mordadich geraect
gheneest sy / als Rechten wyn en Olie vet
nyet vuyt verdiensten / is sy ons voor geset
Maer alleen vuyt Louter puerder genaden
op dat wy ons Conscientien sondich besmet
hierdeur souden reynighen in Gods paden
hier om die Daer Arbeyt en syt beladen
compt probeert dees salue / na des meesters woort
verlaet den plaesterpot / des vernufts toe raden
v eyghen wysheyt / die Gods gheest verdoort
die anders doet / syn siele in sonden versmoort
want dees salue / soo alle Godtgeleerde scryuen
is die heylsaemste / en sal eeuwich blyuen

+

Fol. 27

Vrientschap
385 Deur jonste / trouwe / en vrientschaps beclyuen
myn heeren / broeders / en goey jonders der consten
wilt dit present voor v nieu jaer vuyt jonsten
gheschoncken / ontfanghen / en tselue bewaren
Jonst
Dwoort der scriftueren / nyet heel tsletters verclaren
390 na den Rechten sin christi / gheestelyck verbreyt
oft van wysen God geleerden vuyt geleyt
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als gesonden Dienaers der heyliger kercken
is den besten wyn / tot des siels verstercken
honich / en Salue / Diemen ter werrelt vint
+

Trou
395 Soo ghy dan Ditte / deur Gods ghenade versint
diet ons deur syn jonste vrientschap / en trouwe soet
eerst schonck / Siet dat ghy daer dan oock na doet
ten pryse Gods / goet // en uws naestens dienst mede
Vrientschap
vliedt die valsche Leraers / in elcke stede
400 + die desen wyn / honich / en Salue bequamelyck
met Godloose secten / menghen ontamelyck
deur djngheuen des vyants / noch sterck ter banen

Fol. 27v

+

+

.4. +

Jonst
drinct desen wyn vry / voor den beanen
oft Rinsschen / hy sal v bet verhueghen siet
Trou
405 Nut dit honich / met danckbaerheyt sonder verdriet
en Latet v nyettom den mont / maer daer jn smeeren
Jonst
Salfft v siele jnwendich / na Gods begheeren
met dees salue / en wilt v tot duechden keeren
Dwoort / dwelck God selue is / altyt louen en eeren
Vrientschap
410 neempt danckelyck dit spel / tot sduechs vermeeren
metten nieuwen jaer gedaen / deur djonstich passen
op dat vrientschap en trouwe / onder ons sou wassen
soot behoort / in alle Rethorices scholen
.14. hier mede blyft sheylichs geest gratie beuolen
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Waer is De Waerheyt
Cassiere Composuit anno 1559
Vt Vis fac Alterj scripsit
per Dalem
Den .25. decembris anno 1559
dit spel is lanck in dichte
414.
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Bijlage VI
(1561)
(Spelen van Sinne, Antw., 1562; cf. supra, p. 103).
+

Tshertogenbosch
+

[Fol. R 4]

(houtsnede: blazoen)

Presentacie.
Ghelijck therte dorst na de claer fonteyne
En den crancken verlangt na den medicijn
Soo hebben wy Bosschelierkens ghemeyne
Na v broeders wt Jonsten versaemt seer reyne
5 Hier in Antwerpen ghehaect om by v te sijn
Op dat den bandt des vreedts heel rustich en fijn
Met een vast accoordt gheduerich sou cleuen
By ons / ghelijck hy dede door der liefden schijn
Met Dauid en Ionatha soot is gheschreuen
10 Dies vrienden met vrienden hier by meer leuen
Jn vruechden dan by veel gheschencken present
Hoe wel wy van tselue oock niet en sneuen
EN sulcx een teecken is datmen de vrienden kent.
+

Tot sulcker intentien wy ons deuijse
15 Hier brenghende presenteren eendrachtich
Hoe wel na des ouden wets voorgaende wijse
Soo ghy muecht sien by figuerlijcken prijse
Jn Genesi ons voorghescreuen sachtich
De Heere lofbaer eewich goet en almachtich
20 Hem verthoonende in dbosch vierich gloeyende
Gheboodt Moysen sijn knecht hoedende voordachtich
Sijn schaepkens / dat hy hem sou sijn ontschoeyende
Ghehoorsaem sijnde / was hy hem spoeyende
Terstont / en volbracht des Heeren ghebodt
25 Wel hem die na den gheest dit is bevroeyende
Altijt obedient den Heere sijnen Godt.

[Fol. R 4v]

+

Tis reden dat wy dit exempel voor ooghen
Houden / en met Moyse Godts knecht vercoren
Ons der quader begheerten / des vleesch verhooghen
30 Dwelck alle duechden hier doet verdrooghen
Ontschoeyen / op dat wy alle orboren
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De benedictie vast toe ghesworen
Abraham en sijnen zade in eewicheyt
Die wy in Christo volcomelijck sporen
35 Die ons wt den diensthuyse Pharaonis leyt
Wt tsvyants ghewelt / en daer by heeft bereyt
Een seker woonstede die eeuwich blijft staen
Door sijn ghenade heerlijck wt ghebreyt
Wel hem die hier stelt sijn betrouwen aen.
40 Dit present eel Princelijcke Violieren
Wilt in dancke nemen / na der liefden aert
Want metter liefden seer reyn van manieren
Die nijdt / en discoort van haer gaet stieren
Canmen best vercieren // Rhetoricam vermaert
45 En soo haer beminders wt Jonsten vergaert
Hier aen midts eendrachticheyt blijuen ghebonden
Sullen sy soo ons volghende figuer verclaert
Oock wel met minnen scheyden tallen stonden
Wie op haer wel gheheyde vaste gronden
50 Timmert / oft boudt / en maect hier sijn werck niet slecht
Hierom seytmen / en tis oyt soo beuonden
Daer liefde de peerden drijft, gaet de waghen recht.
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Bijlage VII
(1561)
(Spelen van Sinne, Antw., 1562; cf. supra, p. 103)

Tpoëtijckelijck punt van Shertogenbosch.
(houtsnede)
+

Tpunct.
Fol. Sv

+

DEn Olmboom soo Plinius bescrijft // rustich
Jonck sijnde / wel staende in sijnen fluer
Wordt een vriendinne / wiens vrucht beclijft // lustich
Der wijngaerden ghenoemt door tionstich favuer
5 Dat hy bethoont / want soomen merct op sijn labuer
Leent hy den wijngaert sijnen stam / oft struyck minlijck
Om aen te wassene / en met sijn bladers puer
Bedect hy hem voor der sonnen hitte sinlijck
Dies Tortelduyfken dat altijt liefde inlijck
10 Tot haer gaeyken draecht / hier op haer dick onthoudt
Als eenen besonderen boom die sy kinlijck
Bemindt / vruecht en solaes / daer by is ghewinlijck
Dwelck men v figuerlijck hier nv eerst ontvoudt
Wel hem die op dmorael van desen recht boudt
15 Jnsghelijcx sal de mensch oock soo leuen // hier
Met sijnen naesten in alle ghehuchten
Hem als eenen goeden boom tot dienst gheuen // fier
Eens yeghelijcx / op dat sulck / door sijn goey vruchten
Sijns vry gheniete / en soo voorts sonder cluchten
20 Jn duechden groeye / ghelijck de wijnrancke doet
Daer Christus af spreect door sijn woort soet om luchten
Hier by elcken gheuende een exempel vroet
Oock op dat / dat tortelduyfken den gheest Godts soet
Als des christens gaeyken duer liefde playsant
25 Op hem mach rusten / en hy soo metter spoet
Als een beminder / ia recht bewaerder van tgoet
Jn viericheyt blijft groeyende triumphant
Reyn liefde thoonen is des wets volcomen bant
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Den Olmboom nv als eenen dorren struyck // siet
30 Oudt sijnde / wiens groeytsel schier is vergaen
Ghelijck ons claer het natuerlijck ghebruyck // biet
En wy ooghenschijnlijck oock voor ons sien staen
Wort vanden wijngaert / die van hem eerst had ontfaen
Secours / en troost / weder om soot oock is nootlijck
35 Becleedt / bedeckt / met sijn groen rancxkens saen
En veelheyt der bladers / op dat hy niet blootlijck
En sou staen / oft schijnen verwesen dootlijck
+
Ghelijck een dor houdt daermen luttel op acht
Dus dmorael van desen broeders miniootlijck
40 Niet en leert dan trouwe en minne grootlijck
Dwelck van alle menschen moet sijn verpacht
Wijs is hy, die de waerheyt met verstant beuracht

+

Fol. Sij

Hier sal een ieghelijck wel by mercken // claer
Dat soo desen wijngaert desen boom weer verschoont
45 Dat soo deen deught / dander leert stercken // daer
En trouwe met trouwe behoort tsijne gheloont
Voor de liefde die ons Christus heeft ghethoont
Als den boom daer wy by moeten groeyen al
Wassen / toenemen / sullen wy onbecroont
50 Weer liefde thoonen aen de sijne groot en smal
Die hier oudt en verdort schijnen in tswerelts dal
Nochtans eewich voor hem groeyen en bloeyen
En soo doende / daer hy ons toe helpen sal
Sullen wy wel vast staen tegen sboosheyts aenval
55 En als boomen wel gheplant in Christo groeyen
Door Godts ghenade die ons al wil behoeyen
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Bijlage VIII
(1561)
(Spelen van Sinne, Antw., 1562, cf. supra, p. 104 vlgg.).

+

Personagien.
[Fol. Sijv]

+

Tgoethertich vermueghen.
In consten verhueghen.
Discoordich voortstel } ij. sinnekns.
Onwetentheyt } ij. sinnekens.
Simpel van Verstande.
Rechte kennisse.
Des waerheyts bewijs.

Tspel van Sinne
Tgoethertich vermueghen.
DOnbegrijpelijcke vroedtheyt des Vaders ient
Jn consten verhueghen.
Donwtsprekelijcke goetheyt des soons verheuen
Tgoethertich vermueghen.
De lieflijcke soetheyt des heylichs gheests bekent
In consten verhueghen.
De eenighe fonteyne daer bouen schreuen
Tgoethertich vermueghen.
5 Den schat der ghenaden / ia deewich leuen
Met alle goede gauen / en Consten vry
In consten verhueghen.
Dus wt coemt gheuloten / wenschen wy euen
V broeders voor een salutatie bly
Tgoethertich vermueghen.
Jn wiens namen / en salicheyts / vermueghen wy
10 En alle constenaers wel mueghen beghinnen
Sonder dwelck gheen goet werck / hoe schijnlijck het sy
En gheschiet / als wijt na den gheest recht versinnen
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+

Jn consten verhueghen.
Der hoochster consten gratie vol minnen
Dats Godt in sijn woort kennen / hem nemen aen
15 Sy hem die dese vraghe dede bekinnen
Dwelck den mensch aldermeest verwect tot consten saen

+

Fol. Siij

Tgoethertich vermueghen.
Jck hope datse tot een stichtelijck vermaen
Den toehoorders lieflijck sal worden ghesolueert
Midts warachtich bewijs en skennis bijstaen
20 Die den simpelen verstande gheinclineert
Jn consten verhueghen.
Ter duecht dickmaels hebben gheleert gheinstrueert
En tot cloecker kennissen ghebrocht edelijck
Daer Gods eere oock door wordt ghepubliceert
En des naestens profijt vermeerdert sedelijck
Tgoethertich vermueghen.
25 Wel hem die de Conste beminnen vredelijck
Insiende waer toe sy ons is ghesconcken
Wat oorbaar / profijt / sy den mensche redelijck
Jn brenght / diese waer neemt / als een van sgheests voncken
Jn consten verhueghen.
Veel soeter dan claren dranck met dorst ghedroncken
30 Is sy den ghenen diese met liefde smaeckt
Want sy den Mensch / in onuerstandt ghesoncken
Weer verstandich / tot duechden weckt / en wijser maeckt
Tgoethertich vermueghen.
Diese heeft en bewaert is vrijlijck gheraeckt
Aen eenen schoonen schat bouen siluer oft goudt
35 En door den Gheest der wijsheyt reyn en onghelaeckt
Als tfundament met Liefde daer vast op boudt
Wel hem die hem constich aen den heere houdt
Discoordich voordtstel.
Waer sijdy nu nichte
Onwetentheyt.
Hier ben ick neue
Discoordich voortstel.
Hoe gaet v dat inne?
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Onwetentheyt.
Als een quaey teue
40 Die een goey dreue / crijcht voor haer sterre
Discoordich voortstel.
Was dat het beghin?
Onwetentheyt.
Jaet / soot vander kerre
Eens viel ghinder verre / daert de lieden saghen
Discoordich voortstel.
+
Hier moesten wy kennisse in leeren draghen
Oft haer aenslaghen / ons oock sullen dienen

Fol. Siijv

+

Onwetentheyt.
45 Wat passen wy op dees Rhetorisienen
Oft ander engienen / die van Conste spreken
Sijn wy van sulcke niet gheheel versteken?
Door ons ouders treken // al sijn wy quadere
Discoordich voortstel.
Ja wy / maer v moeder en mijn vadere
50 Haddent te gadere // wel verdient certeyn
Als negligentie / en bothoot ghemeyn
Die der consten treyn // stelden in verghetentheyt
Onwetentheyt.
Ghy Discoordich voortstel / en ick Onwetentheyt
Naer ons vermetentheyt // blijuen dies ghedachtich
55 Dus waer dat men spreeckt van consten crachtich
Moeten wy tweedrachtich / weer teghen rallen
Op datse door ons opstel en aenvallen
Niet recht haer ballen // en sijn wt slaende siet
Discoordich voortstel.
Lieten wy dees questie solueren iet
60 Naer haerlieder bediet // ons vruecht sou versluysen
Onwetentheyt.
Wy souwen int eynde noch moeten verhuysen
Oft cleyn bier buysen // metten verachten
Dus radick dat wy onsen toer wel wachten
De catten slachten // die op dmuysken loeren

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

154

Discoordich voortstel.
65 Ja / en dat wijse doen haer monden snoeren
Door ons beroeren // en vreemt aenhechten
Onwetentheyt.
My dunckt ick souder noch lieuer om vechten
Eer sy souden rechten // haer constich voortstel
Discoordich voortstel.
Hadick als een heere ouer tvolck beuel
70 Jck deedtse seer snel // op grauken rijen
Onwetentheyt.
Twaer een cleyn sake lieten sy ons betijen
Oft henen scrijen // vry sonder meer // lasten
Dan altijt willen sy ons op ons seer // tasten
Als cacx tsijn teer // gasten // sy moeten subiect // sijn
+

Discoordich voortstel.
75 Sy laten hen duncken dat wy inperfect // sijn
En sy heel correct // sijn // door haer constich bestier

+

[Fol. Siv]

Onwetentheyt.
Tis waer / wy hebben schuyms ghenoech op ons bier
Maer wy en willens hier // niet hebben gheseyt
Discoordich voortstel.
Nu nichte / om wel ons voorghenomen feyt
80 Te doene wiet misgreyt // sonder dilaeye
Soo laet ons gaen met Inuidia te raeye
Die vroegh en spaeye // elck informeren // can
En teghen de Waerheyt sterck procederen // can
Wel argueren // can // maer met riguer // quaet
85 Daer vrede in huys is / dick twist voor de duer // staet
Simpel van verstande /
Dwelck den mensch alder meest verweckt tot consten
Jck Simpel van verstande en bens oock niet wijs
Tsa edel gheesten hier versaemt wt ionsten
Staet by wt liefden hoort wijselijck daduijs
90 Siet soo elcx herte hier is hakende naer prijs
En den dorstighen verlangt om te drinckene
Haeckt / en verlangt mijnen gheest met iolijs
Na dees solutie weert te bedinckene
Hoe wel Discoordich voortstel dit te crinckene
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95 Meynt / midts onwetentheyt diemen siet faelgeren
Soo hou icx my aen die my daer te winckene
Begost hebben / en sullen conforteren
Tsa Goethertich vermueghen om sgheests stofferen
Met in consten verhueghen / wilt toch niet toeuen
100 Comt wilt den verlanghenden secoureren
Op dat mijn simpelheyt v verstant mach proeuen
Tgoethertich vermueghen.
Alle die tot sulcx hulpe behoeuen
Der duechden groeuen // gheerne open saghen
Sijn wy tot dienste na der liefden behaghen
105 Vry tallen daghen // gheordineert voorwaer
In consten verhueghen.
Simpel van verstande mijn vrient eerbaer
Twaer teghen redenen dat wijs niet en deden
Soo wy de kennisse van rechter wijsheden
Hadden / die ons noch eens deels is falende sterck
110 + Dan hier aen sult ghy nemen v ghemerck
Wy sullen v door Godts ghenadich ghehinghen
Eer lanck by twee goey vriendekens bringhen
Die v in die dinghen // wel sullen bescheyden

[Fol. Sivv]

+

Tgoethertich vermueghen.
Wy en willender v niet alleen toe leyden
115 Als leytslieden die haer leyders verlaten
Dan in eendrachticheyt / om me tonser baten
Meer kennissen van tselue te crijghene siet
Discoordich voortstel.
Gans hoereuoeten nichte en dacht icx niet
Dat wy onsen clap wat maeckten te langhe
Onwetentheyt.
120 Hoe soo cousijn?
Discoordich voortstel.
Nu wordick heel banghe
My dunckt sy sijn aen dargueren al ree
Onwetentheyt.
Wat segdy? gans roock / dat doen sy ons telee
Nu schuer ick ontwee // schier alle mijn cleeren
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Discoordich voortstel.
Laet hooren wat sullen sy hier eerst leeren
125 Wat siet als heeren // sy ghepersoneert sijn
Luystert toe nichte
Onwetentheyt.
Dat sal ick heel fijn
Maer al met ghepijn / en herten quellagie
In consten verhueghen.
Voorwaer hy heeft een schoon auantagie
Die lust en couragie // inde conste spuert
130 Die Donwetende versmader niet en ghebuert
Noch hem die hier vuert // Discoort tot strijdinghe
Tgoethertich vermueghen.
Die inde conste heeft een verblijdinghe
Sal gheen afsnijdinghe // van eerbaerheyt maken
Maer tot sijn meyninghe seer wel gheraken
135 Door tconstich waken // dat sy elcken voorhout
Onwetentheyt.
Maer wat is toch van desen ijdelen cout
Jck had lieuer smout // van een vette gans
Discoordich voortstel.
+
Ghy staet en clapt als wijfs / wa houdt v als mans
Die (als wy) den dans // hier helpen verfraeyen

+

Fol. T

Onwetentheyt.
140 Tis al van Conste datmen v hoort craeyen
Wech sulcke draeyen // al ijdelheyt scheeren
Segt hoemen een groot vol bacxken sal cleeren
Oft de borste smeeren // met een pintken soets
In consten verhueghen.
Discoordich voortstel ghy en deedt noyt iet goets
145 Noch ghy vol ontspoets // onwetentheyt boos
Wie roept v hier nu
Tgoethertich vermueghen.
Segt meyndy ons altoos
Met herten gheestloos // voorts te quellene
Neen / men sal v hier wat anders te spellene
Om sulcx te vellene // saen voor gaen legghen
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Discoordich voortstel.
150 Jck weet wel ghy souwet al gheerne segghen
Hoe tconstich dregghen // eerst by moet comen
Onwetentheyt.
Oft waer sy haren oorspronck wt heeft ghenomen
Dwelck ons als dromen / duncken in tschijne
Jn consten verhueghen.
V discoordich voortstel / donwetenheyts scrijne
155 Te desen termijne // wordt hier gheopent saen
Op datmen daer door oock wel soude verstaen
Dat naer tswoordts vermaen // de conste vermeerdich
Niet alleen tot vianden heeft onweerdich
Diese soetgheerdich // niet en connen certeyn
160 Maer oock die door tdiscoordich opstel onreyn
Onwetelijck tgreyn // der Consten versmaden
Als contrarie van deendrachtich toe raden
En tswetentheyts paden // met wijsheyt beset
Tgoethertich vermueghen.
Ghy sijt erfvianden der consten net
165 Diesmen luttel let // op v fabutatien
Des heeren gauen en goede gratien
Ghy met turbatien // verachtende sijt
Want dit moet ghy kennen al duncket v verwijt
Dat goey Consten altijt // ghiften vanden heere
170 Sijn / die / soomense ghebruyckt tsijnder eere
+
Nut in elcken keere // sijn / en ons dienstlijck bloot
Ja soo wel (alsment merckt) als ons daghelijx broot
Daer wy cleyn en groot // na den vleesch by leuen

Fol. Tv

+

Discoordich voortstel.
Wa soo / hadtse vry totten hemel verheuen
175 Ghy souwes hem gheuen // wel meer met v blasen
Onwetentheyt.
Sy sullen noch inde Conste verdwasen
Oft heymelijck rasen // willen sy soo voort
Discoordich voortstel.
Simpel van verstande eel ghilde hoort
Compt pijpt met ons accoort // en laetse varen
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Onwetentheyt.
180 Ghy sijt wel daer by / en ionck van iaren
V lichaem wilt sparen // v seluen beminnen
De Conste en maect niet dan ijdel sinnen
Die veel beghinnen // doet / en luttel enden
Dulle hooyen hebben / de ghedachten wenden /
185 Daer men veel ellenden // dick wt siet spruyten
Simpel van verstande.
Soo en crijghdy my noch niet wt der muyten
Die woorden en sluyten // niet so sy souwen
Jck sie ghy en sijt niet wt dan om brouwen
Quaet bier vol ontrouwen // dat ick niet en mach
190 By dees twee wil ick blijuen in een verdrach
Dus soeckt v beiach // al by ander lien
Discoordich voortstel.
Ke bloet / ghy en hebter noch niemant ghesien
Haer constich bespien // sal v / als ons / wals sijn
Onwetentheyt.
Ja luttel wolle / en maer veel gheschals sijn
195 Dat v om den hals sijn / sal eenen strick quaet
In consten verhueghen.
Siet uwer beyder voornemen opiniaet
Hier niemant aen en staet // soo wy sijn ramelijck
Ghy en sijt niet alleen der Consten blamelijck
Noch beschamelijck // diese beminnen ient
200 Maer den gheuer (dats Godt) diese van bouen sent
Die ghy niet en kent // noch v seluen mede
Tgoethertich vermueghen.
Al wat discoordich voortstel oyt dede
+
Niet dan tot onvrede // en was streckende
Die altijt den mensch van tgoet is aftreckende
205 Treyn beuleckende // met vuyl colueren /
Den oorspronck van alle des werelts oprueren
Dnijdich becueren // der tyrannen fel
De bloedighe strijden // teghen Godts beuel
Tverradelijck spel // van den beghin ghesticht
210 Den twist tusschen den vader en tkint opghericht
Thertneckich ghedicht // teghen de ouerheyt
Tsnel aenloopen sonder reghel / wet / oft bescheyt
Eest niet al verbreyt // door v voort drijuinghe

+

Fol. Tij
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Jn consten verhueghen.
En ghy Onwetentheyt door v verstijuinghe
215 En doorheyts blijuinghe // wat hebdy oyt ghemaeckt
Dan Idioten die gheesteloos ongheraeckt
Den Priapum naeckt // in Bachus quartieren
Meer dan Apollinis choor helpen vercieren
Daermen conste vieren // siet vroegh en late
220 Alle die met v oyt inghinghen de strate
Hebben de mate // der wijsheyt ghefaelgeert
Oft wetentheyt / daer de heere gheexalteert
Ons door heeft gheleert // sijn weghen condich
Dus swicht hier v valsch voortstel ongrondich
225 Dat niet soetmondich // maer suer is blijckende
Discoordich voortstel.
Van ons voornemen en sijn wij niet wijckende
Al sijt ghy strijckende // soot schijnt heel recht
Het iudicium, dan dit bekennen wy slecht
Dat ghy soomen secht // ons veel sijt te sterck
230 Jnden mont / daer sulck op mach nemen ghemerck
Die hier in een clerck // wil worden ghepresen
Onwetentheyt.
Onsen kerf is ijser / wy latent best wesen
Op dat sy lesen // haer lesse voorts ane
Want duerdent noch langher na mijnen vermane
235 Der schanden vane // souden sy ons ontdoen
Discoordich voortstel.
Jck en dacht niet dat sy souden wesen soo coen
Met desen vermoen // mueghen wy gaen vijghen
Als meerder man comt / moet minder man swijghen
Tgoethertich vermueghen.
+
Om dat ghy alleynskens tverstandt soudt crijghen
240 Van deser saken daer wy om laboreren
Mijn vriendt / diende ons seer wel dit argueren
Hoe wel sijt soo niet en meynden aldaer
Hier by sult ghy weten dat de conste eerbaer
Oock vyanden heeft / en dat haer beminders vry
245 Veel aenstoots hebben / tsy verre oft by
Vanden onwetenden discoordich ghesindt

Fol. Tijv

+
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Jn consten verhueghen.
Wiens woorden / argumenten / als caff voor den windt
Ghy sult laten vlieghen / soo de wijse pleghen
Wetentheyt oft conste moet altijt teghen
250 Hebben onwetentheyt oft onconste hier
En door sulcx als door een nootsakelijck vier
De conste alder hoochst en best wort gheprobeert
Simpel van verstande.
Tis waer ick kent / Redene exponeert
In my oock sulcx door den gheest gheriefelijck
255 Nv om voorts tonser materien liefelijck
Te comene / soo laet ons voorder treden
Rechte kennisse (hoopick) sal ons bevreden
Met warachtich bewijs soo ghy vlus claer // seydt
Tgoethertich vermueghen.
Wel aen dan / maer eer wy gaen na thuys der waerheyt
260 Daer sy beyde hebben haer residentie
Sult ghy desen mantel tot assistentie
Smaeck van scientie // recht ghenoemt alsoo
Aen doen) waer by dat uwen gheest corts vroo
Sal worden als ghy hoort haer leeringhen vroet
Jn consten verhueghen.
265 Sonder smaeck van scientie can niemant tgoet
Als goet / int herte wel gheplanten vast
Hoe wel hy v noch niet gheheel wel en past
Int draghen sal hy hem noch veel beter schicken
Simpel van verstande.
Dat hoopick / daer sal ick oock neerstich op micken
270 Mijn vrienden ick bedanck v der goeder duechden
Die ghy my bewijst / daer therte door in vruechden
Hoe langher meer toe neemt / soo ick gheuoele siet
Tgoethertich vermueghen.
Souden sy verstaen hebben ons redens bediet /
+
Siet waer sy hier comen / recht naer onsen wensche
+

Fol. Tiij

Des waerheyts bewijs.
275 Ghenade en vrede van Godt sy den mensche
Die lust heeft in een goede speculatie
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Jonste en Liefde door des Heeren gratie
Heeft tot de rechte Philosophye
Die den wijsen wijser maeckt // een melodye
280 Der sinnen / die therte best can verfraeyen
Rechte kennisse.
Oock die haer begheerte wel wilden versaeyen
Midts Liefde / Minne en Eendrachticheyt
Met dinghen diemen oprecht door voordachticheyt
Volbrengt / dat sijn Consten goet en expeert
285 Waer by hem lichaem / en ziele gheneert
Soot wel is vercleert // in verscheyden boecken
In consten verhueghen.
Dats tghene dat wy met ons drijen soecken
En na verlanghen met grooten appetijte
Simpel van verstande.
Tot dyer intentien met vierighen vlijte
290 Hebben wy herwaerts den ganck ghenomen
Tgoethertich vermueghen.
Niet denckende dat ghy ons teghen soudt comen
Ghelijck ghy nu doet wel tonsen confoorte
In consten verhueghen.
Daer desen onsen vriendt na de behoorte
Ons toe verweckt heeft als Simpel van verstande
295 Wiens hert ontsteken is met vierighen brande
Door dees vraghe (soo wy sien) die tot duechden streckt
Dwelck den mensche alder meest tot consten verweckt
Die hem imperfeckt // noch al leydt voor dooghen
Daer wy oock beyde die in sulcx verhooghen /
300 Lust en vruecht by scheppen naer tsrechts conditie
Des waerheyts bewijs.
Voorwaer mijn vrienden / sulcx eyscht ons officie
Oock eest recht dat deen broeder dander vrientschap thoont
Rechte kennisse.
En datmen weer vrientschap met trouwe loont
Namelijck met trouwe / die goet en oprecht // is
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Des waerheyts bewijs.
305 Dees vraghe te soluerene die niet slecht // is
+
Eyscht veel verstants na des waerheyts bewijs
En der Rechter kennissen claer aduijs
Die v hier in / alder best sullen bystaen

Fol. Tiijv

+

Simpel van verstande.
Dat hoor ick wel aen v recht vriendelijck vermaen
310 En is oock mijn bede wt der herten lustich
Jn consten verhueghen.
Soo ghedenct dan aen / uwen mantel rustich
Smaeck van scientie die hier best toe dient

315

320

325

330

Des waerheyts bewijs.
Siet eerst en voor al / is v noot mijn vrient
Te wetene dat alle consten om louen
Die goet sijn als Godts gauen / alleen van bouen
Comen / als vanden Vader der lichten ient
Die hy ons wt liefden hier neder sent
Oock sandt / door den gheest der wijsheyt verheuen
Op dat wy hem alleen den prijs souden gheuen
Ja als wilder / en volbrengher der duechden al
Eeren / sonder aen te nemene groot oft smal
Dat eyghen prijs betreft / oft ons selfs weten
Dwelck met Adam is inden appel ghebeten
Teghen Godts ghebodt / soo den gheest openbaert
Want hadde hy hem des aennemens ghespaert
Alsoo dat hy selue wilde wesen reen
Dat Godt in hem vry moeste sijn alleen
Dats kennen / willen / weten / en connen daer by
Hy en waer totten val niet ghecomen vry
Die Christus door sijn doot weer moeste boeten
Simpel van verstande.
Dat doet mijn herte al ree meer versoeten
Dan duysant honichraten soo ick beuinde
O Conste dat ick v niet eer en beminde
En meer liefden toe droech van mijn ionghe daghen

Rechte kennisse.
335 Voorts heeft de Heere na sijn wel behaghen
Alle goede consten soo ghy sult mercken // wel
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Gheordineert tot sduechs verstercken // snel
Als opperste Constenaer / diet al weet en can
Wil / en vermach / dwelck ter werelt gheen man
340 En doet / hoe constich begaeft oft vermaert
Op dat wy daer door oock midts wijsheyt ghepaert
+
Sijn Vaderlijcke liefhebbende goey-daden
Sijn Constich hantwerck soet bouen sucaden
Sijn wel ghemaecte schepselen goet van cueren
345 Als hemel / aerde / en alle creatueren
Diemen mach noemen oft den mensch bekent sijn
Souden leeren kennen / hem altijt ontrent sijn
Met loff / prijs / en danckbaerheyt liberalijck
Dwelck vele (eylaes) doen al te qualijck
350 Als die daer meynen dat sulcx al sijnen ganck
Heeft / wt der natueren / na dopinien cranck
Van sommighe Heydens in sinnen ghespleten
Die Godt hier in te danckene vergheten
Als fonteyne daer alle consten wt vloeyen

+

[Fol. Tiv]

Tgoethertich vermueghen.
355 Soo diepe en heb icx noyt connen bevroeyen
Ghy segt de waerheyt o kennisse vol eeren
In consten verhueghen.
Hoe sou de Mensch dit van hem seluen leeren
Oft verstaen / twaer onmoeghelijck warachtich
Des waerheyts bewijs.
Alsmen der rechter waerheyt wel is indachtich
360 En met goeden verstande de Cronijcken aensiet
Soo inden Bybele en meer andere die / niet
Gheheel besijden den wech en leyden
Vindtmen dit claer / soo wy met ons beyden
(Dat noot ware) wel breeder souden doen blijcken
Simpel van verstande.
365 Soo hoor ick wel na des waerheyts bedijcken
Dat alsulcke kennisse der consten weerdich
Wel tprincipaelste stuck (daer in men volheerdich
Hoort te blijuene) is naer v meeninghe
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Rechte kennisse.
Jaet / die dit niet en weet sonder vercleeninghe
370 Oft hy schoon is een Constenaer ghepresen
Voor de werelt / die op duytwendich wezen
Oft gaue meer siet dan op den gheuer heerlijck
En weet niet met allen / Maer is afkeerlijck
Godts eewighe wijsheyt diet al vercieren // can
Tgoethertich vermueghen.
375 Soo wil daer wt volghen naer sgheests aenstieren // dan
Dat sulcx oock is der consten verweckinghe
+
De wackermakinghe / de rechte treckinghe
De claer ontdeckinghe / daert al op staet

380

385

390

395

[Fol. Tivv]

+

Des waerheyts bewijs.
Godt, als al in allen / heeft sijn constich saet
Midts den gheest der wijsheyt ghesaeyt seer sterckelijck
Door de Liefde in hem die altijt werckelijck
Js / maer al tot behoef sijns schepsels playsant
De Mensch meyn ick / die hy oock heel triumphant
Vercoren heeft bouen dEnghelsche natie
En alsoo wat mensch dan door dese gratie /
Daer wy de goede Heere oock dach ende nacht
Om hooren te biddene / wel hem dier op acht /
Ghestiert / gheleydt wort / ghewesen ghetoghen // net
Als die tpuer ongheualst melck heeft ghesoghen // bet
Wt Godts borsten / tot consten en sal niet falen
Maer een constenaer worden en prijs behalen
Aen sijn werck excellent / en constich besteden
So Beseliel en Ahaliab deden
Aen Tsheeren Tabernakel in Moysis tijden
En meer andere die hen verblijden
Door den gheest der wijsheyt van Godt ghegheuen

Jn consten verhueghen.
Tis waer alle die den seluen aencleuen
En mach niet ghebreken aen gheenen dinghen
Den gheest der wijsheyt doet willen en volbringhen
400 Met liefde duerdringhen // al wat Godt begheert
Tgoethertich vermueghen.
Simpel van verstande / daer wort v vercleert
Eenen schoonen sin / daer ghy corts wt sult spueren
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De claer solutie die hier moet ghebueren
Wijslijck / figuerlijck / tot des naestens stichtinghe
Simpel van verstande.
405 Voorwaer dats mijnder sinnen een verlichtinghe
Ja een vruecht mijnder herten / en des gheests solaes
Tfy datmen vindt soo menich onwetent dwaes
Die discoordich ghesindt hier soo luttel op let
Verachtende Godts gauen teghen sijn wet
410 Gheoordineert gheset / tot sduechs oorboren
Nv moet ick eens vraghen mijn vrienden vercoren
Om alle consten diemen constich mach noemen
Hier onder ghetelt als eenderley bloemen
+
Van eenen coluere: maect my dat toch vroet
+

Fol. V

415

420

425

430

Rechte kennisse.
De caerte spreect van loflijcke consten goet
Diemen soot schijnt voor behoort te stellene
Daer op wy v dit respons te spellene
Gheuen / siet alle consten hoe danich sy sijn
Als Gods gauen / sijn goet / excellent / en fijn
Want hy goet is diese ons eerst voort brachte
En noyt niet dan goed daer door en wrachte
Aen haer seluen / al sijn sy verscheyden
Jn thanteren en diueersch wt breyden
Al worden sy schoon van sulcke gheuseert
Tot valscheyt / en bedroch / daer sulck in glorieert
Ghiericheyt / hoouerdije / en diesghelijcken
Maer dit sult ghy weten dwelck claer moet blijcken
Dat sulcke (die de conste alsoo aenhechten)
Gheen constenaers / noch meesters / maer knechten
En sijn / ia botte Sathans engienen
Misbruyckers des goets / die niet en verdienen
Dan loon der sonden / en der sielen schade
Al moeghen sy hier schoon naer tswerelts rade
Eere / grooten naem / en veel goets becomen

Tgoethertich vermueghen.
435 Tis waer / die de redene tot sijnder vromen
Waer neemt / moet bekennen sonder teghen segghen
Jn consten verhueghen.
Hei / soo soumen der consten duechde wtlegghen
Simpel van verstande, hoe gaet v dat inne?
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Simpel van verstande.
Seer wel / en soo ick hier by oock versinne
440 Sullen wy noch voorder den cloot sien loopen
Tgoethertich vermueghen.
Mijn vrienden wilt ons noch hier by ontknoopen
Welcke consten na des waerheyts beschouwen
Men dan voor de loflijckste sal houwen
En die den mensch meest sijn dienende hier
Des waerheyts bewijs.
445 Godt in sijn woort kennen, hem aennemen fier
Door dbetrouwen, met wercken der caritaten
Is de principaelste die ghy moet aenvaten
Want sy en is niet alleen profitable
+
Dlichaem / maer oock der zielen / en laudable
450 By alle Godts vruchtighe Constenaren
Die duer haer / voor Godt ghenen arbeyt en sparen
En haers naestens profijt sijn soeckende spoedich
Oft ghy schoon hadt alle Consten ouervloedich
Diemen noemen mach / is v dese absent
455 Soo ist al niet / waer ghy v henen went
Dit voor al toch prent // in v memorie.

Fol. Vv

+

Rechte kennisse.
Voorts lesen wy in menighe Historie
Onder Vaderen schriften en ander Boecken
Jnden Philosophen die duer sgheests vercloecken
460 Der wijsheyt van veel Consten hebben ghescreuen
Maer onder vele werter by sonder seuen
Ghenoemt / nootelijck / goet / en aengename
Te wetene / die seuen vrye eersame
Diemen oock niet recht en can leeren noch kinnen
465 Dan doer den gheest der wijsheyt vol minnen
Die des menschen herte hier ierst toe moueert
Duer die liefde / daer sulcke dan mede studeert
Hier inne / mits een loflick neerstich ghespan
En diese dan na den rechten aert wel can
470 En voort constich ghebruyckt met scientie
Js sijnen naesten een assistentie
Jn veel dinghen die den Heer behaghen
Soo in tijtlijcke / diemen hier na moet iaghen
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Als borgherlijcke saken en polityen
475 Oock in gheestelijcke die de ziele verblijen
En therte bevryen // van boese rancueren.
Simpel van verstande.
Wilt ons die doch noemen soot mach ghebueren
Met haer virtuyten / ingenieuselijck
Want op die ben ick heel amoreuselijck
480 Ghesint / dat weet die Heere almachtich.
Des waerheyts bewijs.
+
Dat sullen wy doen duer liefde eendrachtich
Als vanden gheest der wijsheyt daer toe verwect
En op dat ghyse mueght leeren kennen perfect
Sullen wijse v oock figuerlijck thoonen
485 Siet / dit sijnse tsamen tot tsmenschen verschoonen
Gonstich / en dienstich / hen presenterende
+
Die eerste soomen v is declarerende
Js Arithmetica schoon en excellent
Een Moeder der Consten die diligent
490 Leert tellen / cijfferen / en rekenen vast
Dwelck den Mensch in sijn hanteringhe wel past
Hy sy Coopman / Ambachtsman / en soo voorts ane

+

Thoon. Der seuen vrey
consten.

+

Fol. Vij

Rechte kennisse.
Die tweede oock schoon en lieflijck van ghedane
Js Grammatica seer dienstich by desen
495 Die constich den Jonghers leert schrijuen en lesen
Tot mans van verstande maeckt / in allen percken
Wijse scholieren / en gheleerde Clercken
Die om verstercken // der goeder seden
Tot dienst der ghemeynten / en tslants bevreden
500 Noot / goet / en bequaem sijn / soot die reden bediet
Des waerheyts bewijs.
Die derde dat is Dialectica siet
Die met corten woorden leert disputeren
Verscheyden argumenten rustich proberen
Questien solueren // met cloecken verstande
505 Oock al seer dienstlijck in tswerelts warande
Om te doen zwichten twistighe discoorden
Tusschen ghebroeders / en hen die veel woorden
Sonder discretie ghebruycken sottelijck
Dwelck niet alleen by den Poëten spottelijck
510 En is / maer oock den verstandighen misgrieflijck.
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515

520

525

530

535

Rechte kennisse.
Die vierde dat is Rhetorica lieflijck
Jn midden gheseten als verheuen bouen
Principael dienstich en weerdich om louen
Den mensche / wel hem diese in eeren houdt
Sy is een Conste aenghenamer dan gout
Voor groote en cleyne / als die den gheest verfraeyt
Een Moeder der eloquentien / duerlaeyt
Met cloecken verstande / dwelck sy doet wt meten
Jn alle goede talen / soo elck moet weten
Met schoonen perfecten woorden ouervloedich
Soo niet alleen Demosthenes / vrymoedich
En Cicero spoedich / wel connen betuyghen
Voorts alle Orateurs die haer Borsten suyghen
Oft ghesoghen hebben van dbeghinne lustich
+
Maer oock alle Rhetorizienen rustich
En beminders hier wt ionsten nu versaemt
Liefde / eendrachticheyt / mate / recht gheraemt
Leedt sy den onbekenden claer voor ooghen
Stichtelijcke Moralen naer tschrifts bethoogen
Gheestelijcke Baladen der sielen profijtlijck
Eerbaar Refereynen die den gheest iolijtlijck
Sijn / sijn haer daghelijcsche Inventien.
Momus spottinghe / Midas sententien
Zoylus / Bacchus / en Priapus ghesellen
Leert sy schouwen / dus al haer voortstellen
En is niet dan tot duecht en eere streckende

Fol. Vijv

+

Des waerheyts bewijs.
De vijfste soomen v is ontdeckende
Js Geometria hupsch en veruaren
Eertijts best bekent den Egiptenaren
540 Midts den vloet Nylus soo elck can lesen vry
Leert landtmeten / en meer consten daer by
Den menschen seer profijtelijck ouer al
Waer door men veel onrechts en twistichs gheschal
Neder leedt / recht en vrede / leert vseren
Rechte kennisse.
545 De seste dier vele doet recreeren
Js Astronomia die haer constich gheneert
Jnden loop des hemels / de planeten vermeert
Minuten / vren daghen / maenden / en Jaren
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Veel veranderinghen naer stijts openbaren
550 Leert sy kennen en recht onderscheyden saen
Welcke conste naer sommighe scrijuers vermaen
Niet alleen Ptholomeus en sijns ghelijcke
Ghekent / ghesterckt hebben door sgheests practijcke
Maer oock Abraham der gheloouigher vader
Des waerheyts bewijs.
555 De seuenste diet al verhueght te gader
Js Musica een Conste net int volbringhen
Die discanterende fraey accoordt leert singhen
Oock spelen op alle instrumenten goet
Niet als Pan / maer als Phebus en Apollo soet
560 Jck swijghe van Orpheus constighe sede
En Amphions / alsmen Theben de stede
Timmerde soo de Poeten vertellen
+
Den boosen gheest die Saulem quam quellen
Heeft Dauid door dees conste oock verdreuen
565 Den Godt Israels daer by deere ghegheuen
Als hy voor Gods Arcke speelde triumphant
Tot lofsanghen / gheestlijcke liedekens playsant
Gheeft sy elcken verstant / midts sgheests bestieren
De neghen Musen soo sy som versieren
570 Diemen als voesters van dese voor sou // setten
Laet ick drijuen / op datmen sou // letten
Op den gheest der wijsheyt daer sy alle wt spruyten

+

Fol. Viij

Simpel van verstande.
Soo en hoordick noyt den sin alsoo ontsluyten
Van desen / wie sou met verstande hier teghen
575 Ghy sout mijn herte daer door wel beweghen
Dat ickse eensdeels sou willen gaen leeren
Rechte kennisse.
Die met smaeck van scientie tot hem keeren
Sullense wel vinden ghelijck ghy hier doet
Dus hout met ons viere voorts aen den voet
580 En laet v ghemoet // in verstant al waken
Des waerheyts bewijs.
Daer sijn noch veel Consten loflijck int smaken
En goet / ten eersten dat ghijt wel verstaet
Dats wel Regeren der ghemeynten vroegh en laet
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En sulcke constenaers wijs en voordachtich
585 Sijn dobbele eere weerdich waerachtich
Diemen oock ghehoorsaemheyt altijt is schuldich
Rechte kennisse.
Christlijck huyshouden vriendelijck en ghehuldich
Teghen een yeghelijck en is gheen cleyn conste
Daer elck mensche / midts der liefden ionste
590 Op hoort te achtene vrij sijn leuen lanck
Des waerheyts bewijs.
Voorts alle ambachten die ient in haren ganck
Gaen / die de heere door sijn wijsheyt vol minnen
Laet leeren / waer mede men den cost can winnen
Sijn oock al consten soot blijckt / goet en lofbaer
595 Wel hem diese naer haer vocatie daer
Waer nemen / den heere danckende sonder trueren
Hier in / van sijn goetheyt die eeuwich sal dueren
En seer goede gauen niet om verienten
+

Tgoethertich vermueghen.
Simpel van verstande wilt dit al inprenten
600 Den gheest der wijsheyt voorts sijnde subiect
Die midts liefde dees goey vrienden heeft verwect
Die om ons te leerene hier sijn ghecomen

Fol. Viijv

+

Jn consten verhueghen.
Hier sijn nu ymmers wel claer tonser vromen
Alle Loflijcke consten ons voor gheleyt
605 En ontdeckt / soo de Charte beueelt en seyt
Oock tot stichtinghe der toehoorders soot betaemt
Simpel van verstande.
Tis waer / ter goeder vren sijn wy versaemt
Dan / ick ben beschaemt // in tionstich bethooghen
En dmoeyelijck behulp / tot des sins verhooghen
610 Dat ghy my hier doet door v trouwe vaeliant
Rechte kennisse.
Waer toe is de kennisse ons ingheplant
En tredelijck verstant // ons ghecomen by
Dan dat wy malcanderen als broeders vry
Tot dienst souden leuen naer der liefden aert
615 Die Gods gauen noch consten gheensins en spaert
Besonder aen dien / diese is begheerende
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Des waerheyts bewijs.
Hebt lief uwen naesten is Godt vercleerende
Als v seluen / soo volbrengdy de wet
Aldus dan die de liefde achter set
620 Den Gheest Gods seer net // hy oock van hem iaecht
Rechte kennisse.
Nv mijn vrienden op dat ghy hier tslot mede draecht
En de claer solutie / eens deels bewesen
Voor / en dick gheruert daer de Caerte na vraecht
Na dien dat v sijn ontdect by desen
625 Alle Loflijcke consten reyn wt ghelesen
Oft ymmers de nootlijckste hier in tswerelts perck
Soo neemt voorts op dees figuere ghepresen
Diemen v hier thoonen sal / noch v ghemerck
Des waerheyts bewijs.
+
Siet hier dees personagien sijnde int werck
630 Bijden Gheest Gods der wijsheyt ghecompareert
Liefde en den Mensch daer ment al mede sterck
Beuesten can / watmen van Consten allegeert
Siet / den Gheest Gods werckt / de Liefde opereert
Jn haer officie / den Mensch ydoone
635 Wordt wacker / opstaende wel ghemoueert
Aenschout met vrueghden der eeren croone
Rechte kennisse.
+
Waer by ghy verstaen sult na der schriften thoone
Dat den Gheest Gods der wijsheyt alleene
Die door de Liefde werckt in tsmenschen persoone
640 Js / die den Mensch alder meest tot consten reene
Verweckt / als een gaue Gods elcken ghemeene
Diese met begheerte neemt vlijtich aen
Want sonder den Gheest der wijsheyt groot noch cleene
Jn loflijcke consten en mach blijuen staen

+

Thoon. Solueerende de
Vraghe

+

Solutie

Des waerheyts bewijs.
645 En daer desen dan is soo met liefde om vaen
Als gheuer / en wilder dat men dwerck volbringt
Wercken / oft consten na des heeren vermaen
Sonder eyghen eere daer in ghemingt
Wordt sulcke niet alleen / daer therte toe dringt
650 Een constenaer / oft meester / rustich en vroet
Maer crijcht daer den prijs door / daer na elck verlingt
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By de Croone der Eeren gheleken soet
Daer de Vader sijnen soon inde Menscheyt goet
Mede vercierde / door sijn conste rechtueerdich
655 Als hy hem salfde midts der liefden gloet
Met olie der blijschappen eer-weerdich
Bouen sijn mede ghesellen / dwelck soet-gheerdich
Den reynen constenaers is een exemplaer
Dus wel hem die dit met verstande vol-heerdich
660 Door de rechte Gods conste is volghende naer
Simpel van verstande.
O warachtich bewijs en kennisse daer
Hebt ghy den naghel recht op thooft ghesmeten
Schoonder solutie en mocht men voorwaer
Met claren verstande ons niet wt meten
665 Jck bedanck v der hoogher wijser secreten
Die ghy my Simpel van verstande daer ontvlecht
De goede heere inden hemel gheseten
Die wilt u loonen met sijn ghenade recht
Jn consten verhueghen.
Tis waer den Gheest der wijsheyt eest diet al beslecht
670 Die den eersten steen leet / die de liefde aen drijft
Die meest inden Mensche / Gods gauen hecht
En alle Loflijcke goey consten inschrijft
Tgoethertich vermueghen.
+
Wie sijn ghedachten hier niet mede en stijft /
Hy sy schoon een constenaer hoe hooghe gheacht
675 Die is eenen bottaert voor den heere die blijft
Eeuwich / en warachtich / in sijn woort wel bedacht

+

[Fol. Viv]

Rechte kennisse.
Hierom alle die Consten hebben verpacht
Beminnen / hanteren / oft ionste toe draghen
Sullen den gheest der wijsheyt wt der zielen cracht
680 Ghehoorsaem sijn / door der liefden aenslaghen
Des waerheyts bewijs.
Dus voor al sult ghy v naer Godts behaghen
Tot de rechte Gods conste keeren snel
Daer Gods eere ws Naestens dienst tallen daghen
En salicheyt in is gheleghen wel
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Rechte kennisse.
685 Met lof / en danckbaerheyt / in al v voortstel
Sult ghy metter herten totten Heere treden
Niet achten op discoort oft onwetentheyts rel
Daer de Conste dick moet af worden bestreden
Des waerheyts bewijs.
Oock sult ghy dencken uwen tijt recht besteden
690 Dat wy van ons seluen al sijn ijdel vaten
Daer niet goets in en is morghen noch heden
Dan datter Godt in stort wt caritaten
Simpel van verstande.
Tis soo waerachtich / O wat schoonder cieraten
Hebt ghy my / en alle constenaers ghetoont siet
695 Godt gonne dat wijse al tonser baten
Na den gheest oock aendoen soot de wijsheyt riet
Rechte kennisse.
Eerweerdighe heeren ons simpel bediet
Wilt als Liefhebbers der consten ghelijcke
Jn dbeste verstaen soot de liefde ghebiet /
700 Die niet erchs en soeckt / list noch quaey practijcke
Des waerheyts bewijs.
Op dat de Edele reyn Rhetorijcke
Jn esse blijuen mach door dwijselijck ramen
Van ons / en dat wy soo in duechden rijcke
Met Christo ons hooft by Godt versamen
705 Dat gonne ons de heere door sijn goetheyt Amen.
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Bijlage IX
(1561)
(Spelen van Sinne, Antw., 1652; cf. supra, p. 106)

Fol. X Prologhe.
Personagien.
Wel dbest willen weten.
Redelijck bewijs.
Stichtelijck vermaen.
Wel dbest willen weten.
HOe oirboirlijck ons sijn die cloecke engienen?
Cooplieden die rechtueerdich handelen siet?
Tis waer / eenen goeden sin sou hier wel dienen
Door Tredelijck bewijs / soot de waerheyt riet
5 Met een stichtende vermaen / oft gheestlijck bediet
Dat de liefde drijft en leert telcker spatie
Want / wel dbest willen / als die trecht bespiet
Js mijnen name reyn sonder fallacie
Redelijck bewijs.
Daer toe sal ons de heere gheuen gracie
10 Tijt en statie / hopen wy certeyn
Want sonder sijns gheests goede informacie
En canmen sulcx niet ghedoen / die reden is pleyn
Stichtlijck vermaen.
Daer om sijn wy (mijn vrient) naer v begheerte reyn
Alsoo ghenoemt / tuwen dienste vredelijck
15 Hier ghecomen / wetende dat ghy dedel greyn
Des rechten verstants sult sijn bestedelijck
Redelijck bewijs.
Siet eerst en voor al sult ghy mercken redelijck
Dat coopen / vercoopen door tsrechts na-iaghen
Als handen arbeyt oft wercken sedelijck
20 Den heere almachtich oock moet behaghen
Soo oock de Cooplieden die haer oprecht draghen
Godt in al haer handelinghe bekinnen
Als den arbeydere die tallen daghen
Jnt sweet sijns aenschijns sijn broot moet winnen
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Stichtelijck vermaen.
25 Hoe wel Godt den mensch gheschapen wt minnen
Jn dbegin gheboden heeft tarbeydene wel
Niet te coopen / vercoopen soo wy versinnen
+
Stoot v daer niet ane / duer tsvernufts voortstel
Die Heere voorsiende / mits sijn ghenade snel
30 Die tijden / en des volcx dominatie / hier
Prijst elcken die hem vreest na sijn beuel
En recht doet / soot hoort / in sijn vocatie fier

Fol. Xv

+

Wel dbest willen weten.
Tis waer mijn Vrienden / maer turbatie / ghier
Duer donrecht handelen soomen siet ghebueren
35 Wil my eens deels tot murmuratie / schier
Trecken / en mijnen gheest hier noch becueren
Met een vraghe die ick simpelijck sal rueren
Sonder achterdeel / schimp / oft vilonye
Wie sijn die Cooplieden die gherechtich vueren
40 Haren handel oft coopmanschap / seght dat ghye?
Redelijck bewijs.
Wel dbest willen weten set sulcx aen deen sye
Dat weet Godt alleen / die alle herten duertast
Kent / en siet / wiens oordeel oock int wye
Eewich recht is / en blijuen sal onbelast
45 Maer ick segh v onghetwijfelt ghelooft dit vast
Daer sijnder / dan tghetal mocht wel meerder wesen
Och of Godt die gratie gaue / diet al past
Dat sijt waren / die voeren den naem van desen
Voorwaer duer sulcke inwoonders ghepresen
50 Sou een stadt vanden Heere ghebenedijt sijn
Daer ons nacomers / meer goets wt souden lesen
Dan wt veel boecken / die in tswerelts crijt sijn.
Stichtelijck vermaen.
Datse meest al wt om eyghen profijt sijn
En swerelts ghewin / voor des Hemels soecken
55 Dat ontrouwe / bedroch / stercker inden strijt sijn
Dan liefde / en trouwe / verstooten in hoecken
Weten wy wel / oock tswets reghels vervloecken
Dat daer na volght / dan ons motijf alleene
Js / daer wy ons toe moeten vercloecken
60 Vanden oorboor en rechten handel ghemeene
Der Cooplieden / die ons groot en cleene
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Toe comt / soot wijsselijck voor is begheert
Daerom treckt alleen ons reden te beene
Met goeden verstande die v wort vercleert.

65

Redelijck bewijs.
+
Siet alsulcke Cooplieden goet en expeert
Ons veel verscheyden profijts inbringhen
Soo tijtlijck / en gheestelijck / daer hem by gheneert
Dlichaem met de ziele door Gods ghehinghen

+

Fol. Xij

Stichtelijck vermaen.
Ten eersten houden sy in wereltsche dinghen
70 De mate naer recht / redene / en wet
Sy coopen / vercoopen / maer sonderlinghen
Ware die ons nut is / dienstelijck en net
Sonder lieghen / bedrieghen / vry en onbelet
Om een tamelijck ghewin soo dat behoort
75 Niet als de sulcke / die met ghiericheyt besmet
Syn / oft metter Joden spiesse rennen voort
Redelijck bewijs.
Haer ia / is haer ia / neen / neen / met accoort
Dies haer Gods segheninghe toe comt ghestreken
Sy sijn haren naesten een hulpe en confoort
80 Jn alle benautheyt als hy wordt versteken
Jnt dborghen / leenen / en voor hem te spreken
En maken sy haer niet tsoecken als sulcke doen
Die vande rechte liefde sijn af gheweken
En haers broeders armoede niet en bevroen
Stichtlijck vermaen.
85 Als andere triumpheren stout en coen
Ja met ouerdaet eens anders goet verquisten
Besoecken sy de huysarmen na Gods sermoen
Niet sparende het ghelt in haerder kisten
Met haren schuldenaers en gaen sy niet twisten
90 Ter stont voor trecht / als soeckende haer schaeye
Maer gheuen hen lieflijck sonder erch oft listen
Midts pacientie / respijt / en dilaeye
Redelijck bewijs.
Sy en gaen niet metten baetsoeckers te raeye
Met de groote / die de cleyne op willen eten
95 Door cracht van ghelde / en niet dan onghenaeye
Haer mebruers de schamel ghemeynte wt meten
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Maer ghedencken vry soot de heere laet weten
Tghebodt der liefden dat ons allen leert
Doen / als wy wilden datmen onghespleten
100 Ons dede / daer hem de boose niet toe en keert
Wel dbest willen weten.
+
Voorwaer sulcke cooplieden sijn weert ghe-eert
Hadder Antwerpen soo thienduysent inne
Dat ghondick haer van herten vry onuerseert
En is oock mijn wenschen door rechte minne

Fol. Xijv

+

Stichtlijck vermaen.
105 Sy vercieren een stadt soo ick versinne
Met al veel schoonder en costelijcker cieraet
Dan men aen Salomon / ia van dbeghinne
Ghesien heeft aen eenich Coninck oft potestaet
Men seyt die in deene recht doet vroegh en laet
110 En sal in dander oock niet faelgeren siet
Soo sijn dan sulcke Cooplieden door haer daet
Jn als / ons oorboorlijck naer Tredelijck bediet
Redelijck bewijs.
En voorts soo Tstichtlijck vermaen noch bespiet
Sijn sy ons profijtlijck in meer ander saken
115 Als maetlijck bouwen / daet darbeyder bij gheniet
Die sy eerlijck loonen / en goetwillich maken
Soo datmen hem daer door in vruechde siet waken
Sijn huysghesin voeden eerlijck en tamelijck
Die spijse en dranck met appetijt can smaken
120 Naer Gods ordinantie seer bequamelijck
Stichtlijck vermaen.
Jn neersticheyt / huyshouden / eersamelijck
Jn dwaer-nemen des tijts / ons van Godt ghegheuen
Dwelck alle negligentie blamelijck
De traegheyt / en veel zonden heeft verdreuen
125 Jn een ghemeynsaem recht borgherlijck leuen
Jn ruste / vrede / minne / en eendrachticheyt
Daer ouders / en ionghers aen souden cleuen
Soo de waerheyt ons leert met voordachticheyt
Redelijck bewijs.
En door al sulcx / siet na der waerachticheyt
130 (Dwelck Godt behaeght) legghen sy ons voor ooghen
Een exempel der duecht / dat tot crachticheyt
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Des lichaems en der zielen / midts tswercx bethooghen
Streckt / dat wy ons alle toe souden pooghen
Toch elck in sijnen roep door der liefden bant
135 Want allen handel voor Godt inden hooghen
Die niet rechueerdich en gheschiet aen elcken cant
Js een ijdel timmeringhe gheset op tsant
+
En niet op den steen der gherechticheyt puerlijck
Die haest vergaen moet / als een schaeye aenden want
140 Door den storm der ongherecheyt stuerlijck

+

Fol. Xiij

Stichtelijck vermaen.
Wat batet sulcke coopman / al doet hy suerlijck
Sijn coopmanschap / dat hy veel schats in-tont
Met onrechtueerdighen handel becuerlijck
Way niet / dan dat hy sijn arme ziele wont
145 Jae doodet / die de heere subijt en terstont
Van hem eyscht / na des rijcken mans exempel claer
Die / als hijt in voorspoede maeckte heel bont
Jnder nacht sijnen gheest moeste opgheuen daer
Redelijck bewijs.
Ghelijck roest den ijsere / de motte eenpaer
150 De cleederen schaeyt / opeet en door cnaecht
Soo schaden sy de ghemeynte allegaer
Die onrechtueerdich handelen onuersaecht
Maer die rechtueerdich handelen soot Godt behaecht
En sijn niet alleen oirboirlijck haer seluen hier
155 Maer alle menschen soot de wijsheyt ghewaecht
Midts Gods gratie diemer door siet blijcken fier
Stichtelijck vermaen.
Dus wel hen die al haer handels bestier
Hier na stellen en alle inuentien
Der onrechtueerdicheyt verlaten schier
160 Op dat sy rust in haerlieder conscientien
Vinden / en hier na met reuerentien
Godt in sijn glorie mueghen aenschouwen
Diese al bemint die met diligentien
Rechtueerdich handelen en op hem bouwen
Redelijck bewijs.
165 Wel dbest willen weten wilt dit onthouwen
Van ons stichtelijck vermaen en redelijck bewijs
Soo oirboirlijck sijn die cooplieden vol trouwen
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Ons / die rechtueerdich handelen naer dit aduijs
Hier ghenoech bewesen / dus der liefden accijs
170 Helpt ons voorts verpachten naer broeders seden
En neemt dit in dancke / denckt tghelt hier om prijs
Daermen scientie aen moet besteden
Wel dbest willen weten.
Ghy en mocht my (tis waer) niet bat bevreden
+
Noch schoonder bewijs doen / mijn vrienden vercoren
175 Des gheests ghetuyghenisse vol soeticheden
Brengt my int herte voorwaer oock alsulcx voren
V / bedanckende moet ick vruecht oirboren
Nu versta ick den sin en meeninghe goet
Hoe mocht men toch meerder perfectie sporen
180 Dan ghy my door Gods gratie hier open doet

Fol. Xiijv

+

Stichtlijck vermaen.
Om voorder te sterckene noch v ghemoet
Naer dwoordeken der caerten leert charitate
Soo sult ghy na desen oock houden den voet
Jn ws selfs handelinghe wel tuwer bate
185 En ws naestens profijt / want soo wy de mate
Der liefden aensien na des heeren beuel
En moeten wy niet gaen wt de rechte strate
Noch vanden handel ons voorgheschreuen wel
Redelijck bewijs.
Sijt ghy coopman / ambachtsman / tsa voecht v snel
190 Ter duecht / en voert v handelinghe fijn
Tot profijt uwer sielen / schoudt des boosheyts spel
Dat goede seden verderft telcken termijn
Stichtlijck vermaen.
Soo sult ghy alle menschen oirboirlijck sijn
En besonder de plaetse daer ghy resideert
195 Ja blincken voor Godt verre bouen den robijn
Jn fijn goudt gheset / weert gheexalteert
Wel dbest willen weten.
Hier mede edel gheesten ter duecht ghemoueert
Eynden wy ons prologhe / die ghy wt ionsten
Jnt goede wilt nemen / na den aert der consten.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

180

Bijlage X
(1561)
(Spelen van Sinne, Antw., 1562; cf. supra, p. 106).

+

Personagien
+

[Fol. Xiv]

Patroon vanden aluen.
Aluinne.
Peerken van Tuyl.
Coppen van Mal.
Maes van Keyendael.
Heyn van Sotteghem.
Groote Laudate.
Lijs Roomclosse.
Ionckvrou Dante.
Vrou Schieloose.

Factie.
Den Patroon vanden Aluen.
Aluinneken wijf wou ons coe dick caluen
Dat ick coste aen veel vets gheraken
Jck (als meester en Patroon vanden Aluen)
Sou al dit volcxken met mijnder saluen
5 Terstont wel bestrijcken voor alle saken
Jck canse / die na tstof vander muelen haken
Daer de keye maer lotert aen den eenen cant
Hier mede ghenesen / dats noch sotter maken
Soo elck can mercken aen mijn daden playsant
Aluinne.
10 Tis waer lief man / ghy hebt seer schoon verstant
Maer sijt ghy een eel quant // en fraey van cueren
Soo helpt eerst voor al v naeste ghebueren
V vrienden / en maghen / die ons volghen naer
Patroon vanden Aluen.
Mijn vrienden waer sijnse
Aluinne.
+
Wa siet hier en daer
15 Die haer paer // en paer // by een wel schicken.

[Fol. Xivv]

+
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Patroon vanden Aluen.
By den rebben daer moest ick wel scherp op micken
Mijn Busse na quicken // die wel vol en soet is
Wel wat segdy Gasten / den Windt of hy goet is
Sal die Muelen wel draeyen al fijn van passe.
Peerken van Tuyl.
20 Ja sy Patroon latet cooren vanden tasse
Voeren na der casse // tsal wel wesen.
Coppen van Mal.
Ghy moet ons van onser sieckten ghenesen
Die wy met desen // al hebben ghecreghen.
Maes vau Keyendael.
Bestrijckty ons niet wy blijuen verleghen
25 Als thuylaerts versleghen // van keydaels winden.
Heyn van Sotteghem.
Ghy en moet gheen Broodt sluyten voor die vrijnden
Noch Salue sparen voor dees compangye.
Patroon vanden Aluen.
Voorwaer ghy en quaemt noyt soo wel te tye
Met herten blye // sal ick v nv helpen.
30 Maer eer ick uwen commer al wel mach stelpen
Moet ghy my v namen hier fijn ontdecken.
Peerken van Tuyl.
Peerken van Thuyl bekent op veel plecken
Heet ick / en mijn Wijfken groote Laudate
Die dick Tousterweel inde botermelck strate
35 Hebben ghewandelt als Liefkens tsamen
Patroon vanden Aluen.
Wat dunckt v goey lien / sijn dat niet schoon namen
Jaet naer dbetamen / sonder buyl of blutse
Maer waer lettet v meest.
Groote Laudate.
Recht onder sijn mutse
En my onder mijnen doeck soo ick meene
Patroon van den Aluen.
40 Daer lettet hen meest alle groot en cleene
Nu tsa staet by / ick salt ons wel cloeck coken
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Peerken van Tuyl.
+
Soo strijckt wel stijf.
+

Fol. Y

Groote Laudate.
Houdt / ghy sult mijnen doeck cronke
Ha ha / dat helpt my tot aen mijn herte.
Patroon vanden Aluen.
Mijn salue en brengt niemandt gheen smerte
45 Al duertreckt / en loopt sy nochtans wel dat hoot.
Peerken van Tuyl.
Maer seght hoe heetse?
Patroon vanden Aluen.
Stultorum sonder noot
Daer veel Meesters groot // dick sijn me bestreken.
Peerken van Tuyl.
Sy sal wel boet doen aen onse ghebreken
Nv tsa hier andere / wy sijn ghepaeyt.
Coppen van Mal.
50 Siet hier Coppen van mall / seer wei ghegaeyt
Met Lys roomeloose / mijn wyf seer stout en coene.
Lijs Roomclosse.
Patroon strijct ons oock wel / wy hebbens van doene
Want auont en noene / worden wy ghequelt
Met deser plaghen.
Patroon vanden Aluen
Wel / en al sonder ghelt
55 Al en sou ick oock gheen salue behouwen
Nv laet my eerst wel v troongien aenschouwen
Of daer noch vouwen // der wijsheyt aencleuen.
Coppen van Mal.
Die hebben wy teghen t kalfs hoot af ghewreuen
Dat te blaesuelt eertijts eens was gheslaghen.
Patroon vanden Aluen.
60 Jck sie wel ghy sijt van mijn naeste maghen
Dies ick v toe draghen // moet ionste sterck // saen
Longheren / dit sal heel fijn in sijn werck / gaen
Comt al vry int perck / staen / sonder langher beyen.
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Lijs Roomclosse.
Patroon van blyschap gheuoelen wy die keyen
65 Duer cracht van v salue alree daer loteren.
Coppen van Mal.
Ghelijck die pappe goet is der boteren
Soo is dat goet voor onse hoyen cranck.
+

Patroon vanden Aluen.
Ghy sulles my weten noch grooten danck
Ouer seuen iaer dat moetty wel weten vry

Fol. Yv

+

Coppen van Mal.
70 Nv Maes van keyendale comt ghy oock by
Met iongkfrou dante dat aerdich teefken
Maes van Keyendael.
Dat doen wy al quantken
Ionckvrou Dante.
Siet Patroon neefken
Wat dunckt v / van ons twee naer / v vermeten
Patroon vanden Aluen.
Ghy hebbes al veel meer dan ghy selfs wilt weten
75 Hier blijues / wel twee oncen onghebueselt
Ghy hebt bey al te wel aen tcalfs hoot ghepueselt
Soo ick wel can sien / sonder toortsse oft brille
Maes van Keyendael.
Patroon ken achts niet laet draeyen die spille
Strijckt / thoont v grille // soo ghy best cont en mueght
Ionckvrou Dante.
80 Ghy hebter soo veele met v salue verhueght
Twaer schade bleefse aen ons nv achtere
Patroon vanden Aluen.
Ken heb / noyt schande / oneere / noch lachtere
Hier door behaelt / noch aen gheen driakel / goet
Ionckvrou Dante.
Voorwaer my dunct datse alree mirakel // doet
85 En datse gaet wercken / van onder tot bouen
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Maes van Keyendael.
Wy souden v voor een vry santken louen
Haddy een heylich daeghsken maer eens int iaer
Ionckvrou Dante.
Wacht / wacht / Heyn van sotteghem treet oock vast naer
Met Vrou schieloose / door een cloeck bedrijfken
Heyn van Sotteghem.
90 Heer Patroon / siet dat ghy my / en mijn Wijfken
Niet en vergheet / al comen wy op dleste
Patroon vanden Aluen.
Sotteghem en schieloose / ghy sijt die beste
Die beyde wel cont met uwen clater / rallen
Dat ghy van mijnen hals / moet int water // vallen
95 + Ghy moetes meer hebben dan dander tsamen
+

Fol. Yij

Vrou Schieloose.
Vry / met beyden handen al sonder schamen
Ghy sijt toch sie ick een goet Meester van deghe
Patroon vanden Aluen.
Gants roock daer was my uwen nues inde weghe
Certeyn ghy hebter daer eenen die ghewis is
Heyn van Sotteghem.
100 Ick heb eenen domphooren / die goet en fris is
En mijn wijf een troongie / om potten te cleerne
Vrou Schieloose.
Tis waer om ionghe tatolfs te verueerne
Wisten wy wel raet al waerder oock sesse
Patroon vanden Aluen.
Nv laet my noch eens sien elck aen v blesse
105 Of ghijs al ghenoech hebt hier voor dees reyse
Heyn van Sotteghem.
Ja wy / maer hoort waer ick op sta en peyse
Sout ghy al ons susters en bruers soo bestrijcken
V sou wel een salf busse soo groot ghelijcken
Als een Hombergher tonne oft iopen vat
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Patroon vanden Aluen.
110 Men vint aluen om vele in elcke stat
Maer siet aen dat blat // steeck ick een spelle
Coppen van Mal.
Peerken van thuyl / hoe eest eel gheselle?
Die salue gheeftse oock confortatijf
Peerken van Tuyl.
Sy leet my en worstelt lancx en dweers door dlijf
115 Maer meest gheuoel ickse bouen in mijn topken
Maes van Keyendael.
En daer gheeftse my oock al dmeeste clopken
En mijn Wijfken oock soot blijckt heel rustich
Heyn van Sotteghem.
Vrou laudate dunckt my / wort oock heel lustich
Of neen die vloyen moeten haer bijten
Ionckvrou Dante.
120 Dus / wijsheyt en derf men ons niet verwijten
Die niet ses mijten / en gou waerse veyl
Groote Laudate.
Theeft ons daer elck wel ghewaeyt fijn in ons seyl
+
Al hadden wy ten deyl // gheweest te gadere
Fol. Yijv

+

Lijs Roomclosse.
Wy hooren onsen Patroon als ons Vadere
125 Hier voor te danckene met eeren grootelijck
Vrou Schieloose.
Twaer groote redene als alfkens blootlijck
Met herten deuootlijck // wou hijt ghehinghen.
Peerken van Tuyl.
Neen wy willen hem ter eeren een liedeken singhen
En om hem springhen // vry sonder claghen
130 Want sulcx sal hem seer wel behaghen
Dus komt al aue met vryen labuere
En singt na / ick sal v gaen singhen vuere.
+

Peerken van Tuyl.
Comt groot en smal // Helpt hier tghetal
En vrueght der sottekens stercken
135 By sonder al // die half sijt mal
En noy int vroede wercken

+

Singt vore
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Vry onbeschaemt / ghelijck als wy
Soot wel betaemt // verthoont v vry
Denckt soo ghy sijt ten haluen / eest haest ghewonnen spel
140 Ons Patroon vanden aluen // sal v met sijnder saluen
Bestrijcken alsoo wel.
Al eest dat grof // der muelen stof
V hoyen heeft door toghen
Der boonen snof // dien ghy spreeckt lof
145 V noyt en heeft gheloghen
Noch is v noot / meer hulpen hier
Op dat den cloot // wel rolle fier
Denckt soo ghy sijt ten haluen / eest haest ghewonnen spel
Ons Patroon vanden aluen // sal v met sijnder saluen
150 Bestrijcken alsoo wel.
V niet en weert // daert v noch deert
Wilt vry te kennen gheuen
Als ghy besmeert // sijt onverueert
Sals v al meer aencleuen
155 Vry thuyls ghesint / volgt desen voet
Siet inden wint // maect goeden moet
Fol. Yiij Denckt soo ghy sijt ten haluen / eest haest ghewonnen spel
Ons Patroon vanden aluen // sal v met sijnder saluen
Bestrijcken alsoo wel.
160 Des keyaerts mast // staet hier door-vast
Daer ghy v aen moet houwen
Tcaproenken past // daer elck na tast
Die gaern den alf aenschouwen
Dit blijckt toch claer // soomen hier spuert
165 Dus treedt vry naer // de bellen ruert
Denckt soo ghy sijt ten haluen // eest haest ghewonnen spel
Ons Patroon vanden aluen // sal v met sijnder saluen
Bestrijcken alsoo wel.
Ghy prinskens fraey / al comdy spaey
170 Men sal v niet wech iaghen
Des alfkens draey // om v lamaey
Sal v seer wel behaghen
Dus hier op dlest // eer wy dan gaen
Neemt dit in dbest // van ons ghedaen
175 Denckt soo ghy sijt ten haluen // eest haest ghewonnen spel
Ons Patroon vanden aluen // sal v met sijnder saluen
Bestrijcken alsoo wel.
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Bijlage XI
(1561)
(Spelen van Sinne, Antw., 1562; cf. supra, p. 102).
Mensche.
+
Jn ons menschelijcke natuere is groot verschilt
Fol. Kkkijv

+

Redelijckheyt.
Deen natuere werdt verwect tot het een / dander wilt
Datte / die weer ditte / want soo menich hooft
Soo menighen sin
Bevroetsaem.
Maer merct voorts en ghelooft
Daer is een conste van menighen ongheacht
Die nochtans van elcken werden volbracht
Naer sijn cracht en macht // die niet en wilt sneuen
Mensche.
Wat consten is datte?
Bevroetsaem.
Sy heet wel leuen
Mensch.
Wel leuen?
Bevroetsaem.
Ja /
Mensche.
+
Sou dat een conste wesen

+

Fol. Kkkiij

Redelijckheyt.
Oft een conste is? Jaet seer wtghelesen
Verstant.
Sy behoort bouen al tsijne ghepresen
Want tis een schoon conste minlijck vol vreuchden
Redelijckheyt.
Wel leuen brincht en besluyt alle deuchden
Js dat gheen conste / die wel te beluyckene?

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

188

Verstant.
Sijt dan verwect om die te ghebruyckene
Aent wel leuen salmen de wijsheyt mercken
Redelijckheyt.
Hy is wijs / die wijs is metten wercken
En onwijs / die alleen wijs is inden mont
Verstant.
Leeft dan wel / soo sal v de wijsheyt stercken
En hoeden van weene / ick segt v goet ront
Redelijckheyt.
Ghelijck eenen steene // op eenen vasten gront
Blijfdy stantachtich / ghy en werdt niet ontsticht
Wat v ouercomen mach tsy swaer oft licht
Ghy doeghet al met goeder manieren
Verstant.
De wijshet sal v seer menighertieren
Veel deuchden toe stieren // en by een vergaren
Redelijckheyt.
Leefdy wel / soo sal v liefde vercieren
Die haer seluen vieren // en can noch sparen
Verstant.
Haer goetwillich herte moetse altijt baren
Redelijckheyt.
Wilt die wel leuende int herte bewaren
Verstant.
Sy can verlichten dat v mach beswaren
Redelijckheyt.
Als een hemelsche vreucht can sy verclaren
Sy is goet / ghetrouwe / soet / en ghemeedsaem
Die accoort doet naren // want sy is vreedsaem
Goet herte tot alle menschen draghende
Verstant.
+
Laet v desen vrede sijn behaghende
Die van v iaghende
Js de boose nijdicheyt / gramschap en discoort
Die de herten altijt sijn doorcnaghende

Fol. Kkkiijv

+
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Redelijckheyt.
En weest naer vreedsame eenicheyt vraghende
Niet vertraghende
Jn ledicheden / maer naer goede consten spoort
Altijt wel leuende alsoot behoort
Soo sijdy van nv voort // in alle reenicheyt
Wel verwect tot wijsheyt liefde en eenicheyt
Verstant.
Niet aensiende dan grootheyt oft cleenicheyt
Daer en is gheen redelijck mensche ghehuldich
Hy en behoort wel / ia hy is schuldich
Altijt de quade ledicheyt te vliene
Redelijckheyt.
En door dbevroetsaem wercken te bespiene
Haer dexcellentie der consten goet
Verstant.
Midts dat ghy mensch dexcellentste dier sijt / moet
Dexcellentie der consten v verwecken
En door dbevroetsaem mercken alderbest trecken
Tot liefden van allen goeden consten
Redelijckheit.
En voorts de sulcke doen hanteren wt ionsten
Daer v natuere naer ghetrocken meest // werdt
Verstant.
En daer aldermeest toe uwen gheest // terdt
Want ghijse niet al machtich en sijt te doene
Bevroetsaem.
Edel Violieren / in consten seer coene
En alle diet hoort / laet niet v dus te spoene
Tot loflijcke consten / raet v de Peoene
Mensch.
Blijft Gode beuolen te desen saysoene.
Jn principio erat verbum.
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Bijlage XII
(1562)
(Dat boeck vanden preuilegien, fol. xvj; cf. supra, p. 94).
Opten xxvjen dach der maent van Julio anno xv. ende 62 heeft Adriaen van Conincxloo
Lakenvercooper alsdoen affgaende Prince opgestelt by Consente vanden houe een
Ryckelycke Refereyn feeste ter eeren der stadt van Bruessele ende der voirscreuen
Rethorycken waeraff de Caerten gesonden waeren Jn Brabant ende Vlaenderen /
ende wairaff djerste vraghe was wat de landen can houden jn Rusten. Ende de tweede
Een Liedeken als Dauid op zyn herpe speelde verdryuende Sauls boosen moet waer
mede te winnen waeren Sesse silueren prysen dewelcke gewonnen hebben dese
naevolgende Constige Rethorizeenen /
Den opper prys vanden Refereynen. een silueren tiegie van onderhalf once /
Scientie verheft. Ambrosius van Molle woonende tot Liere. Facteur van dongeleerde
/
Den tweesten prys. een silueren tigie van een once /
Goetwillich van herten. Willem van haecht. tot Antwerpen woonende. facteur vande
violiere /
Den derden prys. een silueren tiegie van een halff once /
Waer. S.D. waerheyt. Jacop jacopsoon cassyere tot Tshertogenbossche. Facteur
van Moeses doren /
Opper prys van dliedeken, een once siluers /
Scientie verheft. A.V.M. ongeleert. Liere /
Den tweesten prys. een halff once siluers /
Goetwillich van herten. W.V.H. violiere. Antwerpen /
Tsoetste singen een nachtegaelken een halff once /
Weest dat ghy zyt. J. fruytiers. tot Reynsburch jn hollant. Facteur vande Angieren.
oft jennoffelen /
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Bijlage XIII
(1562)
(Refereynen ende Liedekens, Brussel 1563; cf. supra, p. 92 en p. 110)
+

Refereyn 27. Den derden Prijs.
Fol. 60v

+

Tshertoghenbossche.

In viericheyt groeyende.
Waer S.D. Waerheyt. Cassyere.
WAer deur heuet d'Onruste plaetse ghenomen /
En dat ons de moeyte is ghecomen aen boort /
Dan deur d'Onwijsheyt Adams vol onvromen
Daer wy onghehoorsame al toe zijn comen /
5 Die alle Landen oock noch daghelijckx verstoort:
Dus eest recht dat wy den Heere / soot behoort /
Altijt bidden met vierighen Ghebede /
Dat hy sijn Wijsheyt (crachtich gaende voort)
Jn de herten der Princen recht bestede /
10 Jn ts'Landts Regenten / ghelijck hy oock dede
Jn Salomon / die sulckx voor d'alder beste Goet
Aensach / waer deur hy sijn Landtschappen in Vrede
Behielt / soo ons ghetuycht de Schriftuere soet.
Dus en weet ick dan op dees Vraghe vroet /
15 Gheen beter Solutie / dan dese euen /
Dat dit de Landen altijt in Rusten behoet /
Der Regenten Wijsheyt hun van Godt ghegheuen.
Der Regenten Wijsheyt / die ick moet ghelijcken
By t'roer vanden schepe / daer t'gemeyn volck in vaert
20 Waer deur de Stierman (als daer aen comen strijcken
Onrustighe baren / t'discoordich blijcken)
T'Schip onderhoudt / dat het blijft onbeswaert:
Want gheen Landtschap hoe sterck oft hooghe vermaert
(Oft het schoon goey Wetten en Policijen
25 + Heeft / oock cloecke Inwoonders zeer oudt beiaert)
En mach hier sonder in gheen Ruste bedijen /
Der Regenten Wijsheyt moet aen alle sijen /
D'eerste / de leste zijn / die toe siet en waeckt /
Waer in haer met Recht wel meughen verblijen
30 Alle goey Ondersaten / seydt die Waerheyt naeckt /

+

Fol. 61

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

192
En wie sulcx weder staet / weder staet en versaeckt
Godts Ordonantie / ons voor gheschreuen /
Dus houdt dit de Landen in Rusten onghelaeckt /
Der Regenten Wijsheyt hun van Godt ghegheuen.
35

Deursiet den Bybel / Israels Regiment /
Alle Cronijcken / Historien ghepresen /
Als hem Crijch / Opruer / deur Onuerstant blent /
Twist / Tweedracht / tot verderuinghe ghewent /
Verbreyde / en d'Onruste voort quam / midts desen /
40 Oft sulcke quetsueren anders zijn ghenesen
Dan deur dees Wijsheyt der Regenten reyn /
Neen sy / daerom moeten sy gheluckich wezen
(De Landen meyn ick) die dat soo hebben certeyn/
En daer sulckx faelgeert / en is de plaghe niet cleyn:
45 Maer is een Teecken dat de Heere almachtich /
Sijn Roede seyndt ouer sulck volck ghemeyn /
Als hy dede in Dauids tijden crachtich /
Ghy Onuerstandighe dit soudy indachtich
Aensien / met een gehoorsaem Godtvruchtich leuen /
50 T'is claer / dit houdt de Landen in Rusten sachtich
Der Regenten Wijsheyt / hun van Godt ghegheuen.
Prince.
Den oppersten Regent Prince eerweerdich /
Dats Christus / daer Godts eewige Wijsheyt in rust /
+
Thoont dat dit waer is / want hy als Heer rechtveerdich
55 En den rechten Josue / sijn volck volherdich /
Hier deur tot de salighe Ruste met lust /
Ghebrocht heeft / dus alle ghy Regenten sust
Voor desen / en in al gheeft hem de Eere saen /
Ghy Landen en toeft niet / denckt dese heeft gheblust
60 Den thoren die ouer v sou hebben ghegaen /
Sonder Gods Wijsheyt moghen geen Regenten staen /
Noch Landen gheregeert worden nae Godts beuel /
Daer om hoort / en volght der Schriftueren vermaen /
Bemint de Wijsheyt / eert des Ouerheyts opstel /
65 Schoudt allen Onrust / en tweedrachtich ghequel /
Den wech die tot Vrede streckt gaet niet beneuen /
Siet / dit houdt de Landen altijt in Rusten wel /
Der Regenten Wijsheyt hun van Godt ghegheuen /

Fol. 61v

+
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Bijlage XIV
(1562)
(Refereynen ende Liedekens, Brussel 1563; cf. supra, p. 111)

+

Een nieu Liedeken op de wijse /
Lustighe Jonghers wilt veriolijsen.

Fol. 61v

+

IN des Heeren name wilt nu vergaren /
Nae Godts verclaren // ghy dochters Sion al /
Grijpt aen den Psalter van thien Snaren /
Droefheyt laet varen // met een vrolijck gheschal /
5 Singt hem een Nieu liet / hier in dit eerdtsche dal /
De Heer verheuen /
Die ons heeft ghegheuen /
Sijn Ghenade / die eewich dueren sal. Singt. etc.
Dats Christus voorwaer // merckt ghy edel sinnen /
10 Dauid vol minnen // die Goliath seer fel /
Den helshen Tyran nijdich in d'beghinnen /
Hier quam verwinnen // deur t'godlijck voortstel /
D'welck ghy ghesien hebt Kinders in Jsrael /
+
Dies ghy met eeren /
15 Sijnen Lof vermeeren
Sult / en altijt sijn Goetheyt prijsen wel.

+

Fol. 62

Hy eest alleene / niemant sijns ghelijcke /
Die Erm en Rijcke // deur sijn Ghenadicheyt /
Jn allen nooden by (dits autentijcke)
20 Staen / sonder swijcke // wil soo hy selue seyt /
Hier om van ganscher herten v rustich bereyt /
Jn sijns Wets weghen /
Gaet hem vrylijck teghen /
Looft sijn goey Daden soo heerlijck wt ghebreyt.
25

Al hebt ghy-lichtveerdich zeer onbesneden /
Onlanckx gheleden // bedreuen boose daet /
Wilt daer om wanhopich niet aftreden /
Den Pat des Vreden // voor v noch open staet /
En alle die nemen op hem haer Toeuerlaet /
30 Soo metten Vromen /
Totten Heere comen /
Met berou van Sonden / nae der Schriftueren raet.
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Want siet / aen hem heeft hy een goet behaghen /
Die t'allen daghen // oprecht van herten zijn /
25 Jn vreese haers Godts na sijn Gheboden vraghen /
Swerelts toedraghen // met haren valschen schijn /
Altijt versmaden / dus siet met moede fijn /
Vast op dees dinghen /
Soo sult ghy voortbringhen
40 Vruchten des Leuens // tot elcken termijn /
Al sijn Beloften sal hy v sterck houwen /
Wilt daer op bouwen // vast deur t'gheloouich werck /
+
Salich zijnse die soo in hem betrouwen /
Liefde ontvouwen // hier in des werelts perck /
45 Hierom ghestadich neemt op Gods woordt gemerck
Teghen ts' Vleeschs lusten:
Wilt daer vry op rusten /
Soo sult ghy verwinnen // al metter deuchden sterck.

Fol. 62v

+

Ghelijck den Appel van sijnder ooghen
50 Sal hy voor dooghen // v wel bewaren reyn //
Hier om en vreest dan gheen Nijdts bethoogen:
Maer met verhooghen // lijdt sulckx vry ghemeyn /
Blijft vast by hem / als hy by v certeyn /
Soo sult ghy eruen
55 Vol soeter conseruen /
T'Rijck Godts met Christo / dat alderbeste greyn.
Prince.
Prince / dit Liedeken zeer slecht van prijse /
Laet met sijn wijse // v toch ghelieuen hier /
Oft Sauls gheesten / noch eens docht een spijse /
60 Die nae de Ghijse // Dauids wat smaeckte schier /
Hier nu beuolen den oppersten Princier /
Die v volleestich
T'Corenbloemken gheestich /
Sijns Woordts laet plucken / als Heere goedertier.
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Bijlage XV
(1574)
(Deuchdelijcke Solutien 1574, K.B. Brussel; cf. supra, p. 113)

+

In viericheyt groeyende.
Tshertoghenbosch.

+

[C 4]

HOe schadelijck en deuchdelijck d'exempel is.
Der Ouders haren kinders / is noot om weten:
Bysonder die daer t' verstant simpel is /
Oft de vreese Gods gheheel wordt vergheten.
5 O ghy ouders die uwen tijt hebt versleten
Jn een boosch leuen / neemt dit ter herten vry /
En ghy die v seluen wel hebt ghequeten
Deur t'goet exempel / weest vrolijck en bly.
Ghy vaert beyde voort / maer niet met een ghety /
10 Deene ter doot / ende dander ten leuene
Soo tvat in heeft / gheuet vuyt / quaet oft goet hoet sy /
En soo drinckent bey uwe kinders euene:
Dwelck hen soo schadelijck is te gheuene /
En oock deuchdelijck na des waerheyts bediet /
15 Als tsteruen / en d'leuen / haerder zielen siet.
Siet ghy als vaders / leydt een leuen quaet hier /
Deur dronckenschap / ghiericheyt / en ander sonden /
Wat doet ghy? gheeft ghy niet deur alsulcken daet hier
Een schadelijcke oorsake valsch int gronden /
20 Vwen kinders om tselue spoor onghebonden
Jn te tredene / thaerder zielen schade groot /
Soo zy weer in contrary / na sgheests oorconden
Doen / die hier voeren een Christelijck leuen deuoot.
Men seyt ghemeynlijck: soo d'ouders pypen bloot.
25 Danssen de jonghers / en men sieghet meest blijcken
Den quaden / oft goeden / voorganck van thoot /
Volcht den nagangher sonder af wijcken.
Dus is dit exempel om claer ghelijcken
Den kinders soo schadelijck oft duechdelijck yet /
30 Als tsteruen / en d'leuen / haerder zielen siet.
+

Als tsteruen en dleuen / dit is voorwaer soo:
Want quaet doen / werct de doot soo wy bekinnen /
Goet doen / dleuen: dwelck beyde volcht naer soo /
En Godt ons te kiesene gheeft wt minnen /

[C 4v]

+
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35 Hoe wel sulcx aen hen seluen buyten noch binnen
Niemant en schaet / noch baet / dan diet doet alleene:
Daerom sullen d'ouders den jonghen sinnen
Der deuchden exempel voor wysen reene.
Want watmen den kinders jonck inplant ghemeene /
40 Blijft hen (oudt sijnde) best bi / tsy boosheyt oft deucht /
Hoe wel de natuere t'quaet meest trect te beene
Daer sy toe geneycht is / en dick in verheucht.
Dus is d'exempel der ouders die jonghe jeucht
Soo schadelijck en deuchdelijck diet recht bespiet /
45 Als steruen en dleuen / haerder sielen siet.
Prince.
Hier om ghy ouders en wilt niet setten dan
Den worm inden pels / die van selfs wel groeyt:
Deur een ongheschickt leuen vol smetten dan /
Daer ghy v seluen en v kinders deur ontgoeyt:
50 Maer gheeft hen een exempel dat deuchdelijck bloeyt /
Deur een recht Christelijck leuen naer dbetamen:
Op datmen v als Heydens niet en verfoeyt /
Die tgheloof missen / hen voor Godt moeten schamen.
En ghy kinders wilt oock de mate soo ramen /
55 Met ghehoorsaemheyt / en bysonder hebt acht /
Op d'exempelen en gheboden tsamen
Ws gheestelijcken vaders / als wyse bedacht:
Want siet / dits den kinders / soo sijt hebben bevracht /
Schadelijck en deuchdelijck hoet gheschiet /
60 Als tsteruen en dleuen haerder sielen siet.
Cassyere.
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Bijlage XVI
(1574)
(Deuchdelijcke Solutien, 1575, Universiteitsbibl., Amsterdam; cf. supra, p. 114)

+

Liedeken op de wijse: Ierusalem hoort des Heeren woort.
Fol. Evv

+

LOf / prijs / en eer // sy v o heer
Seer goet in al v daden
Die mijn siel teer / van tsondich seer
Gheneest deur v ghenaden
5 Veel liefden hier bewijst
Met uwe woorden spijst
Dies thert in vreuchden rijst
Dat voortijts was in trueren
V goetheyt diemen prijst
10 Sal eeuwelijck hier dueren.
Den hemel ient // seer excellent
Hebt ghy hier deur gheschepen
Son / Maen / bekent // het firmament
Seer wyselyck begrepen
15 Op dat wy deur dit licht
En cracht die niet en swicht
Hier souden sijn ghesticht
En naer v weghen vraghen
Dus met ws woorts ghedacht
20 Loof ick v tallen daghen.
Den eertschen cloot // wonderlijck groot
Ghemaeckt om ons verchieren
Eerst sijnde bloot // voorsien twas noot
Met loof / cruydt / gras / en dieren
25 Op dat wy al ghelijck
Hier in des weerelts wijck
Desen ghenaden dijck
Te recht betreden souwen
En altijt wesen rijck
30 Als die op v betrouwen,
+

Des waters vloet // zee / stroomen soet
Sijn hier deur oock voort comen
Vol visschen goet // tot dienst en spoet

+

[Fol. Evj]
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Des menschen hier vol vromen
35 Op dat wy dach en nacht
V heerlijckheyt en macht
Als wyse wel bedacht
Oock souden leeren innen
Dies elck die hier op acht
40 V altijt looft wt minnen.
Prince.
Delement claer // des viers voorwaer
O edel Prince verheuen
Met al dat daer // is ver oft naer
Hebdy ons al ghegheuen
45 En deeuwich leuen vry
Deur Christum kennen wy
Vwen soon die ons by
Staet met sijn goede seden
Dies v alleen lof sy
50 Nv / en in eeuwicheden.
In viericheyt groeyende, Cassyere.
Tshertoghenbosch.
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Zuid- en Noord-Nederlandsche Bibliographie over Natuur- en
Geneeskunde tot 1800
Door Prof. Dr. Alb. J.J. Van de Velde
Werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie
4e Bijdrage(1)
(Baardt tot Blondel)
Deze vierde bijdrage bedraagt de titels van 272 verhandelingen van schrijvers wier
namen begrepen zijn tusschen Baardt en Blondel. De vier eerste bijdragen, voor
letters A tot Blondel tellen te samen 729 verhandelingen, vóór 1800 verschenen.
Ik heb altijd ondervonden dat de bibliographie een onmisbare hulpkracht is voor de
wetenschap; meer dan eens moest ik echter, niet zonder verbazing vaststellen, dat
talrijke menschen geen onderscheid maken tusschen een bibliographische lijst, een
echt wetenschappelijke oorkonde, en een catalogus, die betrekking heeft tot beheer
of tot handel.
Maar de bibliographie is thans een wetenschapstak, sterk veelzijdig, zooals deze
enkele voorbeelden bewijzen:
Bibliographie on hydrogen-ion concentration in sea water 1925-1935, by R. Legendre.
Bull. Inst. Oceanogr. 1937, no 724.
Bibliographie van de werken van Nederlandsche schrijvers op het gebied der
Neurologie en Psychiatrie en aanverwante vakken. Haarlem, Bohn 1937.
Bibliographie des oeuvres de Leibnitz par E. Ravier, Paris, Alcan, 1937.

(1) 1e Bijdrage, 182 titels, Verslagen en Meded. 1937, 255-301; 2e Bijdrage, 163 titels, Ibid.
1937, 426-487; 3e Bijdrage, 112 titels, Ibid. 1937, 659-700.
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Bibliographie der Luftfahrtmedizin. Einde Zusammenstellung von Arbeiten über
Luftfahrtmedizin und Grenzgebiete bis Ende 1936 von Dr. med. Ingeborg Schmidt.
Berlin Springer 1938.
Bibliographie de la concentration des hydrions dans l'eau de la mer, 1925-1935. Bull.
Inst. Oceanographique 1937, no 724, 32 pp.
A Bibliography of Robert Boyle. By J.E. Fulton. Oxford 1932.
Bibliotheca Erasmiana. Bibliographie des oeuvres d'Erasme. Gand 1900.
Essai de bibliographie médicale par L. Hahn. Paris 1897.

B
Anatomie. 1640 Baardt Petr. Democratia corporis humani ofte Ledenstemminghe
des menschelycken lichaems. Leeuwaarden 1640 in 12 (Bi Un Amsterdam).
Petrus Baardt of Baart was arts en dichter in Friesland. Hij schreef Friesch
Boerepractica, dat met de Georgica van Virgilus vergeleken werd, De Friesche
Triton, Deughdenspoor.
Geneeskunde. (1736 Bacon). Verhaal van een man die vergeven is door het eeten
van het kruid Monnikskap geheeten, aan de Koninklijke Maatschappij te Londen
medegedeeld door Vincent Bacon Heelmeester, en Lid dier Maatschappy. (In
Uitgeleeze natuurk. verhandelingen 1736, 2e deel 1e stukje, pp. 222-227. Kon Bi
Brussel V H 7183).
Beschrijving van een vergiftigingsgeval na gebruik van selder gemengd met een
weinig monnikskap (Aconitum).
Geneeskunde. 1696 Baggaart Joh. De waarheyd ontwerd van vooroordeelen. Door
een gesonde redenkavelinge over de ses niet-natuurlijke dingen, waar in getoond
werd, dat het bloed kan pecceren in snelheyd, en hitte, en dat men somtyds te weynig
de soogenaamde scheurbuyk heeft. Middelburg 1696 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Johan Baggaert, geboren te Vlissingen rond 1657 en overleden in 1710, arts te
Vlissingen, stelde zijn eigen ervaring boven de meening van de geneeskundigen van
vroeger en van zijn tijd.
Pokken. (1710 Baggaart). De Kinderpokken en maselen na haren Aard, Oorzaken,
Kenteekenen, Voorteekenen, en Genesinge Beschreven; met Weederlegginge Van
't Oude Gevoelen van de Lijders by naar te doen verstikken door 't sterk Uitbroeyen
en Heete Levenswijs. Door Johan Bag-
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gaart, Stadts Doctor tot Middelburg. t' Amsterdam, By Nicolaas ten Hoorn.
Boekverkooper, 1710. (15 × 9.3 cm., (32) + 112 pp, Kon Bi V H 7781).
Opdracht aan de overheid der stad Middelburg. In zijn voorrede deelt Schr. mede
dat de oorzaak der ziekten niet uit een verdikking van het bloed en van de vochten
bestaat. De anatomie, de plantkunde, de chemie spelen een belangrijke rol in de
geneeskunde. ‘Wat of die Gekken ons al wijs willen maken van die menigvuldige
Cohobatien, langduurige Circulatien en Fermentatien. Onsen Bontekoe heeft gezegt,
laaten wy de Fermentatie aan de Bakkers en Brouwers over laten.’ De werken van
Sydenham verdienen aanbevolen te worden.
Het boekje bespreekt onder 11 hoofdstukken: wat de pokjes zijn, de kenteekenen,
de oorzaken, de geneezing, de kwaadaardige pokjes, de buitensporigheden, de mazelen
en de roodvonk.
De oorzaak ligt in de lucht, blijft echter daar nog verborgen: ‘Daar de Lugt vervult
is met duisenden van kleine stofjes die onder deselve uit de dampen van den Aardkloot
zig vermengen, weet iedereen,...’ Daarin is ingesloten de besmetting door de lucht.
Geneeskunde [1781 Baggers]. Berigt van eene Waterzugt (Hydrops) door de Tong
ontlast, door E. Baggers, Chyrurgyn te Steenbergen. (In Verh. Bat. Gen. proef. Wijsb.
Rott. 1781, 5, 226-228, Bi Un Gent Hi 9621.)
Ontlasting, door de tong, van een emmer stinkend slijmig water, na een wonde door
de tanden.
Anatomie? 1651 de Bak Jac. Verhaal van 't hart. Vertaald door N.V. (an) A
(assendelft). Amsterdam, Spillebout, 1651 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Natuurl. Wetenschappen. 1791 Bake A. Genees- natuur- en huishoudkundig kabinet
ontworpen door den Heer J. Voegen van Engelen en thans voortgezet wordende door
den Heer A. Bake. Leyden, de Does, 1791 in 8, 4 deelen.
Geneeskunde. [1797 Bake]. Johan Peter Frank, Med. Doct. Hofraad van zijne
Keizerlijke Koninglijke Majesteit, Hoogleeraar in de Practijk der Heelkunde en
Directeur van het algemeen Hospitaal te Weenen, Geneeskundige Staatsregeling, of
Verhandeling van die middelen, welke tot aanwas der bevolking, en bevordering der
algemeene gezondheid by ons en andere volken zyn in het werk gesteld, of nog
aangewend zouden kunnen worden.
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Naar den Tweeden Druk uit het Hoogduitsch vertaald, en met aanmerkingen
vermeerderd, door H.A. Bake, Med. Doct. Praelector in de Verloskunde en Stads
Vroedmeester te Leyden. Eerste deel. Te Leyden en te Amsterdam, Bij A. en J.
Honkoop, en J.B. Elwe, M D CCXC VII. (22.8 × 13.5 cm., Bi Un Gent me 33961,
zes deelen).
Het werk van Frank verscheen in 1785 en werd door Bake uit het Duitsch vertaald.
In het 1e deel (XXX + 428 pp) wordt behandeld over de geneeskundige
staatsregeling en de bevolking in het algemeen, der toestand der volksgezondheid,
de menschendriften tot voortteeling, het ongehuuwd leven der geestelijken,
wereldlijken en krijgslieden, het vroeg- en laattijdig huwelijk, het huwelijk onder
niet gezonde menschen, de onvruchtbaarheid, de opvoeding der meisjes, de
zwangerheid, de zorgen voor kraamvrouwen.
Het 2e deel (XI + 482 pp) bevat: de onechte voortteeling, de bescherming der
kinderen, de plichten der moeders en zoogsters de vondeling- en weeshuizen, het
toezicht over de schooljeugd, het lichaams- en zielsvermogen der kinderen, de
lichaamsoefeningen in de opvoeding.
Het 3e deel (VIII + 384 pp) handelt over het gezond voedsel, de vleeschspijzen,
de dierlijke voortbrengselen, de visch, de plantaardige spijzen, de bereiding der
spijzen, de dranken, het drinkwater, het bier, den wijn.
Het 4e deel (VIII + 385 tot 775 pp) spreekt van de geestrijke dranken, de warme
dranken, de toestellen in de bereiding gebruikt, de matigheid in eten en drinken, de
kleederdracht, de openbare vermaken, de woningen en woonplaatsen, de openbare
zindelijkheid.
In het 5e deel (VI + 358 pp): verstooringen van de openbare veiligheid, zooals
ongelukken door het verkeer, door water en vuur, door speelen, krankzinnigheid,
natuurverschijnselen. schadelijke en zieke dieren.
In het 6e deel (IV + 361 tot 672 pp): de vergiftiging, vechten, moorden en
zelfmoorden, nadeelen van vooroordeelen, mishandeling van stervende menschen,
gevaar van levend begraven te worden en te lang uitgestelde begrafenis.
***
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Henry Baker werd geboren te London op 8 mei 1698; hij trad in 1729 in het huwelijk
met de jongste dochter van Daniel Defoe; in 1740 werd hij lid van de Royal Society;
na een werkzaam leven, aan de wetenschap en aan de kunst gewijd, overleed hij te
London op 25 November 1774. De werken, die hij heeft nagelaten, zijn van
verschillenden aard, van de dichtkunst tot de werktuigkunde. Chalmers noemt de
volgende:
Original Poems, 1e deel 1725, 2e deel 1726 The Universe, gedicht met verscheidene
uitgaven; Account of the water polype, in de Philosophical Transactions; Universal
Spectator, tijdschrift voor de eerste maal in 1728 verschenen, dat 5 jaren heeft bestaan;
Medulla Poetarum Romanorum 1737; The Microscope made easy 1742 met 6
uitgaven; Employment for the microscope, met verscheidene uitgaven.
Micrographie [1744 Baker]. Het microscoop gemakkelijk gemaakt. Oft beschrijving
van de beste en nieuwste microscopen, en van derzelver Behandeling. Alsmede een
Berigt van de verbaazende Ontdekkingen Gedaan met de vergrootglazen. Door Henry
Baker, Lid van het Koninklijk Genootschap en van de Maatschappij der Oudheids
Onderzoekers te Londen. Vercierd met Koperen Plaaten. Naar den Tweeden Druk
uit het Engelsch vertaald. Te Amsterdam. By Isaak Tirion, Boekverkooper voor aan
in de Kalverstraat, in Hugo Grotius, MDCCXLIV (21.5 × 13.5 cm., (24) + 300 +
(16) pp, 14 platen, Bi A.J.J.V., Brit Mus, Kon Bi Brussel II 23026).
Nederlandsche vertaling van The microscope made easy verschenen in 1742. Het
werk wordt als volgt verdeeld: titelblad met een prentje met het beeld van Hugo
Grotius door J.C. Philips geëtst; voorbericht van den drukker waarin de vertaler niet
bekend wordt gemaakt: ‘Ik stelde daar op het Engelsche werk in handen van een
geleerd en taalkundig Heer, wiens oordeel in veel toevertrouw’; - een gedicht, uit
het Engelsch vertaald, door Pieter Bakker, waarin veel lof wordt gezegd van het boek
van Henry Baker; - de opdracht van Martin Folkes voorzitter en aan de leden van
het Koninklijke Genootschap te Londen; - inhoud, tafel der platen, inleiding; - 1e
deel met 15 hoofdstukken (pp 1-64); - 2e deel met 52 hoofdstukken (pp 65-300); bladwijzer. Het werk bevat dezelfde 14 platen als de Engelsche uitgave van 1742.
Micrographie [1756 Baker-Houttuyn] Nuttig gebruik van het Mikroskoop, of
handleiding tot nieuwe waarnemingen omtrent de configura-
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tiën en Krystallen der zouten, de Takschieting der Metaalen, de Vorming van de
Edele Gesteenten, de Koraalen, den Barnsteen, enz. Waar by komt De Beschouwing
van veele te vooren onbekende Water-Diertjes en andere Insekten; van Schimmel
Plantjes, Kampernoelje-zaadjes; de vergiftige Wapenen van den Spinnekop en andere
Gedierten; de Spruitjes in de zaaden der Gewassen, enz. Als ook Een Berigt van het
Mikroskoop, tot deeze Waarneemingen gebruikt, dat bekwaam is om de wesenlyke
grootte der Voorwerpen, op eene zeer gemakkelyke wyze, nauwkeurig te bepaalen,
enz. In 't Engelsch beschreeven door Henry Baker, Lid van de Koninglyke Societeit
en van het Genootschap der Oudheid-Onderzoekers te Londen. Hier agter is gevoegd
de Natuurlijke Historie van de Polypen. Alles met de noodige afbeeldingen
opgehelderd, Te Amsteldam, By Hout tuyn, 1756 (21.8 + 13.5 cm, (16) + 498 + (14)
pp, 18 platen, Bi A.J.J.V., Kon Bi Brussel III 1613, Bi Un Gent Ph 240).
Dit boek, alhoewel van den zelfden aard als Het microscoop gemakkelijk gemaakt,
draagt den zelfden titel niet. Baker heeft ook in het Engelsch twee boeken over
microscopie geschreven: The microscope made easy en Employment for the
microscope. Het nuttig gebruik van het mikroskoop is de vertaling van dit tweede
werk.
De voorrede is geteekend M. Houttuyn, Med. Doctor, Amsteldam 12 Dec. 1755,
en kondigt aan dat op de platen de microscopen van Leeuwenhoek, Trembley en
Cuff verbeeld zijn; voor Leeuwenhoek is Houttuyn vol bewondering.
Het boek is in twee deelen verdeeld: het eerste beschrijft de figuren door zouten
en mineralen voortgebracht, onder 5 hoofdstukken verdeeld, en met schoone
teekeningen duidelijk gemaakt. Het tweede is van biologischen aard. In een aanhangsel
worden eenige toestellen voor de microscopie beschreven, waaronder deze van
Leeuwenhoek, Trembley en Cuff, alles met de noodige platen uitgelegd. De
micrometer van Folkes laat toe de vergrooting te bepalen, zoowel in middellijn als
in oppervlakte, Het 5e artikel wordt gewijd aan onderrichtingen en afbeeldingen van
munten en gedenkpenningen te bekomen door middel van zegellak en
plaatdrukkersinkt. Op het einde een kort begrip over de gemeene polypen.
Micrographie [1760 Baker] Het microscoop.... (zooals 1744).... Plaaten. Tweede
Druk. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, MDCCLX (20,3 × 12.0 cm., (22) + 300 +
(16) pp, 14 platen, Kon Bi Brussel III 17296).
Deze tweede uitgave van de Nederlandsche vertaling ver-
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schilt bijna niet van deze van 1744; het voorbericht van den drukker is alleen gevallen,
voor het overige zelfde getal pp en platen. De naam van den vertaler blijft onbekend.
Micrographie [1778 Baker-Houttuyn] Het mikroskoop gemakkelijk gemaakt, of
gemeenzaame beschryving, van allerley werktuigen, Die men gebruikt om zeer kleine
Diertjes en andere voorwerpen, klaar en duidelyk, vergroot zynde, te beschouwen;
met al het gene daar toe behoort: Vervolgd met een Berigt van de verbaazende
Ontdekkingen, Die door middel van Vergrootglazen gedaan zyn: Weleer beschreven
door Wylen Henrik Baker, Lid van de Koninglyke Societeit der Weetenschappen en
der Oudheid-Onderzoekeren te Londen, En met koperen Plaaten, waar in alles
vertoond wordt, versierd; By deezen Derden Druk thans nagezien, verrykt met
Aantekeningen en vermeerderd met een Aanhangzel, Behelzende Nieuwe
Waarneemingen en Ontdekkingen, Aanmerkingen op de voorige, inzonderheid
omtrent de Zaaddiertjes en 't Menschelyk Bloed; alsook een Berigt van de Verbetering
der Mikroskoopen tot deezen tyd toe en Afbeeldingen van de voornaamste der laatst
uitgevondene op Koperen Konstplaaten: door Martinus Houttuyn, Medicinae Doctor
en Lid van het Zeeuwsch Genootschap der Weetenschappen, enz. Te Amsterdam,
By de Erven van F. Houttuyn, 1778 (22.2 + 13.8 cm, 496 + (16) pp, 28 platen, Bi
A.J.J.V.).
Deze derde uitgave is een uitgebreide vertaling van het Engelsch werk The microscope
made easy. De twee eerste uitgaven der Nederlandsche vertaling van 1744 en 1760
zonder naam van vertaler verschillen onderling bijna niet; de derde uitgave is
daarentegen omvangrijker, en geteekend van Martinus Houttuyn, die zich ook bekend
maakt in de voorrede te Amsterdam 20 October 1777 gedagteekend. De opdracht
aan Martin Folkes en het gedicht van Pieter Huisinga Bakker zijn gebleven.
Het boek behelst twee deelen en een aanhangsel.
Het eerste deel (pp. 1-64) bespreekt de microscopen, de toestellen in de
micrographie gebruikt en het onderzoek van het microscopisch materiaal. De volgende
microscopen worden beschreven; deze van Leeuwenhoek en Wilson, het dubbel
terugkaatsend microscoop, het dubbel microscoop van Marshal door Culpeper en
Scarlet verbeterd, het zonne- of donkere kamer microscoop, en het microscoop voor
ondoorschijnende voorwerpen, beide van Lieberkühn.
In het tweede deel (pp 65-304) wordt een omstandig overzicht over de micrographie
gegeven, waarin de ontdekkingen van Leeuwenhoek op den voorrang komen.
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Het aanhangsel (pp 305-496) is zeer uitgebreid, bedraagt 15 hoofdstukken, eigenlijk
mededeelingen gedaan door verscheidene onderzoekers: van Baker over
microscoopglaasjes door di Torre aan de Royal Society geschonken (1766 Phil.
Trans.), van di Torre van Napels over een nieuw microscoop (1765 Phil. Trans.) en
over proeven op het menschelijk bloed met dat toestel gedaan, van Adams over het
gebruik van glasbolletjes voor microscopie, van Lieberkühn over vergrootglazen en
terugkaatsende spiegels, van Lyonnet over vergrootende vermogens der lenzen, van
Ellis over de zaadjes van schimmels en over rottend aftreksel van hennepsaad (1769),
van Ledermüller over de zaaddiertjes (1756), van Adams over een veranderlijk
microscoop, van Dellebarre over een algemeen microscoop, van Martin over een
zonnemicroscoop voor ondoorschijnende voorwerpen, en over een veelmachtig
microscoop.
Op het einde een alphabetische bladwijzer.
***

Opvoeding. 1797 Bakker C en Vitringa Coulon J. Prijsverhandelingen over de
natuurlijke opvoeding der kinderen. Amsterdam 1797 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Vroedkunde. 1693 Balk Joh. Een kort en klaar bewijs aangaande het adem-halen
van kinderen voor de geboorte in 's moeders lichaam. Leeuwarden 1693 in 4. (Bi Un
Amsterdam).
Hygiene [1763 Ballexserd]. Antwoord van den Heere Ballexserd, op de vraag: Wat
is het beste bestier, 't geen men moet houden omtrent het Lighaam der Kinderen, zoo
met opzicht tot hunne kleeding, voedsel, oeffening, als anders, van hunne Geboorte
af, geduurende hunne kindsheid, om ze lang en gezond te doen leeven. Aan denwelken
op den 21 May 1762. De prys van eene goude medaille is toegeweezen. (In Verhand.
Holl. Maatsch. Haarlem, 1763, VII deels II stuk, 77-356, Bi Un Gent Hi 2045).
De opvoeding der kinderen wordt van de geboorte tot 16 jaren besproken, in 4
tijdperken: van de geboorte tot het ophouden van het zogen, dan tot 5-6 jaar, dan tot
10 jaar als de kleeding der jongens verandert, en het vierde tusschen 10 en 16 jaar.
Voor iedere tijdperken worden hygienische raadgevingen aangeboden.
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Geneeskunde. 1777 Ballexserd, Jaq. Verhandeling over de vraag: welke zijn de
voornaamste oorzaken van het overlijden van een zoo groote menigte kinderen.
Amsterdam 1777 in 8 (Bi Un Amsterdam). Verdere uitgave, Alkmaar 1800 in 8 (Bi
Un Amsterdam).
Jacques Ballexerd was een Zwitsersche arts geboren te Genève in 1726 en overleden
in 1774; zijn bekroonde verhandeling van 1763 verscheen in het Fransch te Parijs in
1762; de Verhandeling van 1777 verscheen in het Fransch te Genève in 1775.
***

Heelkunde. 1768 Balthazaar, A. Toetssteen der heelmeesters. Leiden 1768 in 8. (Bi
Un Amsterdam).
Heelkunde. 1768 Balthazaar, A. Verhandeling over de bloedstorting. Leiden 1768
in 8.
Heelkunde. 1772 Balthazaar A. Pathologia chirurgicalis of heelkundige ziektekunde.
Leyden 1772-1776, 2 deelen in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. [1777 Balthazaar] A. Pathologia chirurgicalis of heelkundige
ziektekunde. Waar in op een korte, doch klaare manier, de Aart, Oorzaak, en
Uitwerkzels der ziektens, behoorende tot de Heelkonst, onderwezen worden. Geschikt
naar de Pathologia medicinalis van den beroemden Hoogleeraar H.D. Gaubius. Ten
dienste dier geenen, welke zig goede gronden in de Heelkunst willen leggen; en
inzonderheid der zulken, welken der Vreemde Taalen onkundig zyn. Door A.
Balthazaar, Chirurgyn te Leyden. Eerste deel. Te Leyden, By J. Meerburg en J.J.
Thyssens, Boekverkoopers 1777. (22.3 × 13.8 cm, XX + VIII + 599 pp, Bi Un Gent
me 1670).
In zijn voorrede zegt Schr. dat volgens Hippocrates ‘de ziekte wel gekent is reets
half geneezen’ en dat zijn boek werd geschreven met de ziektekunde volgens Gaubius
als leidraad.
Het boek bevat 51 hoofdstukjes waarvan een (pp 26-30) een bijzondere aandacht
verdient: ‘Algemeene scheikundige ontbinding van 's Menschen ligchaam’. Dat
lichaam bevat vier algemeene hoofdstoffen (elementa), namelijk water (aqua),
brandbare stof (materies inflammabilis of phlogiston), zout (sal) en aarde (terra). Het
water is daar het overvloedigst, de aarde het minst; daarentegen treft men de grootste
hoeveelheid aarde in de vaste deelen van het lichaam, en de minste in de vochten.
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Wij zijn natuurlijk ver van de moderne gedachten: water, asch, protiden, gluciden
en lipiden.
Id. Tweede deel. (VIII + 514 pp.)
Het tweede deel bevat 67 hoofdstukjes. Deze over de werking van de lucht, en
over den invloed van spijs en drank zijn nog al uitgebreid. Een goed uitgewerkte
register (pp 465-514) laat toe de gewenschte stof te vinden.
Heelkunde. 1774 Balthazaar, A. Heelkundige waarneeming wegens eene
incontinentia urinae. Leyden 1774 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. [1779 Balthazaar J.A. Heelkundige waarnemingen, inzonderheid van
zwaare en moeyelyke gevallen, uit een vyfentwintig jaarige oeffening by een
verzamelt, door A. Balthazaar. Chirurgyn te Leyden. Te Leyden, By Jacob Meerburg,
en J.J. Thyssens, MDCCLXXIX (22.7 × 13.5 cm., XXIV +382 pp, Bi Un Gent me
1812, Bi Un Amsterdam).
Beschrijving van 79 gevallen van heelkundige bewerkingen.
Heelkunde. [1783 Balthazaar] A. Heelkundige waarnemingen, inzonderheid van
zwaare en moeyelyke gevallen; tweede verzameling. Door A. Balthazaar. Chirurgyn
te Leyden. Te Amsterdam, Bij J.B. Ewe, Boekverkoper. MDLXXXIII. (22.7 × 13.5
cm, VIII + 180 pp, Bi Un Gent me 18121, Bi Un Amsterdam).
Het getal der gevallen van heelkundige bewerkingen bedraagt 26. De heer Van de
Casteele, bibliothecaris der Universiteit Gent vestigde mijn aandacht op het jaartal
MDLXXXIII, aldus 1583, van dat 2e gedeelte; deze foutieve aanduiding moet
werkelijk 1783 zijn; er ontbreken bij het jaartal na L twee C.
Geneeskunde [1784 Balthazaar]. Heel en geneeskundige verhandeling, over de
nadeelige hoedanigheden der zalven en pleisters, en de noodzakelijke verbetering
van de hedendaagsche practyk, in de behandeling der zweeren. Gediend hebbende
ter Inhuldiging tot Geneesarts op 's Lands Hoogeschoole te Leyden; door A.
Balthazaar, Medicinae & Chirurgiae Doctor te Leyden. Te Amsterdam, By J.B. Ewe.
MDCCLXXXIV (21.5 × 14.1 cm, 49 pp, Bi Un Gent me 3020, Bi Un Amsterdam).
Het proefschrift is in Latijn en Nederlandsch geschreven. In het 1e deel bespreekt
Schr. de nadeelen van zalven en pleisters in de behandeling van zweeren, in het 2e
de verbeteringen die kunnen gebracht worden in die behandeling, namelijk zacht
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prikkelende pap, oplossende hulpmiddelen zooals honing, brandof bijtmiddelen
zooals kwikoxyde en aluin, droog verband.
Heelkunde. [1784 Balthazaar] Chirurgia practica of oefenende heelkunde, waarin
onderweezen worden de kenteekenen, en de geneezing der meeste heelkundige
ziektens; geschikt naar de pathologia chirurgica, of heelkundige ziektekunde, van
den schryver; door A. Balthazaar Medicinae et Chirurgiae Doctor te Leyden, Te
Amsteldam, By J.B. Elwe, Boekverkooper. MDCCLXXXIV (22.1 × 14.2 cm., XVI
+ 429 pp., Bi Un Gent 3152, Bi Un Amsterdam).
Bespreking van 51 gevallen. Na het overzicht van den inhoud komt een geëtst portret
van den schrijver op 55 jarigen leeftijd.
Heelkunde. [1785 Balthazaar] Mengelwerk van genees- en heelkundige stoffen,
bestaande in een verzameling van kleine stukjes, brieven, of verhandelingen, van
tyd tot tyd afzonderlyk uitgegeeven, door A. Balthazaar. Medicinae et chirurgiae
Doctor te Leijden. Te Amsteldam, By J.B. Elwe, MDCCLXXXV. (22.2 × 13.7 cm,
XII + 240 pp, Bi Un Gent me 1757, Bi Un Amsterdam).
Het boek bevat 13 verhandelingen vroeger verschenen:
1761. Eenige en wel de voornaamste gedrogten, de genees- en heelkunde
ontluisterende, het bedrieglyk momaangezigt onttoogen. Leijden bij Karel Delphos.
1765. Heelkundige waarneeming over een beenbederving. Leijden, by H. Mostert.
1768. Toetssteen des heelmeesters. Leijden bij A. Koster.
1771. Verdediging tegen den Chirurgijn H. de Ring, te Haarlem. Leijden bij H.
Koster.
1771. Advertentie op de Advertenti van H. de Ring. Leijden bij H. Koster.
1771. Brief aan den Chirurgijn A. Balthazaar, raakende des zelfs verschil met den
Chirurgijn H. de Ring, ondertekend Honestus.
1771. Beantwoording op den brief van Honestus. Leijden bij H. Koster.
1773. Brief aan de Schrijvers der Nederlandsche Bibliotheek.
1774. Heelkundige waarneeming wegens een incontinentia urinae. Leijden bij H.
Koster.
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1779. Parallelen tusschen een antwoord over kanker en de verhandeling over de
kliergezwellen. Leijden, bij J. Meerburg en J.J. Thysens.
1779. Verhandeling over den kanker, Leijden bij J. van Tiffelen en B. Onnekink.
1780. Brief aan A. le Pla, geneesarts te Leijden. Leijden bij H. Koster.
1784. Verhandeling over de schuinsche beenbreuken.
De meeste der stukken zijn van twistenden aard, of werden in verhandelingen van
geleerde genootschappen niet opgenomen.
Heelkunde. [1785 Balthazaar]. Catechismus der Heelkunde, of kort onderwys, in
vraagen en antwoorden, over de eerste en noodigste beginsels der heelkunde. Ten
dienste voor de Heelkundige Jeugd. Door M. Balthazaar, Alerand. Z. Chirurgijn te
Leijden. Te Amsteldam, Bij J.B. Elwe. MDCC LXXXV. (19.7 × 12 cm, VIII + IV
+ 216 pp, Bi Un Gent me 1671, Bi Un Amsterdam).
De stof wordt verdeeld in 46 lessen, onder den vorm van populaire overzichten met
vragen en antwoorden.
Pharmacie. 1793 Balthazaar. Verkorte doch klaare en oefenende materia medica.
Amsterdam 1793 in 8 (Bi Un Amsterdam).
***

Anatomie 1659 Barbette. Anatomia practica ofte ontleding des menschelijken
lichaems neffens het gebruyck derzelve in de heelkonst. Amsterdam 1659, kl in 8
(Bi Un Amsterdam).
Anatomie [1663? Barbette]. Anatomia practica, oft ontleding des Menschelyken
lichaems, neffens het gebruyk der selve in de chirurgie; derde deel. Vyf boecken. I
van de deelen in 't gemeen. II van het hooft. III van de borst. IX van de buyck. V van
d'uyterlycke leden. (15.2 × 9.2 cm, (14) + 176 pp, Bi Un Gent me 47141).
Dit stuk kan beschouwd worden als een vervolg op de Chirurgie, alhoewel het met
bijzondere opdracht, voorrede en pagineering verschijnt; dit is ook het geval voor
de uitgave van ‘Alle de medicynale werken’ in 1700 verschenen.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

211
De opdracht is voor Albertus Ruse, hoogleeraar in de rechten te Amsterdam, en
draagt het jaartal 1659, wellicht den tijd van de uitgave. Het jaartal 1663 kan ook
aangenomen worden omdat de chirurgie, 3e druk, het jaartal 1663 draagt, en omdat
de anatomia op de chirurgie volgt in hetzelfde bundelboek. Het werk is verdeeld in
5 boeken: algemeen overzicht, hoofd, borst, buik, hand en voet.
Anatomie [1680? Barbette]. Anatomia.... (zooals 1663?). (15.2 × 9 cm, 160 pp., Bi
Un Gent me 16761).
Zelfde inhoud als 1663?, de opdracht aan A. Ruse blijft op 1659. Het boek maakt
deel van een bundel met Chirurgie 1680.
Pest. [1662 Barbette] Pest-beschryving, Door Paulus Barbette, der Medicynen Doctor
en Practisijn t' Amsterdam. Den derden Druck, met Historische Aenmerckingen
vermeerdert. 't Amsterdam, By Jacob Lescaille, Boeckverkooper op den Middeldam,
naest de Vischmarckt, 1662. (15.3 × 9.2 cm., 61 pp., Bi Un Gent me 47142, Bi Un
Amsterdam).
Een 2e druk verscheen te Amsterdam 1658 kl in 8, een vierde ook te Amsterdam
1672 kl in 8. Het werk maakt deel van ‘Alle de medicynale werken’ te Amsterdam
in 1700 uitgegeven.
Beschrijving, genezingen, voorzorgen om zich van de ziekte te bevrijden en
historische aanmerkingen. Onder de geneesmiddelen vinden wij een lijst van plantenen dierenproducten. Onder de voorzorgen, een radicale te vermijden: van den toren
afspringen; het best is ‘een yverigh gebedt’ hetgeen heden nog wordt aangeraden;
verder ver vluchten en laat wederkeeren, vuur aansteken om te zuiveren, producten
zooals wierook, barnsteen, pek, zwavel, doen branden om de lucht te zuiveren, een
geregeld leven onderhouden met normale voeding, goed bier en wijn.
Schr. neemt in elk geval de besmetting aan, maar is nog zeer ver van de werking
van de microben, die onder meer door de ratten worden verspreid.
Pest [1665 Barbette] Pest-beschryving, Door Paulus Barbette, der Medicijnen Doctor
en Practisijn t' Amsterdam. Den vijfden Druck, met Historische Aenmerckingen
vermeerdert. (15.1 × 8.8 cm., 58+ (5) pp., Bi Un Gent me 1948)
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Het jaartal van het boekje wordt bepaald door het voorbericht aan den lezer, geteekend
op 26 Wijnmaendt 1655.
Een Fransche tekst, Traité de la Peste, bevindt zich pp 400-432 en 533-554 (door
vergissing springt de pagineering van 432 op 533 in plaats van 433) in de Oeuvres
chirurgiques et anatomiques, Lyon, 1680.
Een Italiaansche tekst Trattato della peste, pp 395-429 in Opera chirurgica
anatomica, Venetia 1696.
Een Latijnsche tekst De peste tractatus, pp. 167-201 in Opera chirurgico-anatomica
Lugd. Batav. 1672 (1669 volgens Hoefer).
Paul Barbette, geboren te Straatsburg, was als arts gevestigd te Amsterdam in de 2e
helft van de 17e eeuw. Voor hem moest bloedtapping alleen als het noodig was
uitgevoerd worden; de oorzaak van de ziekten lag in het dikworden van de lymphe
door het zuur. Benevens zijn Nederlandsche verhandelingen, verschenen nog in het
Latijn: Opera anatomico-chirurgica, Leyde 1672, Bologne 1692; Opera omnia medica
et chirurgica, Geneve 1682; Praxis medica, Leyde 1669, Lyon 1694.
Heelkunde [1663 Barbette] Chirurgie Nae de hedendaegsche Practijk beschreven
door Paulus Barbette, der Medicijnen Doctor, en Practisijn t' Amsterdam. Den derden
Druck, met verscheyden nieuwe stoffen en geneesmiddelen vermeerdert. t'
Amsterdam, By Jacob Lescaille, Boeckverkooper op den Middeldam, in 't jaar 1663.
Met Privilegie voor vijftien jaren. (15.2 × 9.3 cm., (16) +219 pp., Bi Un Gent me
4714, Bi Un Amsterdam).
De 1e uitgave verscheen in 1655 in 12 te Amsterdam bij Lescaille (Bi Un
Amsterdam).
De 3e uitgave bevat een titelprent verbeeldende een ziekenzaal, met het jaartal
1662. Het privilegie is geteekend op 4 nov. en 4 Dec. 1662; de schrijver draagt zijn
boek op aan Franciscus Deleboe, ‘geseght Sylvius’, hoogleeraar en geneeskundige
te Leiden. Na een voorrede tot den lezer, krijgt deze laatste drie gedichten: een van
J.v. Vondel, een 2e van P. Vander-Gracht, een 3e van Jacob Blok.
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Op de Heelkunst
van Dr. Paulus Barbette.
Hier verschynt een heilzaem PAULUS,
Niet gelijck een wreede Saulus,
Die met scherpe klaeuwen grypt,
En de tanden wet en slypt
Op doortrapte en helsche vonden
Van geweer, om volck te wonden,
Te vernielen, en verwoet
Zich te baên in menschenbloet,
En den vetten buit te deelen;
Maer hy komt gewonden heelen,
En genezen, door de gunst
Van zijn meesterlijcke kunst.
Hulpeloozen, gaetghe quynen,
Dol van weedommen en pynen,
Aen gekrommen aêr en zeên,
Aen een breuck van arm en been,
Of gekneusde ledemaeten;
Leghtghe in 't uiterste verlaeten,
Door een diepe vleeschquetzuur;
Schynt de geest, van uur tot uur,
't Zwacke lichaem te begeven;
Kan 't veraerde bloet het leven
Niet bewaeren; loopt om raet
By den Duitschen Hippokraet,
By BARBETTE, die zijn 'zegen
Uitziet over den verlegen,
En den bant breeckt, die zoo stout
De natuur geknevelt houdt.
Zijne Heelkunst ongedwongen
Komt ter zijden uitgesprongen,
Uit de volle Medicyn,
Als een ader uit den Rijn,
En verquickt de dorre leden,
In de zeestadt aller steden,
Dies zy hem deze eere geeft
Dat hy voor een ander leeft.
J.V. VONDEL.
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Op de Heel-Konst
van den Heer Paulus Barbette. Genees-meester t' Amsterdam.
Dood! die in uw gebiedt den sterf-pijl swaayt als God,
En 't vrolijk leven dierft dood - droeve wetten stellen:
Uw moord - macht wort besnoeit, uw qyaal - lust nu geknot:
Eer quelde gy den mensch, nu kan den mensch u quellen.
Gy schept vermaak in pijn, dood-wonden, tranen, smert;
Maar hy verquikt, en heelt, en stilt, en doet verzachten.
Gy baart een dood-kleur, quetst de zenuw, aar en 't hart:
Maar hy herstelt het bloet, het wezen, geest, en krachten.
Gelukkig is hy die natuurs geheim doordringt,
Die 't vale nodich-lot zoo vaak te leur kan zetten,
Die dien ondwingbre na de kunst te luistren dwingt:
Prometheus swyg, hier voedt men ziel, en levens hette.
Hoewel, mijn Vriendt, de Dood u meer dan andre haat;
Om dat natuur zoo milt u met dees gaven kroonden:
'k Hoop echter dat zijn schicht u 't leven zoo lang laat
Tot yder roept, wat luk dat zoo een Arts hier woonde!
P. VANDER GRACHT, I.V.D.

Klink-Dicht
Aan de E. Geneesheer Paulus Barbette.
Al wat de wijze Griek voor desen heeft doen vloeyen
Uyt sijn gezegent breyn vol goddelijck cieraat,
Waar door hy heden noch ten top der eere staet,
Door dien hy de Genees- en Heelkonst heeft doen vloeyen.
Al wat Appolo oyt heeft in sijn hoef doen groeyen,
Vertoont Barbette hier met een ontsloote deur;
En op dat yder mag gaan plukken naer sijn keur,
Heeft hy 't onkruyt gewiet, en alles doen besnoeyen.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

215
Galenus wert op nieuws herboren aan het Y,
En weerlicht met sijn geest op onse Amstels wallen;
Nu sietmen sijn geheim, nu 't uwe komt daar by,
Dies sal u heldre naam tot aan de starren brallen,
Door dien ghy Chirons hant maakt seker, rat en sterk,
Dat dan een yder kroon dit nut beschreven werk.
JACOB BLOK.

Het boek bedraagt een eerste deel over de bewerkingen (pp 1-88), een tweede deel
verdeeld in drie boeken, 1e van de gezwellen (pp 91-157), 2e van de wonden (pp
158-191), 3e van de zweeren (pp 192-219).
Heelkunde. [1680 Barbette]. Chirurgie Na de hedendaegsche Pracktijk. Beschreven
door Paulus Barbette, der Medicijnen Doctor, en Practisijn t' Amsterdam, Den vijfden
Druck, met verscheyden nieuwe stoffen en geneesmiddelen, opnieuw, vermeerdert.
Te Amsterdam, By d'Erfgenamen van Jacob Lescailje, op den Middeldam, naest de
Visch-marckt, in 't jaar 1680. Met Privilegie. (15.3 × 8.9 cm., (14) + 212 pp, Bi Un
Gent me 1676, Bi Un Amsterdam).
Een 4e druk verscheen te Amsterdam 1672 in 12 (Bi Un Amsterdam.
Zelfde titelprent, maar met het jaartal 1680. Het privilegie is geteekend uit den
Haag op 1 Maart 1680; de zelfde opdracht aan Deleboe (Sylvius) en voorrede aan
den lezer. Van de drie gedichten van de uitgave van 1663 komt hier alleen dit van
J.v. Vondel te voorschijn. Het boek wordt op dezelfde wijze verdeeld als in 1663.
Geneeskunde. [1669 Barbette] Praxis Barbettiana of Genees-oeffening van P.
Barbette, met Aentekeningen en Aenmerkingen verrijkt door Frederik Deckers, Med.
Doct. Hier nevens gaet een Bladwijzer der Hooftstucken, en van alle zaken en
woorden. Uit het Latijn in 't Nederduits vertaelt. Tot Rotterdam, By Fransois van
Hoogstraten, Boekverkooper tegenover de Vlasmarkt, 1669. (15.6 × 9.2 cm., (6) +
232 + (16) pp, Kon Bi Brussel VH 7719).
De titelplaat verbeeldt het bezoek van den arts aan een bedlegerige patiente. Na een
korte voorrede van Barbette, komt het volgend gedicht van H. Dullaart:
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Op de Genees-oeffeninge
van D.P. Barbette, verrijkt met de aanteykeningen van
D. Frederik Dekkers.
Gy die om uitgeteerde spoken,
Scherminkelen, verminkte leên,
Gewonde, pijnlijke en gebroken
Te helpen, voor ontelbre weên
Ontelbre middelen durft wagen;
Die 't zaadvolle ingewand doorwroet
Van d'Elementen, die voldragen,
De Vruchten van den Zonnegloed
In heylzame eygenschappen baren;
Of by de gryze Ervarentheyd,
Dat artsorakel in 't verklaren
Der Konste onfeylbaer, om bescheyd
En leszen aenhoud: ô Scholieren
Van Kosmus! legden arbeyd af
Om heelkonst schrandere Arabieren,
En wijze Grieken uit hun graf
Te halen. Laet de zinnen rusten,
Vermoeit van zukkeling langs strand,
Door Eylanden, en vaste kusten,
Om na te speuren wat elk Land
In smert genezende artzenyen
Den Heelkonst oeffenaer bedeelt,
Wat d' Oost kim, trots op speceryen,
't Gewasch- en mijnrijk Westen teelt
Tot troost der sterffelijke menschen.
Al wat, ten besten van 't Gemeen,
De Quaalbezorger ooit kon wenschen,
Is hier op 't loff lijkst by een
Geschikt, door twee op 't hoochste ervaren,
BARBETTE en DEKKERS, die om 't quaad
t' Ontdekken, en te doen bedaren,
d'Onsterffelijke eer van Hippokraat,
Door bygeloovige Afgodisten
Met Pracht op 't Gildaltaar gezet,
Begrimmen, noch uit nijd betwisten,

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

217
Maer wel verdienen. Kom dan met
Weetgierige oogen deze bladren,
Dees heylbron voor d'elendicheyd,
En toevlucht der bedrukte nadren.
Hier vindmen Wapenen bereyd,
Om duizend wreede lichaem plagen,
Een yslijk moordheir van de Dood,
Den kostelijken roof t' ontjagen,
Dat dan de swakken, die uit nood
Zich onder uwe hand begeven,
Door onverwachte hulpe bly,
Van wenschelijke uitkomst aangedreven,
Hun ach! Wat pijn! Helaas! ooi my!
Veranderen in vreuchdeklanken,
Om, met gejuich en handgeklap,
BARBETTE en DEKKERS te bedanken
Voor 't merg van hunne wetenschap,
Zoo mild de quynende gegeven.
Dat zij alle eeuwen overleven.
H. DULLAART.

Daarna komt de voorrede van Fred. Deckers geteekend uit Leiden den 12 van
Lentemaent 1669. Het werk is verdeeld in 4 boeken: de gebreken van het hoofd, van
den hals, van de borst en van den buik, met teekenen, behandeling en geneesmiddelen.
Op het einde een lijst van zaken.
Van dat boek worden de volgende uitgaven genoemd: Rotterdam 1665 in 12,
Amsterdam 1669 in 8, 2e druk 1674 in 8 Rotterdam, 3e druk 1691 in 8 Rotterdam
(Bi Un Amsterdam). Een Latijnsche uitgave te Amsterdam 1665 (Bi Un Gent 47143)
en te Amsterdam 1678 (Bi Un Gent me 1568).
Geneeskunde [1700 Barbette] Alle medicynale werken, Na de Hedendaagsche
Praktyk beschreven Door Paulus Barbette, in zyn leven der Medicyne Doctor en
Praktizyn tot Amsterdam. Bestaande in de Chirurgie, En Praktyk der Medicynen.
Verciert met Nooten, Door F. Dekker, M. Dr. Desen sevenden Druk verbetert, t'
Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkoper over 't Oude Heeren Logiment in de
Histori-Schryver. Met Privilegie 1700. (16 × 9.5 cm., (4) + (12) + 208 + (8) + 160
+ 64 + 208 + (8) pp, Bi Un Gent me 37233
Een titelprent verbeeldt een ziekenhuis. Het boek is eigenlijk een bundel van
herdrukken van vier werken van Barbette:
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de chirurgie met de opdracht aan Deleboe en het gedicht van J.V. Vondel en de
voorrede geteekend 21 Maart 1662, de anatomia zonder jaartal met de opdracht aan
Ruse geteekend 1659, de pestbeschrijving zonder jaartal, en de praxis barbetiana met
het Latijnsch gedicht van Th. Wynants, de Nederlandsche verzen van H. Dullaart en
de voorrede van F. Dekkers in 1669.
Men noemt een 6e druk in 1668 Amsterdam ten Hoorn (Bi Un Amsterdam), een
8e druk te Amsterdam (Bi Un Amsterdam) en een 9e druk ook te Amsterdam in 1723
(Bi Un Amsterdam).
Een Latijnsche uitgave verscheen in 1704 te Genève, onder den titel: Pauli Barbette
Med. doct. opera omnia, door de zorgen van Joh. Jac. Manget (Bi Un Gent me 5504)
met de volgende verhandelingen: Praxis medica (pp 1-219), Tractatus de peste (pp
220-288), index, chirurgico-anatomia (476 pp), index. Van die Latijnsche uitgave is
er een te Leiden in 1672 onder den titel Opera chirurgico-anatomica (Bi Un Gent me
1675).
Een Fransche uitgave, OEuvres chirurgiques et anatomiques, te Lyon 1680 (Bi
Un Gent me 1673), en een Italiaansche Opera chirurgica anatomica Venetia 1696
(Bi Un Gent me 1674).
Heelkunde. 1734 Barbette P. Noodige aanmerkingen over de chirurgie en praktijk,
dienende tot nader uitlegginge van zijn uitgegeven werken. door J.J. Magnetus.
Amsterdam 1734 kl in 8.
Geneeskunde. [sd Barbette] Aenmerkingen van Paulus Barbette, der Medicynen
Doctor, op d'Anatomische Schriften van Jonkheer Lodewyk De Bils; Heer van
Koppensdamme, &. (15.1 × 8.8 cm, 15 pp, sl, sd, Bi Un Gent me 1145).
Strijdstukje waarin Schr. zich vijandig verklaart van elke oneenigheid, na een aanval
van De Bils.
***

Geneeskunde. [1782 Barlinckhoff]. Waarneeming wegens een gelukkige geneezing
van een hydrops anasarca, door Johannes Barlinckhoff, Medicinae Doctor in de
Nieuwe Pekel-A, buiten Groningen. (Handel. Gen. Gen. Amst. 1782, VII 2e, pp
560-573, Bi Un Gent me 366a).
Beschrijving der gebruikte geneesmiddelen.
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Heelkunde. [1783 Barlinckhoff]. Waarneeming van een gelukkige operatie der steen,
die op een byzondere wyze zyne zitplaats had in de manlyke Roede. Geopereerd
door den Hooggeleerden Heer W. Munniks, mede bygewoond en aan 't Genootschap
medegedeeld door Johannes Barlinckhoff, Medicinae Doctor in de Nieuwe Pekel-A,
buiten Groningen. (Handel. Gen. Gen. Amst. 1783, VIII, pp 355-360, Bi Un Gent
me 366a).
Steen van de grootte van een suikerboon waarvan de aard niet wordt vermeld
Geneeskunde [1785 Barlinckhoff]. Waarneeming, wegens de gelukkige geneezing
van een paralysis rhumatica, aan het genootschap medegedeeld door Johannes
Barlinckhoff, Medicinae Doctor te Dockum, in de Provincie Friesland. (Handel. Gen.
Gen. Amst. 1785, X, pp 767-774, Bi Un Gent me 366a).
Beschrijving van geneesmiddelen met uitwendig en inwendig gebruik.
Geneeskunde [1786 Barlinckhoff]. Waarneeming, wegens de gelukkige geneezing
der witte vloed door het liquor stypticus Looffii. Beproefd in zes onderscheidene
Gevallen door Johannes Barlinckhoff, Medicinae Doctor te Dockum. (Handel. Gen.
Gen. Amsterdam XI, 1786, 257-265, Bi Un Gent me 366a).
Genezingen van zes beschreven gevallen.
***

Geneeskunde. 1776 van Barneveld, W. Kruidmengkundig bericht wegens de
verkiezing en bereiding des mannelijken varenwortels, tot het bekende geneeskundig
gebruik tegen den lindworm. Hedend. Vaderl. Letteroef. Amst. 1776, V2, pp 138,
236.
Chemie. 1777 van Barneveld, W. Natuur- en scheikundig onderzoek van den
barnsteen. Hedend. Vaderl. Letteroef. Amst. 1777, VI2, pp 320,364.
Chemie. 1777 van Barneveld, W. Berigt van eenige chemische proeven op de
geadusteerde corrosive sublimaat. Hedend. Vaderl. Letteroef. Amst., 1777 VI2, p
411.
Chemie. 1777 van Barneveld, W. Manier eener bereiding van de mercurius
sublimatus corrosivus. Hedend. Vaderl. Letteroef. Amst. 1777, VI2, p 448.
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Dierkunde. 1778 van Barneveld, W. Leevende wormpjes waargenomen in het
lichaam van een kikvorsch. Hedend. Vaderl. Letteroef. Amst., 1778, VII2 p 251.
Natuurkunde. 1780 van Barneveld, W. Het onweêrsvuur in zijne Richting en
Uitwerksels nagespoort. Bij het ongeval van de Koorn-Molen de Valk. Beschrijving
van een Afleider. Amsterdam, Hayman 1780 in 8.
Chemie. 1782 van Barneveld, W. Scheikundige aanmerkingen omtrent gemeen
regenwater met loodstof bezwangerd. Alg. Vaderl. Letteroef. Amst. 1782, IV2, p
185.
Hygiene [1781 van Barneveld] Proeve van onderzoek omtrent de hoeveelheid van
bederf, 't welk in onzen dampkring ontstaat, nevens deszelfs verbetering, door den
groei der plantgewassen, door W. van Barneveld, Apotheker te Amsterdam. (In Verh.
Prov. Utrecht. Gen. 1781, I, 408-472, Bi Un Gent Hi 9653).
De bederving gaat hier over de vorming van koolzuur door verbranding,
ademhaling. De planten bederven de lucht niet, hetgeen wordt vastgesteld door
proeven met verscheidene planten. Lucht door rottend vleesch bedorven kan ook
door planten worden verbeterd. Hier wordt dus de assimilatie van het koolzuur
bestudeerd.
Hygiene [1784 van Barneveld] Proeve van onderzoek omtrend de herstelling van
bedorven lucht door den groei, op eenige boomen en heesters, door Willem van
Barneveld (In Verb. Prov. Utregt. Gen. 1784, II, 251-302, Bi Un Gent Hi 9653).
De zuivering van de door ademhaling bedorven lucht geschiedt bij zonnelicht
vlugger als bij duisternis of verminderd licht.
Hygiene [1785 van Barneveld en Muller]. Antwoord op de vraag voorgesteld door
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: ‘Wat heeft
men te denken aangaande het planten van Boomen, binnen en rondom de steden? Is
dit voordeelig of nadeelig voor de gezondheid der menschen? Wordt de Lugt door
derzelver uitwaseming gezuiverd, of besmet? En welke soort van Boomen is meest,
of minst voordeelig of nadeelig? Door Willem van Barneveld, Apotheker te
Amsterdam, en Joachim Frederik Muller, Burger te Amsterdam. (In Verhand. Prov.
Utregt. Gen. 1785, III1 1-189, Bi Un Gent Hi 9653).
De planten met dikke bladen werken het minst bij de zui-
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vering van de lucht. Als bijzonder werkzaam vonden schr. de volgende: aalbessen,
abeel, berk, beuk, bitterzoet, framboos, hagedoorn, hulst, kamperfoelie, klimop,
linde, moerbezie, persik, plataan, populier, sleepruim, vlier, wilg, wijnstok.
Chemie. 1785 van Barneveld, W. Brief over een eenvoudigen toestel om in
scheikundige distillatiën alle de voortbrengselen der lichamen te verzamelen. (Alg.
Vaderl. Letteroef. Amst. 1785, VII2, p 518).
Chemie. 1785 van Barneveld, W. Eenvoudig toestel om in scheikundige destillatiën
alle de voortbrengsels der lichamen te verzamelen, briefsgewijze medegedeeld aan
F.J. Voltelen. (Alg. Vaderl. Letteroef. Amst. 1785, VII2, pp 218, 236).
Electriciteit. [1785 Barneveld]. Natuur gaat vóór. Kunst volgt. Geneeskundige
electriciteit, door Willem van Barneveld. Lid van het Provinciaal Genootschap te
Utrecht, der Maatschapye van den Land-bouw, en Apothecar Te Amsteldam. Te
Amsteldam By J.B. Elwe en D.M. Langeveld. MDCCLXXXV. (22,5 × 14.6 cm.,
(18) + 387 + (21) pp, Bi Un Gent me 1640, Bi Un Amsterdam.)
Opgedragen aan Jacobus Hovius, medicinae doctor te Amsterdam. Lijst van
kunstwoorden en 3 platen met verklaringen.
In het eerste deel worden de methoden beschreven die in de geneeskunde kunnen
toegepast worden, bij het gebruik van het toestel met dubbele glazen schijven of van
de Leidsche flesch, en onder den vorm van een positief electrisch bad, het negatief
electrisch bad, de electrische vonken, de electrische schokken.
In het tweede deel worden 50 proeven en waarnemingen besproken. Op de laatste
pp vindt men een alphabetischen bladwijzer der voornaamste zaken.
Hygiene. 1790 van Barneveld, W. Over herhaalde en welgeslaagde proeven om
rottig water te herstellen en drinkbaar te maken. (Alg. Konsten letterbode 1790, II,
pp 138, 178).
Chemie [1791 Barneveld] De zamenstelling van het water op Lavoisieraansche
gronden proefondervindelyk verklaard; en verscheiden nuttige gevolgen, die voor
de zamenleeving daaruit kunnen worden afgeleid, nagespoord; in twee verhandelingen,
in de maatschappye Felix Meritis voorgeleezen door Willem van Barneveld,
Apothecar te Amsterdam en lid van verscheiden Genootschappen. Te Amsterdam,
By d'erven P. Meyer en G. Warnars. MDCCXCI. (20,8 × 12,5 cm., 72 pp, Kon Bi
Brussel VH 5482, Bi Un Amsterdam).
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Schr. wijst op het belang dat de theorie van Stahl over het bestaan van het phlogiston
geheel wordt vernietigd; hij toont aan dat het water tot de elementen niet behoort,
en dat het nieuw leerstuk volgens Lavoisier een uitgebreid licht verspreidt over
natuurlijke en chemische verschijnselen. Dan geeft hij een overzicht van de proeven
en de ontdekkingen van Lavoisier.
Die mededeeling verscheen ook in Alg. Mag. Wetensch. Kunst en Smaak, 1791,
2
V , p 863.
Electriciteit. 1791 van Barneveld, W. De electriciteit, een jongen lijder aan gestadige
en zware convulsiën onderhevig, met goed gevolg toegediend. (Alg. Konst- en
letterbode, 1791, I, p. 83).
Geneeskunde. 1791 van Barneveld, W. Eene verlamming, op een ligten aanval van
beroerte gevolgd, ongemeen spoedig door de electriciteit genezen. (Alg. Konst. en
letterbode, 1791, p 138.)
Geneeskunde. 1791 van Barneveld, W. Verdere geneeskundige proefnemingen met
de electriciteit (Alg. Konst- en letterbode, 1792, I p 58, II p 60)
Levensmiddelen. 1792 van Barneveld. W. Proeven op vervalschte en ongerafineerde
suiker (Alg. Konst- en letterbode, 1792, II p 22).
Landbouw [1793 Barneveld] Verhandeling over het planten van boomen binnen en
rondom de steden door Willem van Barneveld, Apotheker te Amsterdam en Joachim
Frederik Muller. Te Utrecht, By de Wed. S. de Waal en Zoon 1793. (20,6 × 12,2
cm., 189 pp, Kon Bi Brussel VH 6328).
Die verhandeling is een antwoord op een prijsvraag voorgesteld door het Prov.
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, waaraan de dubbele gouden
medaille is toegewezen op 30 april 1783.
Een aantal soorten worden beschreven, die een gunstigen invloed hebben op de
luchtzuivering. Talrijke proeven, ook met bladen alleen, worden beschreven.
Een overdruk van dat werk, uit de Verhandelingen van het Prov. Utrechtsch
Genootschap verscheen zonder jaartal, alleen met de melding dat het de dubbele
gouden medaille verdiende den 30 April 1783, berust in de Bi Un Gent HN 931, en
behoorde vroeger aan de Kon Bi Brussel (VH 6505).
Water. 1797 van Barneveld, W. Verhandeling over het regenwater, hetwelk met
loodwit bezwangerd is. Amsterdam 1797 in 8.
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Water. 1799 van Barneveld, W. Beschouwing der sneeuw. (Nieuw Alg. Mag.
Wetensch. Kunst en Smaak, 1799, V2 p 499).
Geneeskunde. 1800 van Barneveld, W. Toediening der electriciteit aan een
jongeling met verlamming aan de bovenste oogleden. (Nieuwe Konsten Letterbode
1800, I, p 33).
Willem van Barneveld liet nog mededeelingen verschijnen, in 1801 over
galvanische electriciteit, in 1803 over het aantoonen van lood in water, in 1807 over
de zich noemende onbrandbare menschen, in 1813 over roestvlekken op bladen van
pereboomen.
Hij werd geboren te Hattem 20 januari 1747 en overleed aldaar 23 Juni 1826. Hij
vestigde zich als apotheker te Amsterdam tusschen 1770 en 1818; terug in zijn
geboorteplaats werd hij aldaar burgemeester en bleef in deze betrekking tot aan zijn
dood.
***

Anatomie. 1633 Barth, C. Ontleeding des menschelycken lichaems. Amsterdam,
Laurentsz. 1633 in fo.
Anatomie. 1656 Bartholin C. Anatomia: ofte ontledinge des menschelicken lichaems.
Dordrecht 1656 in 8; 2e druk 's Gravenage 1658 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Anatomie. 1688 Bartholin C. Ontledinge volgens den omloop des bloeds, uit het
Latijn. Amsterdam, van Someren 1688 in 4. (Bi Un Amsterdam).
Biologie (1657 Bartholyns] Twee hondert Getal van Thomas Bartholyns seltsame
ondervindingen ofte Geschiedenissen, omtrent de Anatomia ofte Ontledinge. Uyt de
Latijnsche in de Nederlandtsche Tael overgeset. Door L.V.B. Tot Dordrecht, Voor
Jacobus Savry, woonende in 't Kasteel van Gent. 1657 (15.2 × 9.5 cm., (6) + 275 +
(5) pp, fig., Bi Un Gent me 1035, Bi Un Amsterdam).
Voorrede aan den lezer, opdracht aan Wilhelm Langly, arts der stad Dordrecht,
geteekend door den uitgever J. Savry. Vóór p 1 een portret van Thomas Bartholinus
op 35 jarigen leeftijd in 1651, ‘Casp. Fil. D. Med. et Anaton. in Academ. Hafniensi
profess. regius.’
Het werk is in twee deelen, elk met 100 hoofdstukjes. Be-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

224
schrijving van een aantal merkwaardigheden, waarvan verscheidene tot de
werkelijkheid niet behooren.
Natuurkunde (?) 1485 Bartholomeus de Glanvilla Engelsman. Van den proprieteyten
der dinghen. Haarlem, Bellaert 1485 in fo (Bi Un Amsterdam).
Deze geleerde geboren in Suffolk leefde in de 2e helft van de 14e eeuw als
Fransiskaansche monnik; hij schreef De Proprietatibus rerum dat in het Engelsch
werd vertaald door Jean Trevisa 1398, in het Fransch door Jean Corbichon 1372; de
Nederlandsche vertaling verscheen in 1485. De oudste gekende Latijnsche uitgave
verscheen in 1480, zonder aanduiding van stad, misschien te Straatsburg.
Geneeskunde (?) 1734 Bass Hendr. Grondig bericht van de verbanden. Amsterdam
1734 in 8 (Bi Un Amsterdam). 2e Druk 1746, 3e druk 1793 en 1806, Amsterdam in
8 (Bi Un Amsterdam).
Heinrich Bass of Bassius, geboren te Bremen in 1690 en overleden in 1754, doctor
in de geneeskunde in 1718 te Halle en aldaar hoogleeraar in de anatomie en de
heelkunde. Het vermeld boek is de vertaling van Gründlicher Bericht von Baudagen,
Leipzig 1720 en 1732.
***

Baster Job is een Nederlandsche bioloog, geboren te Zirikzee in 1711 en overleden
in 1775. Hij verkreeg den titel van doctor in de geneeskunde te Leiden in 1731. Hij
legde zich toe op de studie der natuurlijke wetenschappen, en vooral op de plantkunde.
Nadat hij bij Boerhaave en Schacht gestudeerd had, kwam hij te Parijs in betrekking
met Le Vaillant en Tournefort, en te London met Sloane en Miller. In December
1732 vestigde hij zich als arts te Zierikzee. Het gelukte hem den Chineeschen
goudvisch in onze streken te acclimatiseeren en te verspreiden. Hij bleef in
regelmatige briefwisseling met Camper, Gaubius, Houttuyn, Vosmaer, Sloane,
Reaumur, Linnaeus. Hij was lid van de Royal Society te Londen, van de Hollandsche
en van de Zeeuwsche Maatschappij der wetenschappen.
De verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der
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Wetenschappen te Vlissingen vermelden (1775, 4, p XVIII): ‘den zevenden van
lentemaand (1775) werdt het Genootschap door den dood beroofd van een zijner
Leden, den Heer Job Baster, een man van uitstekende bekwaamheden in de
geneeskunde en natuurlijke historie, waardoor hij niet alleen te Zierikzee, zijne
geboorteplaats, en in de Nederlandsche gewesten, maar ook in alle landen, daar de
wetenschappen op een hoogen prijs staan, zich zelven een onsterfelijken naam
verkregen heeft.’ Baster was in het Zeeuwsch Genootschap op 28 juni 1768 getreden.
Over Job Baster schreef Nagtglas F: Job Baster, 100 jaar na zijn sterven herdacht,
Middelburg 1875.
Volgens den catalogus van het British Museum en het Nederlandsch Biographisch
Woordenboek (1924, VI, p. 74) schreef Baster in het Latijn de volgende
verhandelingen:
Dissertatio de osteogenia 1731 in 4. Lugd. Batav. (Brit. Mus.)
In von Haller A, Disputationum anatomicarum selectarum, Gottingae 1746-1751,
vol. VII.
Opuscula subseciva, Observationes miscellaneas de animalculis et plantis
quibusdam marinis, eorumque ovariis et seminibus continentia Harlemi 1759-1765,
2 vol. in 4 (Brit. Mus.).
In Oberkamp F.J. Collectio dissertationum inauguralium Lugduno-Batavorum,
Francofurti a.M. 1767, vol. I.
Zijn verhandelingen in het Nederlandsch zijn:
Biologie. 1750 Baster. Natuurkundige uitspanningen behelzende eenige
waarnemingen over sommige zeeplanten en zeeinsecten. Haarlem 1750.
Biologie. [1762 Baster]. Natuurkundige uitspanningen, behelzende eenige
waarneemingen, over sommige zee-planten en zee-insecten, benevens derzelver
zaadhuisjes en eijernesten. Door Job Baster, Doctor in de medicinen, Lid der
Keizerlyke Academie, en der Koninglyke Engelse, en Hollandse Maatschappyen der
Wetenschappen. Eerste Deel. Te Haarlem, By J. Bosch, 1762 (22 × 17.4 cm., 170 +
(4) + 168 + (4) + platen, Kon Bi Brussel VH 7125).
Het 1e deel wordt, onder datum 1759 en als 1e stukje aan Pieter van Musschenbroek
opgedragen. Het bevat een inleiding, beschouwingen over de zeeplanten, de koralen,
de zeeboompjes, het zeemos, de Alcyonium, de polypen, de zeeinsecten, en zes platen
(54 pp.).
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Het 2e stukje draagt het jaartal 1760 en wordt opgedragen aan Willem Vink (pp.
57-111); het handelt over de plantdieren, de oesters, de kreeftslak, de
kokerscolopendra, de serpula, de zeeslak, de bloedzuiger der visschen, de steenachtige
eschara, de zakpyp of ascidium, het gehoor bij de visschen; 4 platen.
Het 3e stukje draagt 1761, wordt opgedragen aan Laur. Theod. Gronoius, en
bespreekt (pp. 117-170) de mosselen, de alykruiken, de zeeklitten, de vijfhoeken of
zeestarren, de zeeschaften, de zeequallen, de zeepuisten, de schubben der visschen,
de hermaphrodiet-kabeljauw; zes platen. Een bladwijzer dient voor de drie stukjes.
Met het 1e deel wordt gebonden het Tweede deels eerste stuk, 1762; het 1e stuk
opgedragen aan Philip Miller (51 pp.) draagt geen jaartal; het 2e draagt het jaartal
1765 en wordt opgedragen aan Johannes Burmannus (pp. 55-109); het 3e ook op
1765 is opgedragen aan Carolus Linnaeus (pp. 115-168); de vier laatste bladzijden
zonder pagineering dragen een alphabetischen bladwijzer voor het 2e deel.
Het tweede deel beschrijft, in het 1e stuk, de kreeften, de krabben, de garnaat, de
steurkrabbe, de zeevloo, de pijlstaart, met 4 platen, - in het 2e stuk, de zeequallen,
de zeemuizen, de steenmossels, de slikmosselen, de kokhanen, de strand schulpjes,
het drijfhorentje en de chineesche goudvisch met 5 platen, - in het 3e stuk, de
zee-grappe, de zeerui, een zeeplant uit Noorwegen, een zeeboompje, de Nereis, de
zeeluizen met 4 platen.
Biologie. [1762 Baster]. Natuurkundige uitspanningen, behelzende eenige
waarneemingen, over sommige zee-planten en zee-insecten, benevens derzelver
zaadhuisjes en eyernesten. Door Job Baster, doctor in de medicynen, lid der
Keizerlyke academie, en der Koninglyke Engelse, en Hollandse Maatschappyen der
Wetenschappen. Eerste Deel. Te Haarlem, By J. Bosch 1762. (23.3 × 18 cm., 170
pp + bladwijzer, Bi Un Gent HN 395, Kon Bi Brussel VH 7124).
Dat 1e deel bevat drie stukjes, respectievelijk opgedragen aan Pieter van
Musschenbroek (1672), aan Willem Vink, geneeskundige te Rotterdam (1760) en
aan Laur. Gronovius (1761). Het bevat talrijke inlichtingen over micrographie,
namelijk in de studie van polypen en zeemossen (pp 33 en 34), waterinsecten (pp.
36, 37), haartjes van koker-Scolopendra (p 89), veerstjes der vogelspluimen (p 151);
de beschrijving wordt met behulp van
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goed uitgevoerde schetsen gedaan. Werken en meeningen van talrijke onderzoekers,
waaronder Leeuwenhoek, worden vermeld.
Biologie [1765 Baster] Natuurkundige uitspanningen... (zooals 1762)... Tweede
deel. Te Haarlem, By J. Bosch, 1765 (23,3 × 18 cm., 168 pp. + bladwijzer, Bi Un
Gent HN 395).
Het 2e deel bevat, eveneens het 1e, drie stukjes, respectievelijk opgedragen aan Philip
Miller te Chelsea (1765), aan Johannes Burmannus te Amsterdam (1765), en aan
Carolus Linnaeus (1765); die stukjes bevatten de nauwkeurige beschrijving, met
platen, van verscheidene zeewezens, zooals kreeften en krabben. Dit 2e gedeelte
waarin Leeuwenhoek 4 maal wordt genoemd geeft geen microscopische
waarnemingen terug.
Biologie. [1768 Baster]. Verhandeling over de voortteeling der dieren en planten,
Dienende tot Verklaaring van het Kruidkundig samenstel van den Ridder Linnaeus;
en uitbreiding der korte inleiding tot de kruidkunde, van Philip Miller; Geplaatst
voor deszelfs Maandelykse tuin-oeffeningen: Briefwyze opgesteld door Job Baster,
Med. Doct. Lid der Keizerl. Koningl. Engelsche en Hollandsche Maatschappyen der
Wetenschappen. Aan zynen Vriend, de Heer N.N. Te Haarlem, By Jan Bosch, 1768.
(19,7 × 12,5 cm., (2) + 120 pp., Kon Bi Brussel VH 7127 en 7128, medegebonden
met Korte inleiding tot de kruidkunde 1772).
Het boekje begint met de volgende verzen van den predikant van Zierikzee J.A.
Blank:
Wie laakt het diep gepeins in 't groot boek der Natuur?
Daar all' 't Geschapendom, vol leven, zwier en vuur,
Des Makers magt vertoont: (ofschoon zelf geen Schriftuur
Genaadig was gegeven).
Klimt men ten Hemel op met een verligt verstand,
Of daalt men in de zeën, of wandeld men op 't Land,
Men merkt om hoog en laag en wys en nauw verband
In 't Dier- en Redelyk Leven.
De sterrekunst verschaft gestaag bespiegeling,
De Donder, Blixem, Wind, ja elk Verbeveling,
De Bol volgloed en ligt, de Zon, dat wonder ding.
't Moet 's Scheppers lof vertellen.
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De Maan, bewoont of niet, (althans ook een Planeet)
Is 't Aard-rond beurteling ten dienst, en staag gereed.
Gelukkig die zyn tyd, aan God gewyd, besteed.
Maar 't lust my te verzellen.
De Wysgeer naar de Zeën, in 't diep en aan het strand;
Hy staat verrukt, en peinst zoo ver die bruischt en brand.
Van 't wonder Waterheir heeft op verstaanb'ren trant,
JOB BASTER ons geschreven.
De Zee-Plant tekent hy in dat doorwaagte Werk,
Op der Insecten vorm staroogt en werkt hy sterk:
Zaad-buisjes, wat niet al?... Hy stelt zich tot een perk,
Na waaren lof te streeven.
Door veele kundigheden van Eijernest en Slak:....
Maar zeilen wy naar 't Land uit dit onmeerbaar Vak,
Beschouwt dien Doctor ooit het schoone starre-dak,
Wat hebben wy te wagten.
Dan, voet aan Wal gezet: 't bespiegelen van de Aard',
En Reest en Boom en Veld; de Vogel in zyn vaart,
Inzonderheid de Plant, is dubbelde aandagt waard:
Lees BASTER zyn gedagten!
Hy schryft met veel bewys van 't Man- en VROUW-GESLACHT
Der Planten, Parens-lust, haar Teelings-drift en kragt;
Veel zeldzaamheids by hen; de Ontfangst en wondere Dragt:
Een schat van vreemde zaaken.
Vind gy te zaamgevoegt. 'k Wensch U en my ten lot,
Uit al dit ondermaansch, den opgang zelf tot GOD,
Van 't Atheïstendom man al te veel bespot...
Dan 'k zal een einde maaken.
Heb dank, Wysgeerig Man, voor uw geleerd Tractaat,
Den zieke vinde in U een nutte Toeverlaat.
Vorst Jezus veilige U voor Ziel- en Lichaams-kwaad,
En schenke U van daar boven
Den gadeloozen Geest, 't Geloofs-oog, 't zalig Ligt,
Daar 't ongeloof voor vlugt, de Hel-Vorst zelf voor zwigt;
Verkryg ik mynen wensch, in dit myn kreupel Digt,
Gy zult GOD eeuwig loven.
J.A. BLANK, Predikant tot Zierikzee.
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Nadat Thomas Millington (Philos. Trans. 1736) in 1676 het geslacht der planten had
ontdekt, kwam Linnaeus tot het gedacht de planten te onderscheiden volgens het
maaksel van de bloemen. Het leven van de plant bedraagt den oorsprong, de voeding,
den ouderdom, de beweging, de ziekte, den dood; ook dienen de anatomie en het
werktuigkundig samenstel bestudeerd te worden. Darna volgen waarnemingen
betreffende de voortteeling bij de geslachten door Linnaeus genoemd.
Biologie. [1772 Baster]. Korte Inleiding tot de kruidkunde van Philip Miller, Medelid
der Koninglyke Engelsche Societeit en Academie der Kruidkunde te Florence; Uit
het Engelsch vertaald; en het kruidkundig Samenstel van den Ridder Linnaeus
uitgebreid en verklaart, in eene verhandeling over de voortteeling der dieren en
planten; Briefswyze opgesteld, door Job Baster, Doctor in de Medicynen, Lid der
Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekeren, en der Koninglyke Engelsche,
Hollandsche en Zeeuwsche Maatschappyen der Wetenschappen. Tweede druk, met
Plaaten vermeerderd en verbeterd. Te Haarlem, By Jan Bosch 1772 (19.7 × 12,5 cm.,
(4) + 54 pp., 5 platen, Kon Bi Brussel VH 7127 en 7128, medegebonden met
verhandeling over de voortteeling 1768).
De verhandeling is vooral morphologisch en de vormen worden door het bestudeeren
van de vijf platen duidelijker.
Tuinbouw. 1768 Baster. Maandelijksche tuinoefeningen, nevens eene inleiding tot
de kruidkunde. Haarlem 1768 (Verscheidene malen herdrukt).
Warmteleer, sd Baster. Proeven om de warmte te meten, uit het Engelsch van Martin.
Holl. Magazijn III.
Biologie. sd Baster. Proeven over de septische krachten, uit het Engelsch van Pringle.
Zeewater. sd Baster. Bedenkingen over de viering van het zeewater.
In de Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te
Haarlem (Bi Un Gent Hi 2045) verscheen van Baster:
Geneeskunde. [1755 Baster]. Verhandeling over de Bereyding, Werking en Nuttigheyd
van sommige Medicynen Hier te Lande nog weynig in gebruik zynde. Door Job
Baster. 1755, II, 13-52.
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Bespreking van de volgende producten: Spiritus Mindereri, Vitrum Ceratum
Antimonii, Mercurius Alcalisatus, Kermes Minerale sive Pulvis Carthusianorum,
Aqua calcis.
Hygiene. [1757 Baster]. Geneeskundige proeve over de Lugt, Aangemerkt als de
voor-afgaande Oorzaak van veele Ziektens, en over de Middelen om die het best
voor te koomen; Door Job Baster. (1757, III, 37-133).
Schr. herinnert eerst dat de lucht kan worden gedrukt, niet vast kan worden, van
veranderlijke dichtheid volgens de hoogte, niet homogeen is. Hij bestudeert
achtereenvolgens de winden, de luchtzwaarte, de heete en drooge lucht, de vochtige
lucht, de heete en vochtige lucht, de koude en drooge lucht, de koude en vochtige
lucht, de besmette lucht. De lucht in Zeeland is niet ongezonder dan in Holland. De
besmetting door de lucht geschiedt door de tusschenkomst van uitvloeisels, dikwijls
door rottend afval voortgebracht.
Dierkunde [1758 Baster]. Over de voortteeling en eyernesten van sommige Hoorns
en Zee-insecten door Job Baster (1758, IV, 473-489).
Studie van Patella, Ostrea, Buccinum, Sepia, Alcyonium. Op de plaat verscheidene
vormen van eiernesten.
Geneeskunde [1758 Baster]. Uittreksel eener brief van den eerw. Heer M. aan... over
een zeer ongemeen toeval aan den navel; door Job Baster mede gedeeld aan de
Hollandse Maatschappye. (1758, IV, Berichten 26-33).
Navel in betrekking met de spijsbuis, met het gevolg dat brokjes spijzen langs dezen
weg soms naar buiten geraken.
Geneeskunde [1760 Baster]. Geneeskundige proeve over het nuttig en schadelijk
gebruik van het Opium door Job Baster (1760, V, 437-454).
In plaats van een verkwikkenden slaap verwekt opium een anormale rust. In bijzondere
gevallen, b.v. vóór een heelkundige bewerking, kan opium diensten bewijzen.
Dierkunde [1762 Baster]. Verhandeling over de bekleedselen van de huid der dieren
in 't algemeen, en byzonder over de schubben der vissen; door Job Baster (1762, VI,
2e, 746-766).
Studie volgens den aard van de huid der visschen: glad en effen, met stekels, knobbels
of schubben bedekt.
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Geneeskunde [1762 Baster]. Brief over de zwaarlyvigheid; door Job Baster. (1762,
VI, 2e, 767-787).
De zwaarlijvigheid wordt toegeschreven aan olieachtige deelen van het bloed, aan
de vochtige lucht die de zweetgaten verstopt, aan overvloed van spijzen die traag
verteeren, zachte dranken zooals melk, bier en zoete wijnen, de wijze waarop het
voedsel verteert, de werking van de klieren aan de spijsbuis verbonden, de
vloeibaarheid van het bloed, de moeilijke ontlastingen, de onvoldoende bewegingen,
de gerustheid van den geest, het lang slapen.
Dierkunde [1763 Baster]. Natuurkundige beschrijving van den Kin-Ju of Goud-vis
door Job Baster (1763, VII, 215-246).
De goudvisch geniet een bijzondere achting in China en Japan, werd in Europa door
Baster ingevoerd en voortgeteeld; Schr. beschrijft het paren en de verschillende
tijdperken van het leven. Er worden verscheidene soorten beschreven.
Dierkunde [1770 Baster]. Natuurkundige gedachten over het gebruik der sprieten by
de Insecten door Job Baster (1770, XII, 147-188).
De sprieten zijn bij de insecten kentschetsend; zij dienen tot het ruiken, tot het zoeken
van voedsel. De verschillende vormen der sprieten hebben waarschijnlijk ook
bijzondere werkingen als gevolg.
Dierkunde [1773 Baster]. Tweede verhandeling over de bekleedselen van de huid
der dieren, voornaamelyk van het Hair; door Job Baster (1773, XIV, 379-436).
Studie van het menschenhaar, van het haar van verscheidene dieren, macroscopisch,
en ook microscopisch beschreven, van de pluimen der vogels, van het haar van
amphibiën en sommige visschen, van insecten. Op de laatste pp. enkele woorden
over de haren bij de planten.
Landbouw [1779 Baster]. Eerste antwoord op de Vraage, voorgesteld door de
Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem: Welke Boomen,
Graanen, Wortels, Peulvruchten en Planten, ons noch by aankweeking onbekend,
zoude men met vrucht in ons Land kunnen invoeren? En welken van de zelven, en
van de geenen, die wy bezitten, kunnen naar de gesteldheid der Lucht en der Gronden,
met het meeste voordeel tot voedsel
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van Menschen en Dieren in onze Gewesten geteeld worden? Door den Heer Job
Baster, In leven med. doctor en lid deezer Maatschappye te Zierikzee. Onder de
zinspreuke: Virtus sibi ipsa proemium. )1779, XIX, 1e, 161-278).
De verhandeling werd op 24 november 1774 geschreven. Schr. noemt de volgende
soorten: perzikboom, moerbezieboom, kastanjeboom, den- pijn- en lorkeboom,
jeneverboom, okkernootboom, haane beuk (Carpinus), plataan, eschdoorn,
sporkenboom, pijlhout, tamarijn, lijsterboom, wilg, berk, populier, taxus, gagel,
ebbenhout, brem, aalbes, eik, theeboom, maïs, geerst, poa, rhabarber, saffraan,
meekrap, zoethout, magazanboon, vlas, hennep, hop, saffraan, zonnewende, weede,
wouw, maankop, bloemkool, endyvie, venkel, morilje, spume, ruspklaver,
Timotheegras, rietgras, zuring, zeewier.
In de Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te
Vlissingen (Bi Un Gent Hi 1902) vindt men de volgende verhandelingen:
Landbouw [1773 Baster]. Brief aan den zeer eerwaarden en geleerden heer Te Water,
over den mislukten uitslag der tarw-teeld, volgens het voorschrift van den heer Miller
door Job Baster. (1773, III, 597-614).
Brief uit Zierickzee 20 Dec. 1772. Schr. zoekt een uitlegging van het verschijnsel
dat als een tarweplant uit een enkel graantje door scheuren en in wel toegemaakten
grond, het aanzijn kan geven in 14 maanden tot het gewicht van 47 ponden en 7
oncen: die uitlegging schijnt voor hem het bestaan van een werkzame,
vruchtbaarmakende en vermenigvuldigende kracht, in het inwendig maaksel der
georganiseerde lichamen. Wij zouden heden liever spreken van levende cellen.
Weerkunde [1773 Baster]. Waarnemingen omtrent de luchts-gesteldheid, weder,
wind, en gevallen regen, waargencmen in de jaaren MDCCLXX en MDCCLXXI te
Zierikzee door Job Baster. (1773, III, 648-662).
Temperatuur vastgesteld volgens de schaal van Fahrenheit.
Weerkunde [1775 Baster]. Waarnemingen omtrent de lucht- en weergesteltenis en
gevallen regen, waargenomen in de jaaren MDCCLXXII, MDCCLXXIII en
MDCCLXXIV te Zierikzee door Job Baster (1775, IV, 669-675).
***
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Baten Carel (Gent 1540? † Amsterdam 1617?), ook Battus, tusschen 1588 en 1601
stadsgeneesmeester te Dordrecht, schrijver van een philosophisch boekje Van de
Siele des Menschen, van een Secreetboek van boomen, bloemen, van een handboek
over heelkunde, de vlijtige vertaler van het geneeskundig werk van Christophorus
Wirtsungh en van de heelkundige verhandelingen van Jacques Guillemeau en van
Ambroise Paré.
In mijn verhandeling Het werk van den geneesmeester Carel Baten (Versl. en Meded.
Kon. Vla. Academie 1933, 529-560) worden de werken van Carel Baten (Carolus
Battus) besproken en als volgt gerangschikt.

I. Oorspronkelijke werken.
Propositiones de Morbo gallico, Rostock 1569 in 8.
Secreetboek van boomen, bloemen, Leeuwarden 1594, Dordrecht 1601, 1609,
Leeuwarden, 1694.
Secreetboek van de Consten, Dordrecht 1591, 1609, Amsterdam 1650, Haerlem
1650, Amsterdam 1656, Amsterdam 1661, Leeuwarden 1664. Leeuwarden 1694.
(Twijfelachtige inlichtingen!)
Geneeskunde [1650 Baten] Secreet-Boeck... Amsterdam 1650 (Bi Un Gent Acc
58601).
Geneeskunde [1656 Baten] Secreet-Boeck... Amsterdam 1656 (Kon Bi Brussel III
47610 A en II 44259 in 8).
Geneeskunde [1661 Baten] Secreet-Boeck... Amsterdam 1661 (Bi Un Gent G 14357,
Kon. Bi Brussel III 16152).
Philosophie [1605 Baten]. Van de Siele des Menschen... Dordrecht 1601 (Bi Un
Gent 123 R 29).
Handtboeck der chirurgien, Dordrecht 1590, 1595, Schiedam 1606, Amsterdam 1620,
1631, Rotterdam 1632, Amsterdam 1634, 1653, 1662.
Heelkunde [1631 Baten] Handtboeck der chirurgyen... Amsterdam 1631 (Bi Un
Gent G 14355), 1634 (Bi Un Gent me 1672).
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II. Vertalingen.
Medecyn-boec, vertaling van Artzney-Buch van Wirtzung (Heidelberg 1568),
Dordrecht 1589, 1593, 1605, 1616, Amsterdam 1627.
Geneeskunde [1589 Baten] Medecyn Boec.... Dordrecht 1589 (Kon Bi Brussel VB
4625a)
Geneeskunde [1593 Baten] Medecyn Boec.... Dordrecht 1593 (Bi Un Gent Acc
6495).
Geneeskunde [1616 Baten] Medecyn Boec.... Dordrecht 1616 (Kon. Bi Brussel VB
4625b).
Geneeskunde [1624 Baten] Een Medecyn-Boec.... Amsterdam 1624 (Bi Un Gent
Acc 6501).
Geneeskunde [1627 Baten] Medicyn-Boeck.... Amsterdam 1627 (Kon Bi Brussel V
4625).
Geneeskunde [1628 Baten] Medicyn-Boeck... Amsterdam 1628 (Bi Un Gent G
14453).
Warachtige Historie van Doctor Johannes Faustus, 1592, vertaling van Historia van
D. Johann Fausten.
Tractaet van de ghebreken der Oogen, vertaling van de Traité des maladies de l'oeil
van Jacques Guillemeau (Orleans ca 1520 † Parijs 1613).
Geneeskunde [1597 Baten] Tracktaet van alle de ghebreken der Oogen .... Dordrecht
1597 (Bi Un Gent G 14356).
De Fransoysche Chirurgie of alle manuale operatiën der chirurgie, door Jaques
Guillemeau van Orliens, Dordrecht 1598.
Alle de wercken der chirurgie (van J. Guillemeau), Dordrecht 1666 (Bi Un
Amsterdam).
De chirurgie van Ambroise Paré, Dordrecht 1592, Amsterdam, 1615, Haerlem 1627,
Rotterdam 1636 (2 uitgaven), Amsterdam 1636 (2 uitgaven), 1649 (2 uitgaven) 1655
(2 uitgaven), Rotterdam 1655.
Heelkunde [1592 Baten] De chirurgie... Dordrecht 1592 (Bi Un Gent Acc 6490).
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Heelkunde [1627 Baten]. De chirurgie... Haerlem 1627.
Heelkunde (1636 Baten]. De chirurgie... Amsterdam 1636. (Bi Un Gent G 7827.
Heelkunde [1655 Baten] De chirurgie... Amsterdam 1655 (Bi Un Gent G 15482).
Heelkunde [1655 Baten] De chirurgie... Amsterdam (Fierens) 1655. (Bi A.J.J.V.,
met de handteekening van Fr. van Sterbeeck)
Voor volledige inlichtingen, of mijn verhandeling 1933 over Carel Baten.
***

Pharmacie. 1698 Bath. Pharmacopoea Batheana, ofte den Apotheek van Georg.
Bath, uitgegeven door Jac. Shipton. (Uit het Lat. vertaald). Amsterdam, Jan ten Hoorn
1698 in 12; 2e druk Amsterdam 1742 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Secreten. 1609 Batin. Secreet-Boeck. Waer in vele diversche secreten ende heerlicke
consten, in veelderleye verscheyden materien, wt seker Latynsche, Fransoysche,
Hoochduytsche ende Nederlantsche authoren te samen ende by een gebracht zyn.
Dordrecht 1609 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Battus. Zie Baten.
Verloskunde. [1790 Baudelocque I]. De verloskunde, door den Heere J.L.
Baudelocque, lid, en raad in de altyd-duurende byzondere vergadering van de
koninglyke Maatschappy der heelkunde te Parys; enz. Naar den nieuwen, voortreffelyk
verbeterden, en aanmerklyk uitgebreiden druk, uit het Fransch vertaald, en met eenige
aantekeningen vermeerderd, Door A. Soek, Chirurgyn-operateur, en vroedmeester,
te Leyden. Met plaaten. Te Dordrecht, By De Leeuw en Krap, 1790. (20,7 × 12,1
cm., LXXXIV + VIII + 402 pp, Bi Un Gent me 2651).
De Bibliotheek te Amsterdam bezit een uitgave 1779 in 8, Utrecht, en een uitgave
1808 in 8 Leyden.
De vertaler draagt zijn werk op aan Baudelocque en laat de opdracht volgen door
een bericht aan den lezer, geteekend uit Leyden 10 December 1789. De goedkeuring
van het boek van Baudelocque is te Parijs op 18 september 1780, waarop volgen

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

236
twee uittreksels uit de registers van de Kon. Maatschappij der Heelkunde te Parijs
resp. in 1781 en 1789, hier in het Nederlandsch vertaald. Een portret van Baudelocque
door Le Camus, ad vivum geteekend en door P. de Mare geëtst, versiert de uitgave.
Onder het portret leest men de volgende verzen van P. Verleus:
Bataafsche Vrouwen, kust, in deze beeldtenis,
Hem, die, naast God, uw kunne, in nood, ten redder is;
Den grooten BAUDELOCQUE, uw hulde, uw liefde waerdig:
Maar drukt ook wakk'ren Soek, die, te uwer hulpe vaerdig,
Op dat uw smart verligt, uw onheil word' verhoed,
Dat Fransch Orakel in uw Landtaal spreken doet.
1790
P. Verleus.
Rechtover het portret komt dit belangrijk gedacht: ‘De Verloskunde is zoo edel met
opzicht tot derzelver onderwerp, als nuttig uit hoofde van haar einde: zij alleen geniet
het voorrecht, om, dikwijls door eenen enkelen handgreep, tegelijktijdig verscheiden
weezens te redden. Welke krachtige drangredenen om den naijver op te wekken!
LEVRET’.
Studie van het bekken, van de deelen die dienen tot de voortteeling en tot de
verlossing, en van de zwangerschap. Zeven platen.
Verloskunde [1790 Baudelocque II]. De verloskunde... door A. Soek,
chirurgyn-operateur; buitengewoon stads-vroedmeester, en praelector in de
verloskunde; lid van het Genootschap ter bevordering van de heelkunde, te
Amsterdam; enz. te Leyden. Met plaaten. Te Dordrecht, By De Leeuw en Krap, 1790.
(... XII + 297 + (1) pp....)
Natuurlijke verlossing, zorgen aan vrouwen gedurende den baarensnood toe te dienen,
zorgen aan het pasgeboren kind, de nageboorte en de leefregel der kraamvrouwen.
Geen platen.
Verloskunde [1790 Baudelocque III]. De verloskunde... door A. Soek,
Chirurgyn-operateur; buitengewoon Stads-vroedmeester; en praelector in de
verloskunde; lid van het Zeeuwsch Genootschap der Weetenschappen, te Vlissingen;
van het Genootschap ter bevordering van de heelkunde te Amsteldam; enz. te Leyden.
Met plaaten. Te Dordrecht, By De Leeuw en Krap, 1790. (... XXII + 336 pp....)
In dat 3e deel de tegennatuurlijke verlossingen in de volgende gevallen, als het kind
met voeten, knieën en billen voorkomt, of
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als het kind de kruin aan den mond der baarmoeder vertoont, als het kind zich met
het aangezicht aan den ingang der baarmoeder vertoont, of met de achterste
oppervlakte, of met de zijdelingsche oppervlakten. Geen platen.
Verloskunde (1791 Baudelocque IV 1e]. De verloskunde... 1791 (... XIV + 400
pp...).
Het 4e deel 1e stuk bezit 14 platen en behandelt: de werktuigen tot de uitoefening
der verloskunde noodzakelijk, de oorzaken welke tot gebruik dezer werktuigen
vorderen, het gebruik der werktuigen in al de mogelijke gevallen, de verlossingen
die scherpe werktuigen noodig maken.
Verloskunde [1791 Baudelocque IV 2e]. De verloskunde.... 1791 (..... XIV + 368
pp....).
In het 2e stuk van het 4e deel treft men de platen 14 tot 17, met de bespreking van
de zware verlossingen, de valsche zwangerheden, de miskraam.
Jean Louis Baudelocque, fransche heelkundige geboren te Heilly 1746, overleden
te Parijs 1810, eerst heelkundige van het ziekenhuis la Charité, beoefende dan
uitsluitend de verloskunde; hij werd hoofdarts van het Moederhuis te Parijs en
hoofdarts van keizerin Marie Louise.
Rabies. 1775 Baumer, Joh. Paul. Onderrichting weegens eene verstandige en teffens
gemaklyke geneeswyze zo wel van menschen als beesten, welke door een dollen
hond gebeeten zijn. Uit het Hoogduitsch. Amsterdam 1775 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Johan Paul Baumer, geboren ca 1725 en overleden in 1771, hoogleeraar in de
geneeskunde te Erfurt.
Geneeskunde. 1761 Baumler, Godfr. Sam. De medelydende geneesmeester. Na de
4e Duitsch uitgave vertaald door C. Truntza. Amsterdam 1761 in 8. (Bi Un
Amsterdam).
***
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De apotheker Pieter van Baveghem werd geboren te Gent op 28 April 1758, studeerde
in de humaniora te Gent en dan te Gheel; hij kwam terug naar Gent bij zijn oom, den
apotheker Stevens. In het bezit van zijn diploma van apotheker in 1778 volgde hij
Vandendriessche op; in 1787 liet hij critische aanteekeningen verschijnen over de
Gentsche pharmacopee; in 1798 stichtte hij de Société médicale de Gand, en in
1810-1812 richtte hij een fabriek op om suiker uit de beetwortels te trekken. Hij
overleed op 31 Augustus 1835.
Hij publiceerde te Gent: Pharmacopaea Gandavensis Nobilissimi Senatus Jussu
Renovata: Adjunctae sunt variae Adnotiones criticae et instructivae (Gent, L. Le
Maire, 1787 in 8). Over hem van Broeckx: Notice sur Pierre Van Baveghem,
pharmacien (Anvers 1853 in 8).
Pieter J. van Bavegem, doctor in de geneeskunde, geboren op 2 December 1745 in
de wijk Markgraeve-Leye te Antwerpen en overleden op 29 Januari 1805 te Baesrode.
Buiten zijn geschriften over geneeskunde en over den aardappel, bestudeerde hij ook
de archeologie; de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Gent bezit een handschrift (G
23794), zijnde een brief van Mei 1804 uit Baesrode bij Dendermonde aan M.J. de
Bast, Kannonik te Gent, handelende over gedenkstukken en penningen in den grond
bij het baggeren gevonden.
Gynecologie. [1773 Bavegem]. Tractaet ofte oordeel-kundige aenmerkingen over
de beruchte keysers-snede, Waer in het gevoelen van sommige Godtsgeleerde,
benevens dat van eenige beroemde Genees- en Heelkonst Oeffenaers ter toets gebragt
word, Ales met veel nuttige Observatien verrykt; Door P.J. Van Bavegem, Wel eer
Chirurgyn van het Regiment van Syne Hoogheyd den Vorst van Zalm Zalm, in dienst
van haere Rooms Keyzerlyke Majesteyt, tegenwoordig gezworen Heel- en
Vroedmeester tot Baesrode Lande van Dendermonde. Verciert met kopere plaeten.
Tot Dendermonde by Jacobus J: duCaju, en zyn te bekomen tot Amsterdam by Jan
Morterre 1773. (17,4 × 10,1 cm., (8) + 264 + (7) pp., Bi Un Gent me 2707, Kon Bi
Brussel VH 7881, Bi Un Amsterdam).
Voorrede van Schrijver uit Baesrode 24 november 1772. Tien hoofdstukken.
Approbatie uit Gent 29 Augustus 1773 geteekend G.F. De Grave. voor het geloof,
en 12 October 1773 geteekend F.J. Dierickx voor toelating tot drukken.
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In het geschiedkundig overzicht leest men dat de keizersnede voor de eerste maal in
1500 door Jacob Nufer op zijn vrouw in barensnood werd bewerkt.
Aardappel. [1782 Bavegem]. Prys-verhandeling over de ontaarding der aardappelen;
op koste der kasselrye van Audenaerde: Door de keizerlyke en koninglijke Academie
van konsten en wetenschappen tot Brussel, in den jaare 1779 ter beantwoording
voorgesteld, en welke in den jaare 1781 met den dubbelen eerprys is beschonken.
Door Petrus J. van Bavegem, Oud Heelarts van de Legers van Haare Rooms
Keizerlijke en Koninglijke Majesteit, thans gezwooren Heel- en Vroedmeester van
Stad en Lande van Dendermonde &. Te Dordrecht, By A. Blussé & zoon,
MDCCLXXXII (22,1 × 14,2 cm, (8) + 96 pp., Bi Un Gent HN 953, Kon Bi Brussel
VH 5984).
Het werkje is aan de overheid van Oudenaarde opgedragen, en bespreekt de ziekte
van den aardappel ‘waardoor het komt dat het loof zig inkrimpt, of kruld’. Schr.
noemt personen die over den aardappel hebben geschreven: Jones Alstrom,
Streitberger, Beerens, Hoppen, Gleditsch, Unser, Kalm, De Ulloa, Chomel, Zanoni,
Buchoz, Valmont de Bomare, Ludwig. Hij vermeldt dat Peereboom, Dale en Geoffroy
de meening hebben uitgesproken dat de aardappel als inlandsch gewas groeide;
daarentegen beweerden Ludwig, de Ulloa, Kalm, Dampier, Acosta, Bergsaber,
Alstrom, Miller, Gleditsch dat de plant afkomstig is van Zuid-Amerika.
Aardappel [1783 Bavegem] Kort doch noodzaakelyk bericht tot het Landvolk, om
de Aerdappels (pattaters) in hun waare deugd, geaardheid, en voor 't krollen te
bewaaren. Door P.J. van Bavegem, Oud Heelartz van de Legers van Zijne Rooms
keizerlijke en koninklijke Majesteit, thans gezwooren Heel- en Vroedmeester van
stad en Lande van Dendermonde & c. Te Dordrecht, By A. Blussé en Zoon. 1783.
(15,5 × 9,5 cm., 27 pp., Kon Bi Brussel VH 5985).
Het bericht geteekend uit Baesrode bij Dendermonde op 20 feb. 1783 is een
volksboekje waarin Schr. vertelt dat het krollen noch door een worm, noch door
droogte of vochtigheid, noch door de wijze van planten ontstaat, wel omdat de
aardappel uitgeplant wordt. Daarom moet het land op bijzondere wijze worden
voorbereid en bemest. Het plantgoed moet ook zorgvuldig uitgekozen worden.
Schr. gaat vlijtig ten werk, maar heeft de toestand weinig kunnen verbeteren.
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Geneeskunde [1788 Bavegem]. Verhandeling over de koortsen in 't algemeen, dog
bezonder over de rotkoorts en roodeloop, Welke sedert de tien à twaelf laetste Jaeren
alom in de Nederlanden de schriklykste verwoesting hebben aengeregt. Door P.J.
Van Bavegem, Oud Heel-Arts der Legers van zyne Rooms-Keyzerlyke Majesteit,
thans gezworen Heel- en Vroedmeester der Stad en Lande van Dendermonde, &
Experientia & Ratio Fundamentum Medicinae verae constituunt, Etmuller. Eerste
Deel. Te Dendermonde by de Weduwe du Caju. En zyn te bekomen t'Amsterdam
by J. Morterre. M.DCC.LXXXVIII. (25,2 × 16 cm., (14) + 392 pp., Bi Un Gent me
1879, Kon Bi Brussel VH 7779, Bi Un Amsterdam).
Het werk is versierd met een schoon portret van P.J. Van Bavegem ‘Antverpiensis
Civitatis nec non regiones Teneramundanae Chirurg. &’, geteekend door J. De
Landtsheer en geëtst door A. Cardon. Tot den lezer richt zich eerst Schr. uit ‘Baesrode
by Dendermonde in Vlaenderen dezen 28 van Lente-maend 1788’; daarna komt een
opdracht in het Fransch aan ‘Ferdinand de Trauttmansdorff, Weynsburg & &,
Chambellan, Conseiller d'Etat intime actuël de sa Majesté l'Empereur & Roi..’
Dit eerste gedeelte draagt als bijzonder titel, zooals trouwens ook deel II en III,
Aenmerking en geneeswyze over de Koortsen.
In de inleiding vertelt schrijver dat de geneeskunst, door den nood ontstaan,
onbestendig is. Daarna omvat het boek de volgende afdeelingen: 1o de oorzaken der
heerschende epidemiën, 2o de groote sterfte bij vrouwen en kinderen, 3o de
bedriegerijen der kwakzalvers, 4o de hevigheidsgraden van de heerschende epidemiën,
5o de plichten van het geestelijk staatsbestuur, 6o de ziekte in Nederland beschouwd.
Als oorzaken van de besmettingen noemt Schr. de lucht, het gebrek aan
zindelijkheid, de meststoffen, de zorgeloosheid van sommige artsen. Bijgeloof en
kwakzalverij moeten bestreden worden.
Het boek draagt op het einde de goedkeuring geteekend te Gent 30 Jan. 1788 van
de boekcensoren De Grave en De Haveskercke die verklaren ‘niets behelzende,
hetgeen het H. Geloof oft de goede zeden is tegenstrijdende’.
Geneeskunde [1789 Bavegem]. Verhandeling... Door P.J. Van Bavegem, Doctor in
de Medicynen in d'Universiteyt van Loven en oud Heelarts der Legers van zyne
Rooms-Keizerlyke Majesteit, &. Felix Medicatio cui adjutrix Natura sucuarit, Fernel.
Tweede Deel. Te Dendermonde by
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de Weduwe du Caju. En zyn te bekomen t'Amsterdam by H. Gartman.
M.DCC.LXXXIX (... (4) + 408 pp...).
Hier bespreekt Schr. de koortsen in het algemeen, den aard der smetgiften, de wijze
waarop die giften in het lichaam binnendringen, de oorzaken der koortsen, de
rangschikking der koortsen, de tusschenpoozende koortsen, de rotkoorts, de ontsteking
bij de rotkoorts, de rotkoorts met uitslag, de goed- en kwaadaardige rotkoorts, de
voorzegging over de koortsen, de geneeswijze van de tusschenpoozende koortsen,
de geneeswijze van dwaal- en duisterkoortsen. de geneeswijze van de
ontstekingsrotkoorts, ontsteking, genezing der goedaardige rotkoorts, genezing der
kwaadaardige rotkoorts, voorzorgen, toevallen, leefregels, dranken te benuttigen.
Het boek van van Bavegem, en vooral dit tweede gedeelte, verdient een bijzondere
studie. Geschreven vóór de eeuw der microben geeft het belangrijke uiteenzettingen
over de besmettingen en over de epidemiën; er wordt gesproken van de lucht, van
smetgiften, van zwakheid van den mensch, van stoffelijke oorzaak van de koortsen,
van leven en gezondheid van onze evennaasten, van tegengift. Wij staan daar zeer
dicht bij Pasteur, bij Koch, wij voelen in die woorden de lucht, de microben, de
cultuurbodems, de sociale geneeskunde.
Geneeskunde [1790 Bavegem]. Verhandeling... Door P.J. van Bavegem, Medic.
Doct. Qui morbi naturam novit, cum curare nullatenus ignorabit. Hippocrates. Derde
deel. Te Dendermonde by de Weduwe du Caju. En zyn te bekomen t'Amsterdam by
H. Gartman. M.DCC.XC (.... (4) + 411 pp....).
Het 3e en laatste deel bedraagt 16 afdeelingen: het gevaar van den roodeloop, de
geneesmiddelen, de oorzaken, het verschil tusschen de oorzaken van rotkoortsen en
van roodeloop, kenteekens, voorzegging, genezing, van de verschillige soorten
roodeloop, voorzorgen, voeding, toevallen, gevolgen, voorbehoudende maatregelen.
Op het einde de goedkeuring voor het 3e deel in 't bijzonder, geteekend te Gent 3
Maart 1790 door G.F. De Grave en H.J. De Gheus.
***
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Heelkunde [1731 Beaulieu]. Heelkundige Verhandeling Over de Steen en het
Steensnyden, van Frere Jacques de Beaulieu Uitgevonden, Van de Hoogleeraar Johan
Jacob Rau Beschaaft, En door Jacobus Denys verdonkert, Nu wederom tot nut voor
den weetgierigen opgeheldert, Door Abraham Titsingh. T'Amsterdam, By Gerrit
Bouman, Boekverkoper over het Meisjes Weeshuis. (19,2 × 11,9 cm., (8) + 246 +
(14) pp., Bi Un Gent me 3200 a.)
Het jaartal 1731 wordt vastgesteld door de voorrede van Abraham Titsingh uit
Amsterdam 20 januari 1731. Op p (3) bevindt zich een schoone titelplaat waarvan
de uitlegging door Meyer in verzen wordt gegeven.

Uitlegging van de Tytel-Plaat
Ziehier door Pallas, die haar kroost omarmd, vertoond,
Een Bloem en Beeltenis van Amstels Hoofd-cieraden,
Die altyd duurend bloeid in zyne geurige Bladen,
Gelyk den lauwerier, die onze Heerkonst kroond.
Die Tulp, die in het hart van konstbeminnaars woond,
Staat in haar eene hand, en kweekt daar nieuwe zaden:
Daar de ander draagt een Boek, 't geen 't Handwerk wyst de paden,
Des stouten Heremyts, geprezen en gehoond.
De dankbaarheid die hier Minerva's gunst beloond,
Is met het Wapenschild van Amsteldam beladen;
Wat hoger zweeft de tyd, die de afgunst (voor haar daden)
Met Pook en Toorts gestigt) niet met zyn Pyl verschoord.
't Heelkundig werktuig kunt gy hier ten deele aanschouwen,
En zien het geen de konst vereist in het benouwen,
En onder toeverzigt des wyzen Hyppocraat.
De grond, waar de yver pranlt, daar Boek en Steenen leggen,
By een aandagtig Wigt, zal hier opmerking zeggen,
Terwyl de Helicon het hoog verschiet beslaat.
Dus word het Werk bestraalt, van die de konst verligten,
En de afgebroken zuil van Frere Jaques rigten,
Op wel bepaalden grond, zo dat ze onwrikbaar staat.
MEYER.
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Na het titelblad komen verscheidene stukjes: de opdracht aan Gaubius, Claes, van
Wesik, Koster, Plaatman, Monnikhof, Croeze, Ulhoorn, Lakeman, alle bekende
heelmeesters, geteekend Abraham Titsingh; een lofgedicht van Monnikhof, een
lofzang ook in verzen van Koster, en een lofgedicht van Tysens, alle drie opgedragen
aan Titsinga; eindelijk de lijst der schrijvers in het boek genoemd.
De toestand van de behandeling van steensnijden wordt volledig uiteengezet, en
vooral de heelkundige bewerking volgens broeder Jacques de Beaulieu die zich
beroemd had gemaakt door zijn behendigheid. In den tekst vindt men van tijd tot tijd
verzen. Een bladwijzer in alphabetische orde laat toe de gewenschte inlichtingen te
vinden.
Heelkunde. 1668 Bebber, Is. Ware en vaste gronden van de heelkonst. Dordrecht
1668 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Isaac Bebber, Hollandsche arts, Dordrecht 1636†1668. Hoefer noemt een uitgave
Amsterdam 1685 in 8.
Geneeskunde. 1786 Becker. Eberh. Phil. Verhandeling over den witten vloed,
benevens eene verhandeling over de tanden. Amsterdam 1786 in 8; 2e druk Amsterdam
1794 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1787 Becker. E.P., Verhandeling over het aderlaaten, de ontsteking,
het bloedspuwen en de teering. Amsterdam 1787 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1649 Beckerus Daniel. Een besondere genesinge van den
Prussiaenschen mes-inslicker. Leyden 1649 in 12. (Bi Un Amsterdam).
Dantzig 1594 † Königsberg 1655, hoogleeraar in de geneeskunde te Königsberg.
Het werk beschrijft een heelkundige bewerking aan de maag, om er een mes, door
den patient ingeslikt, uit te halen.
Oogheelkunde. 1729 Beek P. Korte beschrijving van een konstoog waarin alle deelen
van een menschenoog konstig nagebootst te vinden zijn. 't welk aldus gemaakt word
van P. Beek. Amsterdam 1927 in 4. (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde [1798 Beguinet] Heelkundige waarneming Wegens eene gekapte
Hoofd-wonde met eene aanmerkelijke belediging van de Herssen-pan
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Door M.J. Beguinet. Heel- Vroed- en Breuk-Meester &, Residerend Lid van dit
Genootschap. (Handel. Gen. Gen. Antwerpen, I 1798, 130-137, Bi Un Gent me 556).
Bewerking tot aan het harde hersenevlies, met volkomene genezing na 2 jaren.
Heelkunde [1799 Beguinet] Heelkundige aanmerkingen door het behandelen der
gekapte wonden, welke zo in de zagte als in de harde deelen voorvallen, en waar in,
of een bijna volkome ofwel eene volmaakte afscheiding van een gedeelte van het
gekwetste deel plaats heeft. Door M.J. Beguinet Heel-Vroed- en Breuk-meester &.
Residérend Lid van dit Genootschap. (Ibid., II 1799, 234-252).
Behandeling van door sabels bekomen wonden.
Heelkunde [1800 Beguinet] Heelkundige waarneming over het koudvuur te gelyktydig
in beide de Beenen Waargenomen, veroorzaakt door de nederzetting eener
kwaadaardige koorts-stof. Door M.J. Beguinet Heel-, Vroed- en Breuk-meester &.
Residérend Lid van dit Genootschap. (Ibid., III 1800, 209-213).
Heelkundige bewerkingen met behulp van rotting tegenstaande middelen, namelijk
kina en kamfer.
Chemie. 1614 Beguinus Joann. Tyrocinium chymicum. Dat is de eerste proeve der
chymie. Uyt de Lat. tale. Utrecht 1614 in 12 (Bi Un Amsterdam).
Jean Beguin, Fransche chemicus van het begin van de 17e eeuw. De Latijnsche
uitgave verscheen te Parijs in 1608 in 12.
- 1687 Beintema van Peima J.J.W. Het pit der beuzeleugen in de stofscheiding door
G. Starckey bestreden en terneergeveld. Leeuwarden, H. Nauta, 1687, kl. in 8. (Bi
Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1692 Beintema van Peima J.J.W. Kort vertoog over de koortsen in 't
algemein. 's Hage 1692 in 12 (Bi Un Amsterdam).
Tabak. 1690 Beintema van Peima J.J.W. Tabacologia, ofte korte verhandelinge over
de tabak. 's Gravenhage 1690 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Beintema J.J.W. is de bijnaam van Jan-Ignatius Worb van Peima, Hollandsche
geneeskundige van het einde der 17e eeuw; hij heeft verhandelingen geschreven over
tabak, thee en koffie (1743).
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Tabak. [1692 Beintema]. Nuttelyke consideratien of sedige aanmerkingen. Over het
Heedendaags Tabak-Suigen, Of, en hoe verre het selve ge-oorlofd zy, of niet als ook
eenige Aanmerkingen tegen verscheide stellingen, vervat in het Tractaat onlangs in
het licht gebracht, door J.J.W. Beintema van Peyma M.D. Tot lof van den Tabak.
Voerende den Tijtul Tabacologia Ofte korte verhandeling over den Tabak; desselfs
deugd, gebruik en kennisse. Hier aan volgen dan noch ook verscheide Maat-gedichten
over aanmerkelijke saken. Alen door B.C. de Vries. Alle dingen zijn wel rein, maar
het is kwaad den Menschen die met aanstoot eet. Rom. 14. V. 20. t'Amsterdam,
Gedrukt by Cornelis van Hoogenhuisen, in de Nieuwe Lely-straat 1692. En zijn te
bekomen by Jacobus van Nieuwenveen, Boek-verkoper in de Nieustraat, ter selver
steede. (16,9 × 13,7 cm., (28) + 280 + (16) pp, Kon Bi Brussel VH 7658).
De verhandeling is aan verzen buitengewoon rijk. Wel wordt de tabak als
onschadelijk beschouwd wanneer er geen misbruik van gedaan wordt. Beintema
geeft bij het rooken van tabak nuttige aanmerkingen, in het kader van den godsdienst.
Op pp 198 tot 280 worden zanggedichten vereenigd. Een register laat toe de
voornaamste zaken te vinden.
Biologie. [1733 Belkmeer] Natuurkundige verhandeling, of waarneminge; Betreffende
den hout-uytraspende en doorboorende zee-worm. Waar in wort aangeweezen, 1.
Deszelfs maakzel of natuurlyk gestel. 2. Hoe het hout, daar dit schepzel in legt, zig
vertoont. En 3. eenige verdere omstandigheeden: bevattende α den oorspronk en
teeling dezer schepsels. β Dewyze hoe het zelve in het hout komt. γ En daar in zynde
verder voortgaat en grooter wort. δ. Dan waardoor dit Dier leeft, groeyt en sterft. ε
En ten laatsten een hulpmiddel tegen dit schadelyk gedierte te gebruyken. Waar by
gevoegt is een korte beschryving van deszelfs Vyand zynde een ander schepzel. Door
Cornelius Belkmeer, I.Z. Medicinae Doctor. Met kopere Platen door den Auteur
zelfs na 't leven getekend. t'Amsterdam, By de Erven van J. Ratelband en Compagnie,
op de hoek van de kalverstraat, aan den Dam, 1733. (21.9 × 13,5 cm., (18) + 51, 4
platen, Kon Bi Brussel VH 7104, medegebonden met Rousset 1733).
Opgedragen aan de commissarissen belast met de herstelling der Westvriesche
zeedijken. Voorbericht aan den lezer. Lofgedicht (48 verzen) door Jan Biman.
Morphologie en levenswijze van het dier; de bijzonderheden worden in den titel
aangeduid.
Heelkunde [1795 Bell]. Verhandeling over de waterbreuk, over de vleeschbreuk of
kanker, en andere gebreken der ballen. Door Benjamin Bell,
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Lid der Koninglyke Maatschappy, als meede van het Koninglyk Genoodschap van
heelkunde in Ierland en te Edenburg, en heelmeester in het Koninglyke hospitaal
aldaar, enz. enz. Uit het Engelsch vertaald. Met eenige aanmerkingen en eene
voorreede vermeerderd door J. de Vries Hofman, Med. doct. te Rotterdam. Met
Plaaten. Te Leyden, bij L. Herdingh, MDCCXCV (22,5 × 13,5 cm., XVIII + (2) +
165 + (5) pp., Bi Un Gent me 2270).
Voorrede van den vertaler, voorbericht. De waterbreuk, de bloedbreuk, de balzakader,
de zaadstrengader, de zaad- en windbreuk, de vleeschbreuk of knoestgezwel van den
bal. Twee platen verbeeldende de noodige heelkundige werktuigen.
Heelkunde 1795-1799 Bell. Samenstel van heelkunde. Uit het Engelsch, Utrecht
1795-1799 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde [1797 Bell I] Verhandeling over den druiper en pokziekte, door
Benjamin Bell, Lid van de Koninglyke Genoodschappen der Heelkunde in Ierland
en Edenburg, Heilmeester van het Koninglyk Edenburger Hospitaal, en Medelid van
de Koninglyke Maatschappy van aldaar, Uit het Engelsch vertaald door J.F.
Kluyskens. Oud Chirurgyn Major by de Hospitaalen der Legers van den Staat der
vereenigde Nederlanden, thans Professor der Heelkunde en Heelmeester te Gend. 1
Deel. Te Gend by Adrianus Colier, in de Brugstraat 1797 (22,3 × 13,8 cm., XXIV
+ 518 pp., Bi Un Gent Me 2140, G 14118, G 16948, Kon Bi Brussel VH 7800).
De vertaling is opgedragen aan G. De Witt te Rotterdam, B. Coppens te Gent, J.B.
Vervier te Gent en J.B. Van Lokeren ook te Gent. In zijn voorreden spreekt zich de
vertaler met lof uit over de methoden van Bell. Na die voorrede treft men de voorrede
van den schrijver en den inhoud van dit 1e deel in twee stukken, met 14 hoofdstukken,
die den druiper bespreken.
Geneeskunde [1797 Bell II]. Verhandeling... II deel... 1797 (... VIII + 637 pp....).
Het 2e deel betreft de pokziekte als geslachtsziekte, in 9 afdeelingen. Op het einde
van het 2e deel, in 2 stukken, komt een alphabetische bladwijzer (pp. 607-637).
Benjamin Bell, Engelsche heelkundige, overleden in het begin van de 19e eeuw,
was hoofdheelkundige van het ziekenhuis te Edinburg. Zijn werk System of Surgery
verscheen te Edinburg 1783-1787, 6 vol. in 8; Treatise on gonorrhaea virulenta and
lues venerea verscheen ook te Edinburg 1793, 2 vol in 8.
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1718 Bellegarde. Konst om de menschen te kennen door J.B. Morvan van Bellegarde.
Uit het Fransch. Amsterdam 1718 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Jean Baptiste Morvan de Bellegarde, 1648 Piriac † Parijs 1734, jesuit en dan in de
gemeente van St François de Sales.
Heelkunde. 1701 Belloste. De heelkonstige verbandhuysmeester. 's Gravenhage 1701
kl. in 8 (Bi Un Amsterdam); 2e druk Leyden 1725 in 8; 3e druk Leyden 1753 in 8,
Leyden 1747 in 8, Rotterdam 1755 in 8, Amsterdam 1775 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Tweede deel of vervolg van den heelkonstigen verbandhuysmeester, Rotterdam 1730
in 8 (Bi Un Amsterdam).
Natuurkunde. 1799 van Bemmelen. Grondbeginselen der proefondervindelijke
natuurkunde. 's Hage, van Cleef, 1799-1808, 4 deelen.
Abraham van Bemmelen, geboren in 1754 en overleden in den Haag in 1822,
bestudeerde de natuurkunde en de zaken van algemeen nut.
Heelkunde [1770 Benevoli] Heelkundige waarneemingen, beschreeven door Antonius
Benevoli, Leeraar der Heelkunde, en Hoogleeraar in dezelve Weetenschap in het
Hospitaal te Florence. En Cajetanus Tacconi, Leeraar in de Geneeskunde en
Wysbegeerte, openbaar Voorleezer op de Universiteit te Bologne, Lid van het
Genootschap aldaar, en eerste Hoogleeraar der Heelkunde in het voornaamste
Hospitaal dier stad. Vertaald en met Aanmerkingen vermeerderd door Jan Bernard
Sandifort, Medicinae Doctor. In 's Gravenhage, By de Weduwe Otto van Thol en
Zoon. MDCCLXX (22,3 × 14,1 cm., (16) + 278 pp., Bi Un Gent me 1813, Bi Un
Amsterdam).
Beschrijving van 38 heelkundige bewerkingen van Benevoli, en 2 van Tacconi,
zonder wetenschappelijke beschouwingen. Op pp. 247-278 een uitgebreid alphabetisch
register.
Antonius Benevoli, geboren in 1685, overleed te Florence in 1756, specialiseerde
de oogheelkunde en de behandeling der breuken.
Stomatologie. 1769 Berdmore Thom. Verhandeling over de gebreken en
wangesteldheden der tanden. Uit het Engelsch. Amsterdam 1769 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Plantkunde [1773 Bergius] Echites Semidigyna, Een nieuwe soort van een
Americaansche plant, beschreven en afgebeeld door P.J. Bergius. (Verh. Zeeuwsch
Gen. Wetensch. Vliss. 1772 III, 583-591, Bi Un Gent Hi 1902.
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Surinaamsche plant, heesterachtig met bloemen in korte trosjes.
Petrus Jonas Bergius, overleden in 1790 was hoogleeraar in de natuurlijke
wetenschappen te Stockholm, leerling en vriend van Linnaeus, die uit vereering den
naam Bergia aan een plant gaf.
Plantkunde. [1776 Bergius]. Verhandeling over de Triplaris Americana, beschreven
en afgebeeld door Petrus Jonas Bergius. (In Verhandel. Holl. Maatsch. Wet. Haarlem,
1776, XVI 2e, pp. 190-116, Bi Un Gent Hi 2045).
Beschrijving van Triplaris Americana, T. pyramidalis, T. arbor insignis uit de
Surinamen, met een plaat.
Geneeskunde 1747 Berkeley, G. Verhandeling over de geneezende kragten van
teerwater; gestaafd door een egt verhaal van deszelfs gelukkigen uitslag in het
geneezen van zeer veele en verscheiden ziektens, uit geloofswaardige berigten
samengesteld door Th. Prior. Amsterdam 1747 in 12 (Bi Un Amsterdam).
Een tweede druk te Antwerpen bij J.B. Heirstraeten in 1830 (Bi Stad Antwerpen nr
11147). Een Fransche vertaling onder den titel: Recherches sur les vertus de l'eau
de goudron, door Bouillier, Liege sd in 8 (Kon Bi Brussel II 30701).
Heelkunde [1790 Bernstein I]. Nieuw heelkundig woordenboek, bevattende de
nieuwste ontdekkingen, die, in de laatste jaaren in de Heelkunde gedaan zyn, door
J.G. Bernstein, Heelmeester in Saxen. Uit het Hoogduitsch vertaald door Johannes
Daams, Heelmeester te Haarlem, en Lid van het Genoodschap ter bevordering der
Heelkunde te Amsterdam. Eerste deel A-G. Te Haarlem, By C. Plaat, MDCCXC.
(23.3 × 14,1 cm., XII + 368 pp, Bi Un Gent Me 336).
Voorbericht van den vertaler, voorrede van den schrijver, alphabetische naamlijst
der inteekenaren. Het woordenboek geeft de Latijnsche, daarna de Hoogduitsche,
Nederlandsche en Fransche benamingen. De registers bestaan uit een Fransche lijst,
een Hoogduitsche en een Nederduitsche.
Heelkunde [1791 Bernstein II]. Nieuw... Amsterdam. Tweede deel H-Q. Te Haarlem,
By C. Plaat, MDCCXCI. (... 362 pp....)
Heelkunde [1791 Bernstein III]. Nieuw... Amsterdam. Derde deel R-Z. Te Haarlem,
By C. Plaat, MDCCXCI. (... 279 pp....).
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Johan Gottlieb Bernstein, Berlin 1747 † Neuwied 1835, was eerst heelkundige te
Ilmenau, dan heelkundige in het hof van Saxen Weimar, ten slotte hoogleeraar te
Halle en Berlijn, Zijn woordenboek onder den titel van Neuer chirurgisches Lexicon
verscheen in 1787, 2 vol in 8.
Geneeskunde [1772 de Beunie]. Antwoord op de vraege zyn de profytelykste Planten
van dit Land, ende welk is hun Gebruik zoo in de Medicynen als in de andere Konsten.
Die den prys behaelt heeft van de Letterkundige Maetschappy van Brussel Ae
MDCCLXXI. Door d' Hr Joannes Baptista de Beunie, Licentiaat in de Medicynen.
Tot Brussel, By Antonius D'ours, Boekdrukker by Sint Jans MDCCLXXII (24.9 ×
19,6 cm., 70 pp; Bi A.J.J.V.)
Studie van de volgende planten: alsem, sulker, els, swam, malue, oranjeboom,
beekenboom, nachtschade, dulcamara, aerdappel, berkenboom, wyngaert, kemp,
distel, centori, saffloers, lage eyke, chamille, dolle kervel, lepelblad, alaut, brem,
aelbesien, nieswortel, gerst, ockernoote, lis, weede, jenever, petig, levendel,
leverkruyt, vlas, hop, wouw, joodenkruyd, materkruyd, lucerne, munt, moerbezie,
duysentblad, toebak, pioen, witte heul, mastbaum, eyke vaeren, populier, eykenboom,
ramsbezien, meekrab, wilg, vlier, waterlook, waterspeen, mostaert, haverelse,
valeriane.
Verwerij [1772 de Beunie] Antwoord op de vraege Welk is de beste ende
onkostbaerste maniere van Vlasse Gaeren ende andere vegitiabile stoffen swert te
verwen, soo dat de Verw de Stoffe doordringt, ende dat sy resisteert aen den sleet,
sonder nogtans grootelykx de qualityt te verminderen, gelyk dit seel wel op de animale
stoffen geschiet. Die den prys behaelt heeft vande Letterkundige Maetschappy van
Brussel. Ao MDCCLXXI. Door d'Hr Joannes Baptista de Beunie, Licentiaat in de
Medicynen. Tot Brussel, by Antonius D'ours, Boekdrukker by Sint Jans. MDCCLXXII
(24,9 × 19,6 cm, 30 pp, Bi A.J.J.V.).
Geneeskunde. [1778 de Beunie]. Wonderbaar geval nopens eene subite genezinge
van eene vallende ziekte door koud water door J.B. de Beunie (In Verh. Zeeuwsch
Gen. Wetensch. Vliss. 1778, VI, 587-600, Bi Un Gent Hi 1902).
J.B. de Beunie, medicinae doctor te Antwerpen, bepaalt de epilepsia als volgt: ‘eene
onverwagte neerstortinge met verlies van uit- en inwendige zinnen, verzeld met
beurtelingsche trekkingen tegens dank van sommige of alle de spieren,
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zuiver overgaande ende daarna te rug koomende’ Door langdurig baden in koud
water, met indompeling van het hoofd kon de ziekte bij een jongen van 12 jaren
genezen worden.
de Beunie Joannes Baptista († 1793), licentiaat in de geneeskunde, werd tot lid
van de Academie royale de Bruxelles den 13 april 1773 gekozen.
Diergeneeskunde [1784 van Beusekom] Ander Geneesmiddel voor het schurft der
schaapen, door Dirk Gerritze van Beusekom, Huisman te Loenen en honorair Lid
deezer maatschappij. (Verhand. Maatsch. Landb. Amst., 1784, III, 1 pp. 62-64, Bi
Un Gent HN 960).
Gebruik van een huidzalf bevattende potasch, aluin, rooktabak, bruine siroop en
keukenzout.
Anatomie [1777 Beuth]. Ontdekking van het geheim der opspuiting (injectie) der
vaten, gebruikt door de heeren Ruisch en Lieberkuhn; medegedeeld door G.J. Beuth,
medicin. et chirurg. doctor, phys. provinc. Assess. Colleg. Medic. et profes. artis
obstetr, (Verhand. Holl. Maatsch. Wet. Haarlem 1777, XVII 2e, pp. 263-270 (246
als drukfout!), Bi Un Gent Hi 2045).
Inspuiting door middel van luchtledig met de ‘mourause injectie stoffen’ en zilver
en loodpraeparaten.
***

Bio-bibliographische aanteekeningen over Johan van Beverwyck (1594 † 1647)
verschenen in de Verslagen en Mededeelingen van de Kon. Vlaamsche Academie
(1933, 71-121 en 1934, 35-47); daar vindt de lezer talrijke literatuurbronnen alsook
de studie over Beverwyck's werken.
Johan van Beverwyck was stadsarts en schepen van Dordrecht; met de meeste
kracht bestreed hij de kwakzalverij, ook de onwetendheid van tallooze menschen die
in zijn tijd geneesmiddelen, en ook raadgevingen verkochten. Geestdriftig werker,
bewoog hij zich over de veelzijdige wegen van de geneeskunde, de letteren de
geschiedkunde, de politiek en de sociologie.
Uit bovengenoemde aanteekeningen noemen wij de volgende Nederlandsche
verhandelingen.
Pest. [1636 van Beverwyck]. Med. Bericht van de pest.... Dordrecht 1636, Bi Stad
Antwerpen J 36473 en Bi Un Gent N 2573). Een uitgave te Dordrecht 1654 in 4.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

251
Sociologie [1636 van Beverwyck]. Twee brieven... Amsterdam 1636 (Bi Un Gent
2569).
Geneeskunde [1643 van Beverwyck] Schat der Gesontheyt... Amsterdam 1643 (Bi
Un Gent me 1572 en Bl 5190).
Geneeskunde [1644 van Beverwyck] Schat der Ongesontheyt... Dordrecht 1644 (Bi
Un Gent me 1572 I].
Heelkunde [1647 van Beverwyck]. Heel-Konste. Dordrecht 1647 (Bi Un Gent Acc
35497).
Alle de wercken verschenen in 6 uitgaven:
Utrecht, H. Specht 1651
Amsterdam, J.J. Schipper 1652
id.

id.

1656 (Bi Un Gent me 734).

id.

id.

1660 (Bi Un Gent me 3727).

id.

id.

1663

id.

We J.J. Schipper 1672/80 (Bi Un Gent me 734a).

Alle de wercken bevatten: Schat der gesontheydt, Schat der Ongesontheydt, Lof
der Medicine of Geneeskonste en Montaigne wederleydt, Inleydinge tot de
Hollandtsche Geneesmiddelen, Steenstuck van steen en graveel, Heelkonste met
vervolgh.
In mijne verhandelingen over van Beverwyck worden de verschillende uitgaven
bestudeerd en vergeleken, en ook in betrekking gebracht met de De chirurgica
institutione van Jean Tagault (1543) en met talrijke hoofdstukken uit Jacob Cats
(1577 † 1660), die een tijdgenoot was van Johan van Beverwyck.
Geneeskunde. 1642 van Beverwyck, Johan. Van de blaauw-schuyt, de eygene en de
gemeene sieckte van Hollandt, Zelandt, Vrieslandt, etc., met de eygene ende gemeene
kruyden aldaar wassende te genezen. Dordrecht 1642 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Van Beverwyck, J. Zie Anon. 1636.
***

Geneeskunde. [1775 Bezoet]. Waarneeming van een zonderling ongemak, aan het
onderste gedeelte van den ruggraat door H. Bezoet en M. Schouten. (In Verh. Bat.
Gen. Wijsb. Rott. 1775, II, 92-128, Bi Un Gent Hi 9621).
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Beschrijving, met 2 platen, van een misvorming onder vorm van gezwel.
Pokken [1777 Bezoet] Welke middelen zyn, in kwaadaardige te zamenvloeiende
Pokjes, de bekwaamste en veiligste, om de kwyling zo te regelen, dat zy niet te hevig
woede, noch te traag in haaren voortgang zij. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam, II,
1777, 1-85 en 257-270, Bi Un Gent me 366a).
Behandeling vooral gesteund op aderlaten en verwekken van ontlastingen.
Geneeskunde. 1780 Beylon, Dav. Korte aantekening wegens eene algemeene ziekte,
doorgaans genaamd de knokkelkoorts. Batavia 1780.
Geneeskunde. [1761 Bikker]. Tweede verhandeling van den Heere Antoni Stórck,
keizerlyken Lyf-Arts, over de Cicuta of Dolle Kervel, Waar in door veele
Proefnemingen, zoo van den Heere Störck zelve, als van andere beroemde Geneesen Heelkundigen bevestigd word, dat dit kruid niet alleen uitwendig veilig kan
gebruikt worden, maar ook een inwendig geneesmiddel is in veele ongenezelyke
ziekten, inzonderheid in verharde kliergezwellen en de kanker, Uit het Latyn vertaalt
door Lambertus Bikker, Medicinae Doctor. Te Rotterdam, By Reinier Arrenberg.
MDCCLXI. (21,6 × 14 cm cm., (6) + 218 pp., Bi Un Gent me 4631).
Voorreden van den vertaler en van den auteur. In 4 hoofdstukken vereenigt het
boek een aantal gevallen om te besluiten dat Cicuta de andere geneesmiddelen, zelfs
de sterkste, overtreft.
Gynaecologie [1763 Bikker] Verhandeling van het Zog der vrouwen, Ter
beantwoordinge op de vraage By de Hollandsche Maatschappye der Wetenschappen
opgegeeven in de Jaaren 1760 en 1761. Opgesteld door Lambertus Bikker, Medicinae
Doctor te Rotterdam, en Lid van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen.
Te Leyden, By Samuel en Johannes Luchtmans, CI I CCL XIII. (22,2 × 13,6
cm., (12) + 224 pp, Bi Un Gent Me 4629, Bi Un Amsterdam).
Opdracht aan H.D. Gaubius te Leiden, voorrede, Tabel der 18 hoofdstukken. Studie
van het ontstaan van zog bij zwangere en eerstverloste kraamvrouwen, het verhoogen,
verminderen en doen verdwijnen, en van de middelen om toevallen te voorkomen
of te genezen.
Besm etting [1779 Bicker] Beschryving eener doorgaande Scharlakenkoorts,
gemeenlyk roodvonk genoemd. Door L. Bicker. (In Verh. Bat. Gen. proef. Wysb.
Rott., 1779, 4, 245-284, Bi Un Gent Hi 9621).
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De gevaarlijke gevolgen van roodvonk zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan
smetstoffen. Schr. vraagt zich af, reeds in dien tijd, of door een inenting het roodvonk
zou kunnen goedaardig worden gemaakt.
Inenting. 1777 Bicker, Lamb. Vertoog van de voornaamste redenen, welken de
ingezetenen van ons land, tot hier toe, van de inenting der kinderpokjes wederhouden.
Rotterdam 1777 in 8. (Bi Un Amsterdam).
[1779 Bicker] Verhandeling over de molenroeden. Door Lambertus Bicker (Verh.
Bat. Gen. proef. Wijsb. Rotterdam, 1779, 4, 183-244, Bi Un Gent Hi 9621).
Bouwmethode om te beletten dat de raeden der windmolens bij den as breken.
Inenting. [1780 Bicker] Proeven en waarneemingen, nopens de natuurlyke en ingeënte
kinderpokjes, door L. Bicker M.D. (Verh. Zeeuwsch Gen. Wetensch. Vliss. 1780,
VII, 1-167, Bi Un Gent Hi 1902).
Bicker, arts te Rotterdam verklaart dat de inenting tot nog toe een onfeilbaar middel
is tot bescherming tegen de kinderpokjes.
Pharmacie. 1784 Bicker, G. Materia medica praetica of Kennis der enkelde
geneesmiddelen, benevens mengingen en voorschriften. Rotterdam 1784 in 8.
Geneeskunde [1785 Bicker] Antwoord op de vraag, voorgesteld door het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van Konsten en Wetenschappen. ‘Welke zijn de natuurlijke
of uit de levenswijze ontstaane oorzaaken van de zoo aanmerkelijke vermeerdering
der zenuwziektens in ons land? Welke zijn derzelver kenmerken? Welke is de beste
wijze, om dezelven voortekomen en te geneezen? Door Lambertus Bicker, Medicinae
Doctor, Secretaris van het Bataafsch Genootschap, der Proefondervindelijke
Wijsbegeerte te Rotterdam en Gewoon lid van het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap. (In Verh. Prov. Utrecht. Gen. 1785, III2, 367 pp., Bi Un Gent Hi 9653).
Schr. noemt de volgende oorzaken: onmatig gebruik van warme waterhoudende
dranken en spijzen, misbruik van prikkelende dranken en spijzen, moeilijk verteerbare
voedsels, vermindering van de gewone ontlastingen, sterke ontlasting van bloed,
zweet en zaad, herhaalde ontlastmiddelen, zware en langdurige ziekten, zittend,
werkeloos en ongeregeld leven, allerlei gemoedsaandoeningen, langdurige en
geweldige geestinspanning.
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Inenting. [1786 Bicker]. Antwoord op de vraag Welke redenen zyn er, om te mogen
vast te stellen, dat de Inenting der Kinderziekte in de Oostersche Volkplantingen van
onzen Staat, met even zoo goeden uitslag zoude kunnen worden aangewend, als in
de Noordelyke Gewesten van Europa... Door Lambertus Bicker, Med. Doctor,
Directeur en Eerste Secretaris van het Bataafsch Genootschap der
Proef-ondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam, enz. Aan welk Antwoord den
Eereprys van een honderd Gouden Ducaaten is toegeweezen. (In Verh. Batav.
Genootsch. Konsten Wetensch. 1786, 4, 1-86, Bi Un Gent Hi 9696).
Schr. is voorstaander van de inenting; die behandeling moet echter met zorg worden
gedaan; eerst door bekwame geneesheeren, op gezonde individuën, het best tusschen
2 en 14 jaar, in den winter, als er geen andere gevaarlijke epidemie regeert. De
ingeënten moeten gezond leven, zich onthouden van dierlijk voedsel, sterke dranken
en specerijen.
De behandeling zelf wordt als volgt beschreven: men steekt het punt van een lancet,
met versche pokstof bevochtigd, eenigszins schuins tusschen huid en opperhuid, aan
de buitenzijde van den arm. Na eenige oogenblikken drukt men eenigszins op de
huid om de stof af te veegen; het wondje laat men zonder verband of pleister aan
zichzelf over, alleen zorg dragende dat de etter door de mouwen, niet worde
afgeveegd; gewoonlijk worden twee zulkdanige inentingen op iederen arm uitgevoerd.
Geneeskunde. [1790 Bicker] Verhandeling over de doorgaande najaars-ziekten der
droogmaakeryen. Door L. Bicker. (In Verh. Bat. Gen. proef. Wijsb. 1790, 9, 1-106,
Bi Un Gent Hi 9621).
Deze ziekten zijn niet van bijzonderen aard, maar wel verzwaarde najaarsziekten.
Geneeskunde. 1793 Bicker, L. Natuur- en geneeskundige verhandeling over de
oorzaken, den aart en de genezing der zenuwziekten. Utrecht 1793 in 8. (Bi Un
Amsterdam).
Geneeskunde. 1794 Bicker, L. Waarneeming van een oogenschijnlijk bevrucht
eijernest, en beschrijving van de zonderlinge ziekten en toevallen, die hetzelve
vergezeld hebben. Rotterdam 1794 in 4 (Bi Un Amsterdam). (Cf. 1798 Bicker).
Geneeskunde [1798 Bicker] Bericht van eene verbaazende meenigte van etter door
de paracenthesis ontlast uit den buik van eene buikwaterzuch-
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tige vrouw; door L. Bicker (In Verh. Bat. Gen. proef. wijsb. Rott. 1798, XI, 18-26,
Bi Un Gent Hi 9621).
Geneeskunde [1798 Bicker] Waarneeming van een oogenschynlyk bevrucht eyernest,
en beschryving van de zonderlinge ziekten en toevallen, die hetzelve vergezeld
hebben, door L. Bicker (In Ver. Bat. Genh. proef. wijsb. Rott. 1798, XI, 49-126, Bi
Un Gent Hi 9621).
Beschrijving van de ziekte van Bicker's dochter en van het onderzoek van het lijk,
waaruit bleek dat de bevruchting buiten de baarmoeder in het linker eijernest had
plaats gehad.
Inenting. 1798 Bicker, L. Aanmerkingen op het werkje van den Heere B. Tersier,
getijteld de Behandeling der Ingeënte, Haarlem 1798 in 8.
Dierkunde [1698 Bidloo] Brief van G: Bidloo, aan Antony van Leeuwenhoek; Wegens
de dieren, welke men zomtijds in de lever der Schaapen en andere beesten vind.
Gedrukt Te Delft, by Henrik van Kroonevelt, Boekverkooper 1698. (19,9 × 15,3
cm., 34 pp., Bi Un Gent HN 15925).
Beschrijving van witte woekerwormen. Een plaat met figuren. Een eerste uitgave te
Delft 1692 in 12. Door vergissing laat Hoefer de uitgave van 1698 te Leiden
verschijnen.
Govard Bidloo, geboren te Amsterdam 1649, overleden te Leiden 1713, hoogleeraar
in de anatomie en in de chemie te Leiden, arts van Willem III, koning van Engeland.
Hij bewees dat de zenuwen niet hol zijn, doch wel samengesteld zijn uit talrijke
dunne draadjes.
Geneeskunde. 1702 Bidloo, G. Verhaal der laatste ziekte en het overlijden van Willem
de IIIe, koning van Groot Britanje, 2e druk, Leiden 1702 in 8
Anatomie. 1728 Bidloo, Govard. Ontleding des menschelijken lichaams, Uitgebeeld
in 105 afteekeningen door G. de Lairesse. Utrecht 1728 in fo Utrecht 1734 in fo. (Bi
Un Amsterdam).
Nederlandsche uitgave van het Latijnsch werk Anatomia corporis humani centum
et quinque tabulis demonstrata, Amsterdam 1685, en Utrecht 1750.
Hygiene [1777 De Bienville] Verhandeling over de gewoone dwaalingen, de
gezondheid betreffende; door J.D.T. de Bienville, Doctor in de Artsenykunde. Uit
het Fransch vertaald, en met eene Voorrede en Aantekeningen vermeerderd door een
voornaam Arts Te Utrecht, By G.T. van
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Paddenburg. MDCCLXXVII (21,8 × 13,5 cm, XXVI + 290 pp, Bi Un Gent me 2330,
Bi Un Amsterdam)
Voorrede van den vertaler die zich niet laat kennen, voorrede van den schrijver. Het
boek poogt de dwalingen tegen te werken, onder 8 hoofdstukken: de dwalingen in
de opvoeding, de geringe kennis van zich zelf, de dwalingen uit het voorbeeld
ontstaande, de kwade gewoonten, dwalingen betreffende de artsen, de geneesmiddelen,
de heilzame ongesteldheden, de dranken. Schr. spreekt zich ongunstig tegen
overdrijvingen, en vooral in de voeding; wijn, bier, water worden nuttig genoemd,
geestrijke dranken, koffie en thee schadelijk.
J.D. de Bienville, arts van de 2e helft van de 18e eeuw, oefende de geneeskunde
uit in den Haag; het werk dat hier in vertaling vermeld wordt is: Traité des erreurs
populaires sur la santé, La Haye 1775 in 8.
Geneeskunde 1567 van Bieselingē Joach. Hubr. Het licht der medecijne en cyrurgien,
int welcks ghy vinde sult goeden raet ende remedie tot alle gebreken der menschen
lichaem. Thantwerpen, Jan van Ghelen 1567 kl in 8. Ibid. 1612. (Bi Un Amsterdam).
Bikker, L. zie Bicker L.
Heelkunde. 1770 Bilguer Joh. Ulr. Verhandeling over het seldsaam en byna onnodig
gebruik van het afsetten der ledemaaten van het menschelyk lichaam. Nymegen 1770
in 8. (Bi Un Amsterdam).
Jan Ulrich Bilguer, geboren 1720 en overleden 1796, studeerde te Basel en te
Straatsburg, krijgsheelkundige te Parijs en in Pruisen. In 1761 werd hij doctor in de
geneeskunde te Wittemberg, in 1762 magister philosophiae, en daarna arts van de
Pruisische koningin. Zijn werk verscheen in het Latijn te Halle in 1761: Dissertatio
de membrorum amputatione rarissime administranda, aut quasi abroganda; in
verscheidene talen vertaald.
Cosmographie [1647 Blaeu] Tweevoudigh onderwys van de Hemelsche en Aerdsche
Globen; Het een Na de meyning van Ptolemeus met een vasten Aerdkloot; Het ander
Na de Natuerlijcke stelling van N. Copernicus met een loopenden Aerdkloot:
Beschreven door Willem I. Blaeu, En gevoeght na de Globen en Spheren by hem
uytgegeven. T'Amsterdam, Ter Drukkerye van Joan Blaeu. CI I CXLVII (19.7 ×
15,7 cm., (4) + 163 + 88 pp., Bi Un Gent ma 933).
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Cosmographie met gebruik van spheren, in twee deelen.
Cosmographie. [1666 Blaeu] Tweevoudigh... Blaeu. MDCLXVI (.... Bi Un Gent ma
934, Stadsbi Antwerpen ne 4943).
Deze uitgave gelijkt volledig op deze van 1647.
Willem Blaeu of Blaeuw was geograaf en typograaf, geboren te Amsterdam 1571
en aldaar overleden 1638. Hoefer noemt van hem, verschenen te Amsterdam in 4,
in 1642 en in 1669: Instruction astronomique de l'usage des globes et sphères célestes
et terrestres.
***

Blankaart Stephanus (Blanckaert, Blancardus) geboren te Middelburg op 24 October
1650, overleden te Amsterdam op 23 februari 1704, werd doctor in de wijsbegeerte
en in de geneeskunde in 1674 te Franeker, vestigde zich te Amsterdam als
geneeskundige en verkreeg een groote vermaardheid. In de verslagen en
mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie verscheen (1924, 453-494; 1925,
677-697) mijn bijdrage tot de studie der werken van Stephanus Blankaart. Van zijn
talrijke verhandelingen geef ik hier de korte titels dezer die in het Nederlandsch
werden opgesteld.
Geneeskunde [1678 Blankaart] Nieuw lichtende praktyk der Medicynen. Amsterdam,
ten Hoorn 1678 (Bi Un Gent Me 2862).
Geneeskunde [1680 Blankaart]. Ibid. Amsterdam ten Hoorn 1680 (Bi A.J.J.V.).
Geneeskunde [1685 Blankaart]. Ibid. Amsterdam ten Hoorn 1685 (Bi A.J.J.V.).
Geneeskunde [1690 Blankaart]. Ibid. Amsterdam ten Hoorn 1685 (Bi Un Leiden
2001.I.11).
Geneeskunde [1696 Blankaart]. Ibid. Amsterdam ten Hoorn 1696 (Bi Un Gent A
14213).
Geneeskunde. 1726 Blankaart. Ibid. Rotterdam.
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Geneeskunde [1735 Blankaart]. Ibid., 7e dr. Rotterdam, Kentlink 1735 (Bi Un Gent
Me 2886).
Chemie [1678 Blankaart]. Nieuwe Hedendaagsche Stof-Scheiding ofte Chymia.
Amsterdam, ten Hoorn 1678 (Bi Un Gent Phys 158a).
Chemie [1680 Blankaart]. Ibid. Amsterdam, ten Hoorn, 1680 (Bi A.J.J.V.).
Chemie [1685 Blankaart]. Ibid. Amsterdam, ten Hoorn, 1681 (Bi A.J.J.V.).
Chemie [1790 Blankaart] Ibid. Amsterdam, ten Hoorn, 1690 (Bi Un Leiden 2001
I 11).
Chemie [1696 Blankaart] Ibid. Amsterdam, ten Hoorn, 1796 (Bi A.J.J.V., Bi Un
Gent A 14213).
Pharmacie [1678 Blankaart] De Nieuwe Nederlantsche Apothekers winckel.
Amsterdam, ten Hoorn 1678 (Bi Un Leiden 671 E 31).
Pharmacie [1680 Blankaart]. Ibid. Amsterdam, ten Hoorn 1680 (Bi A.J.J.V.).
Anatomie (1678 Blankaart. De nieuwhervormde anatomie. Amsterdam 1678.
Anatomie [1686 Blankaart]. Ibid. Amsterdam ten Hoorn 1686 (Bi Un Leiden 428
E 61.
Anatomie 1756 Blankaart. Ibid. Leiden 1756.
Chemie [1680 Lancilot en Blankaart] De brandende Salamander, ofte ontleedinge
der Chymicale Stoffen. Amsterdam, ten Hoorn 1680 (Bi A.J.J.V.).
Nat. Wetensch. [1680 Blankaart] Collectanea medico-physica oft Hollands
Jaar-Register Der Genees- en Natuurkundige Aanmerkingen. Amsterdam, ten Hoorn
1680 (Bi Un Leiden 615 G 10).
Nat. Wetensch. [1683 Blankaart] Ibid. Amsterdam, ten Hoorn 1683 (Bi Un Leiden
615 G 10).
Heelkunde 1680 Blankaart. Nieuwe Konstkamer der Chirurgie of Heelkonst.
Amsterdam 1680.
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Heelkunde 1702 Blankaart. Ibid. Amsterdam 1702.
Heelkunde 1716 Blankaart. Ibid. Amsterdam 1716.
Heelkunde [1729 Blankaart]. Ibid. Amsterdam, Dirk Swart, 1729 (Bi Vla. Acad.
188).
Kookkunst [1683 Blankaart]. De borgerlyke tafel. Amsterdam, ten Hoorn 1683 (Bi
Un Gent Acc 6486).
Pharmacie (1683 de Heid en Blankaart]. 't Nieuw-ligt der Apothekers. Amsterdam,
ten Hoorn (Bi A.J.J.V.).
Geneeskunde 1684 Blankaart. Verhandeling van de scheurbuik. Amsterdam 1684.
Geneeskunde 1696 Blankaart. Ibid. Amsterdam 1696.
Geneeskunde [1684 Blankaart]. Verhandelinge van het Podagra En vliegende Jicht.
Amsterdam, ten Hoorn 1684 (Bi Un Gent me 2018).
Geneeskunde [1683 Blankaart]. De Kartesiaanse Academie ofte Institutie der
Medicyne. Amsterdam ten Hoorn 1683 (Bi Un Leiden 1120 F 1).
Geneeskunde [1691 Blankaart]. Ibid. Amsterdam ten Hoorn 1691 (Bi Scharpé).
Geneeskunde. 1702 Blankaart. Ibid. Amsterdam 1702.
Kinderziekten. [1684 Blankaart]. Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten der
kinderen. Amsterdam Sweerts 1684 (Kon Bi Brussel III 3022 A, Bi Un Gent me
2753).
Geslachtsziekten (1684 Blankaart] Venus Belegert en Ontset. Oft Verhandelinge
van de Pokken. Amsterdam ten Hoorn (Bi Un Leiden 518 F 26)
Geslachtsziekten 1688 Blankaart. Ibid. Amsterdam 1688.
Geslachtsziekten 1696 Blankaart. Ibid. Amsterdam 1696.
Pharmacie. 1686 Blankaart. Pharmacie en chymie. Amsterdam 1686.
Thee [1686 Blankaart]. Gebruik en Misbruik van de thee. 's Gravenhage Hagen, en
Amsterdam ten Hoorn 1686 (Bi Un Gent Acc 11464).
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Dierkunde. [1688 Blankaart]. Schou-burg der Rupsen. Amsterdam ten Hoorn, 1688
(Bi Isid. Teirlinck).
Geneeskunde. 1690 Blankaart. Gasthuis der zieken. Amsterdam 1690.
Pharmacodynamie. 1690 Blankaart. Verhandeling van de Operatien ofte Werkingen
der Medicamenten. Amsterdam 1690.
Pharmacodynamie. 1798 Blankaart. Ibid. Amsterdam 1698.
Pharmacodynamie. 1700 Blankaart. Ibid. Amsterdam 1700.
Pharmacodynamie. 1709 Blankaart. Ibid. Amsterdam 1709.
Pharmacodynamie. [1729 Blankaart]. Ibid. Amsterdam de Lavoje, 1729 (Bi Un
Gent me 2864).
Heelkunde. 1694 Blankaart. Aanmerkingen over de chirurgie en praktijk van P.
Barbette. Amsterdam 1694.
Heelkunde 1764 Blankaart. Ibid. Amsterdam. 1764.
Plantkunde [1698 Blankaart]. Den Neder-landschen Herbarius ofte Kruid-Boek.
Amsterdam ten Hoorn 1698 (Bi A.J.J.V.)
Plantkunde [1714 Blankaart]. Ibid. Amsterdam ten Hoorn 1714. (Bi Un Gent Acc
9934).
Geneeskunde [1703 Blankaart]. Een nette verhandeling van de Legerziekten.
Amsterdam ten Hoorn 1703 (Bi Un Gent Acc 6351).
Chemie. 1703 Blankaart. De Hedendaagsche chymie. Amsterdam 1703.
Chemie. 1730 Blankaart. Ibid. Rotterdam 1730.
Geneeskunde. sd Blankaart. Aphorismen of kortbondige Spreuken van Hippocrates.
Rotterdam.
Geneeskunde. 1714 Blankaart. Ibid. Amsterdam 1714.
Geneeskunde [1792 Blankaart]. Ibid. Gend Colier 1792 (Bi A.J.J.V.).
***

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

261
Anatomie. 1697 Blanken Ger. Catalogus van alle de principaalste raristeiten die op
de anatomiekamer binnen de stad Leyden vertoont werden. Leiden, van der Boxe
1697 in 8; Leiden 1710 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1714 Blankert Arent. Scheepsgeneesoeffening. Amsterdam 1714 kl.
in 8; Amsterdam 1744 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1663 Blasius Geer. Pestgeneesing en bewaring voor deselve.
Amsterdam, Evert Nieuwenhof 1663, kl. in 8 (Bi Un Amsterdam)
Anatomie. [1675 Blasius]. Ontleeding des menschelyken lichaems, Beschreeven en
In verscheydene Figuren afgebeelt door Geerard Blasius, Der Medicijnen Doctor en
Professor t'Amsterdam. t'Amsterdam, By Abraham Wolfgangh, Boeckverkooper op
't Rockin, by de Beurs, in 't Geloof, 1675. (15.7 × 9,7 cm., (16) + 204 + (31) pp., Bi
Un Gent me 1254, Bi Un Amsterdam).
Titelplaat verbeeldende het onderzoek van de ingewanden van een lijk, het levend
menschelijk lichaam en een geraamte gedeeltelijk met de spieren bedekt.
Het boekje wordt opgedragen aan zeven regenten van het S. Pietersgasthuis te
Amsterdam. Na een voorbericht aan den lezer treft deze drie gedichten, een van J.
Swammerdam, een van J. Van Dijck en een van P. Van den Bosch. Hier volgt het
flauw stukje van den beroemden Swammerdam:

Godts almoogende Wijsheid In 't formeeren van den Mensch
Aan den Geleerden ende Ervarenen Heer Geerardus Blasius, Doctor ende
Professor der Medecijnen. Op sijn Neder-Duytsche Ontleedingh.
Hoe kostelijk ô Godt, hoe veel zijn u gedaghten!
De som is sonder eyndt van u ontelb're kraghten
En wijsheid, die gy in de mensch syn maaksel toont!
Alwaar u Majesteyt in yder deelken woont!
U oogh deurdringht den Buyk, De spieren, Banden, Vliesen,
't Geen 't Ey. dat ghy bevrught, quam weg hen plaets verkiezen.
En hulp uyt d'Eyer-stok, en gaf het de Trompet,
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Wiens enghten uwe maght verwonderlijk uytset:
Soo dat wy reekenen tot alles dartigh dagen,
Eer 't Gy ter voedsel-plaats vol wond'ren wort gedragen.
U hout stuyt en verwijdt de Baar-moer die verkromp;
En ghy gaf d'eerste treck aan d'ongesiene klomp.
Wanneer de Beenderen maar voghtigheden waaren,
Het Hert en d'Aderen maar veselkens als haaren;
Wanneer als Vel, Vlies, Vet, de Spier, de Pees, en Darm
Nogh niet gebooren was, was daar u sterken arm:
U moogentheid en kraght quam alles daar borduuren,
En voegde deel tot deel, na tijdt, maand, dagh, en uuren.
Ghy gaf ô groote Godt, de Hersens, 't Hert, en Nier
Haar zijn, plaats, en gebruyk, haar geest, voght, ende vyer.
De Spieren gaf ghy kraght de Beenen te verroeren,
En aan de senuwen de geesten toe te voeren.
Het Bloed en Water, dat ontfingh van u sijn loop,
En u voorsienigh oogh niet 't alderminst ontsloop.
Het welck hier by de Longh en Pijpen quam te geeven
Haar kraghten, om de lught en adem van het leeven
Te trekken in de Borst, waar door geluyt en stem
Ontfingh van u, ô Godt, haar weesen, kragth, en klem.
Soo gaf ghy van gelijk het Oogh, de Neus, en d'Ooren
Haar maaksel om te sien, te rieken, en te hooren,
Ghy schonk de Tongh haer smaak: En schiep voorts Geest en Ziel,
Met reeden en verstant, na dat het u geviel.
Hoe kost-lijk dan ô Godt, hoe veel zijn u gedaghten!
De som is sonder eyndt van u ontelb're kraghten
En wijsheid, die gy in de mensch sijn maaksel toont!
Alwaar u Mogentheid in yder deelken woont!
Siet Leeser hoe dit Boek u komt in 't kort dan leeren
De Kennis uwes selfs, en die van d'Heer der Heeren;
Wel zijt dan Godt getrouw: en eert met my de Handt
Dit ons dit Boek beschreef, door sinne-rijk verstandt.
JOHANNES SCHWAMMERDAM, Med. D.

De verhandeling bedraagt 5 boeken, elk in hoofdstukken verdeeld: de uitwendige
deelen, het hoofd, de borst, de onderbuik, de vrucht. Er zijn 18 tabellen met de
verklaring der figuren.
De registers bevatten, na een lijst van zaken, een Latijnsche lijst met Nederlandsche
benamingen, en een Nederlandsche lijst met de Latijnsche woorden.
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Nicolas de Blegny, geboren in 1652 en overleden te Avignon in 1722, oefende de
heelkunde uit; eerst breukenbandagist, stichtte hij een vrije academie om
geneeskundige verhandelingen maandelijks te laten verschijnen, die echter van af
1682 niet verder werden gedrukt. In 1678 werd hij heelkundige van de koningin, in
1683 ook van den hertog van Orleans en in 1687 arts van den koning. Van af 1693,
ten gevolge van aftroggelarij, werd hij in de gevangenis te Angers gedurende 7 jaren
opgesloten.
Zijn werk is weinig ernstig; onderstaande verhandeling verscheen te Parijs in 1679:
Histoire anatomique d'un enfant qui a demeuré vingt cinq ans dans le ventre de sa
mère.
Anatomie [1679 de Blegny] Anatomische historie, Van een Kint dat vijf- en twintig
Jaren in den Buyck sijns moeders verbleven is. Met de reflexien die alle de
Phaenomina van dien expliceren. Seer nut en dinstigh voor alle Medicijns, Chirurgijns
en Vroet-Vrouwen; Door Nicolaes de Blegny, Chirurgijn des Conincks, en geswooren
Meester tot Parijs. Gedruckt na de gepriviligeerde en geapprobeerde Copye van
Parijs. In 's Gravenhage, By Pieter Hagen, Boek-verkooper in de Hoogstraet, inde
Pauw. (12,5 × 7 cm., 36 pp., Bi Un Gent me 2699, Bi Un Amsterdam).
Het jaar waarin dat boekje verscheen kan gesteld worden op 1679, uit den datum
van registratie op 25 feb. 1679. Beschrijving van het kind na het overlijden van de
moeder.
Vroedkunde. 1793 Bleuland C. Verhaal van de kunstbewerking, behandeling en
gelukkige uitslag der doorsnyding van de kraakbeenige vereeniging der
schaamtbeenderen. Gouda 1793 in 8.
Lichtbreking. [1765 Bley]. Verhandeling over de hoeveelheid der refractie en kleuren
van het licht door glas gaande. Op wat wyze de Kleuren, door Lensvormige Glaazen
voortgebragt, kunnen weggenomen worden. Door Carl Ulrich Bley, Te Amsterdam.
(In Verhandel. Holl. Maatsch. Haarlem 1765, VIII, 1e stuk, 417-463, Bi Un Gent Hi
2045).
Studie van het lichtbrekend vermogen van het glas, gebruikt tot het vervaardigen
van optische toestellen.
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Landbouw [1786 Blom] Verhandeling over den landbouw, in de colonie Suriname,
volgens eene negentien-jaarige ondervinding zamengesteld, door Anthony Blom: In
orde gebragt; en met de noodige ophelderingen en bewijsredenen voorzien, door
Floris Visscher Heshuysen, Oud-schepen der Stad Haarlem, mitsgaders oud Raad
van Justitie, der colonie Suriname. Te Haarlem, by Cornelis van der Aa.
MDCCLXXXVI. (21.8 × 12,4 cm., (4) + XXIV + 448 + (4) pp., Kon Bi Brussel VH
5945).
Opgedragen aan Henrik Hooft Danielsz, president burgemeester der Stad Amsterdam,
door F.V. Heshuysen, bevat het werk inlichtingen over de plantagies van suikerriet,
koffie, cacao, katoen, hout; 20 hoofdstukken. Op pp. 407-448 vindt men de uitlegging
van een aantal kunstwoorden.
Landbouw [1787 Blom] Verhandeling van den Landbouw in de colonie Suriname
door Anthony Blom. Te Amsteldam (By J.W. Smit, Boeken Konstverkooper.
MDCCLXXXVII. (22,7 × 14,0 cm., (4) + IV + 358 + (2) pp., Kon. Bi Brussel VH
5946).
De opdracht is hier geteekend door A. Blom, aan de beheerders der colonie Suriname.
Het onderwerp, hier verdeeld in 24 hoofdstukken, alhoewel van denzelfden aard als
het vorige, wordt op een andere wijze behandeld. Ook hier bespreekt schr. het
bebouwen van suikerriet, koffie, cacao, katoen, houtsoorten.
Gynaecologie [1737 Blondel] Natuurkundige verhandeling. Wegens het vermoogen
der inbeelding van zwangere vrouwen op haar vrucht. Door Jaques Blondel, Lid van
het Geneeskundig Genootschap tot Londen. Uit het Engelsch Vertaalt Door Jan
Vander Hulst, Chirurgyn, Lid ter vergadering der Genees- en Heelmeesteren te
Haarlem. Te Rotterdam, By Hermanus Kentlink 1737 (19,8 × 11,7 cm., (16) + 160
+ (18) pp., Bi Un Gent me 2607, Bi Un Amsterdam).
De vertaler draagt zijn werk op aan zijn jongsten broeder Jacobus Vander Hulst,
heelmeester te Amsterdam, en aan zijn oudsten broeder. In het voorbericht wordt
gewaarschuwd tegen verkeerde begrippen en inbeeldingen. De ontvanging geschiedt
onafhankelijk en buiten den wil der vrouw; de vrucht heeft onafhankelijk gevoel.
Men moet zich wegens wanschepsels minder dan over het groot aantal van
welgeschapene lichamen verwonderen. Het boek bedraagt 8 hoofdstukken en een
sterk bijvoegsel.
Jacob August Blondel, Engelsche arts, overleden te London
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in 1734; deze verhandeling verscheen oorspronkelijk te London in 1727 en in 1729:
The strength of the imagination of pregnant women examined, and the opinion that
marks and deformities are from them desmonstrated to be a vulgar error.
N.B. - Dringend verzoek voor verbeteringen en aanvullingen
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Het uitspraakonderricht in de officieele programma's voor
Middelbaar en Normaal Onderwijs (1913-1931)(1) door Dr. L.
Goemans
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie
De uitspraak eener taal is niet gansch de taal. Woordenschat phraseologie,
morphologie en syntaxis maken den grondslag uit van taal- en taalkennis.
Men kan in de eigenlijke uitspraak eener taal min of meer een onwetende zijn,
zooals het met de Oude Talen voor iedereen het geval is, en die taal toch degelijk
kennen en zuiver schrijven: men denke even aan de Latinisten in het bloeitijdperk
van 't Humanisme. Aangaande de klassieke schrijvers, hetzij Nederlandsche hetzij
andere, is men niet gewoon de vraag te stellen hoe zij de taal uitspraken waarvan zij
nochtans de groote leermeesters zijn gebleven. Wij lezen nog met vrucht en genoegen
Vlaamsche schrijvers van wie wij weten dat hun uitspraak zeer dialectisch klonk.
Misschien kan dit ook voor levende schrijvers gelden...
Met die vaststelling bepalen en beperken wij tevens het belang, niet van de
phonetiek in de taalstudie - hetgeen heel wat anders is -, maar van de uitspraakleer
in het onderwijs.
Wie ziet nochtans niet dadelijk in, dat er aan iemands gesproken taal, hoe
onberispelijk ook voor het overige, iets ontbreekt, en hinderlijk ontbreekt, wanneer
die niet wordt gearticuleerd naar het algemeen aangenomen gebruik, of liever, om
de zaak nauwkeu-

(1) Lezing gehouden in zitting van de Commissie voor Onderwijs op 15 Juli 1931.
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riger voor iedereen verstaanbaar te maken, wanneer die hoorbaar onder den invloed
staat van een of andere taal of dialect.
Het belang van het uitspraakonderwijs zal dan ook van land tot land verschillen,
naar gelang van het min of meer overwegend gebruik van tongvallen.
Er bestaan gewesten zonder tongvallen, zooals de Spaansch of
Portugeeschsprekende Zuid-Amerikaansche landen. Men mag vermoeden, dat in de
didactiek van hun lager en secundair onderricht, de uitspraakleer geen aanzienlijke
plaats inneemt. De familiekring, vooral de moeder, belast zich daar waarschijnlijk
alleen met een drilling die de school later niet of weinig hoeft te verbeteren.
Zoo is het ook het geval met de taal van kinderen in de intellectueele kringen
geboren van volkeren die in den vollen zin van het woord een spraakmakende
gemeente vormen.
In dezen zin is ons land geen spraakmakende gemeente. Voor beide talen hier te
lande in gebruik zijn wij anderen leenplichtig. Noch het Nederlandsch noch het
Fransch zijn ons een erfelijk eigendom. Beide dienen door de meesten onder ons
aangeleerd te worden. ‘Ils naissent en patois’ schreef eens van de Belgen een slecht
geluimd Fransch journalist. Al ware het gemakkelijk den man van antwoord te dienen
met Gasconje, Bretanje, en andere deelen van de Fransche provincie te noemen, waar
niet allen, - verre van daar - van huis uit Fransch spreken, toch ligt er eenige waarheid
in het gezegde. In België meer dan elders dient het schoolonderricht bizonder nadruk
te leggen op de studie van de nationale talen en o.a. op de zuivere uitspraak er van.
Want het patois heerscht nog overal bij ons, niet alleen in het huisgezin en op de
straat, maar op den Kansel, in de Gerechtszaal, in het Parlement en, helaas, van hoog
tot laag tot in de school toe(1).

(1) Toen ik nog met het toezicht over het onderwijs der Fransche taal in de Athenea en de
Middelbare Normaalscholen belast was, schreef ik in de Revue de l'Ens. normal de Belgique
(1921) dienaangaande het volgende: ‘Le parler belge se caractérise par une paresse des
organes de la phonation.’ En verder: ‘Il serait intéressant d'analyser de près la part
psychologique de ce phénomène. Elle existe, je crois. Le Belge a une peur instinctive de
toute coquetterie de langage. Tout effort appliqué à la forme de la parole lui paraît aisément
affectation ou luxe inutile. De là l'usage tenace des patois et leur persistance dans la
prononciation, le vocabulaire, la syntaxe de la langue littéraire.’
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‘De kwestie is van belang’, zoo leest men in een rondschrijven van de Belgische
Regeering tot de schoolhoofden van het Middelbaar Onderwijs (Athenea en
Middelbare Scholen) in 1926 gericht; want al is beschaafd spreken vooral een bewijs
van uiterlijke voornaamheid, het leidt tevens tot innerlijke voornaamheid en mag
ook als zoodanig niet onderschat worden.’
Is men het dienaangaande eens, dan moet men ook aannemen, dat het er eerst en
vooral op aankomt van de taalleeraars zelf een zuivere uitspraak te eischen.
En wanneer men nu bekend is met het bestaan van een phonetische wetenschap
welke, in andere landen, sedert tientallen van jaren, haar toepassing in het
spraakonderwijs heeft gekregen en bepaalde leermethoden in het leven heeft geroepen,
dan komt de wensch natuurlijk tot uiting onze Belgische taalleeraars in die wetenschap
en in die methoden te zien inwijden, zoowel op de universiteit als in de
normaalscholen van beide graden.
Die zoo natuurlijke en rechtmatige wensch werd nochtans niet gereedelijk in onze
officieele sferen verhoord, al was hij sedert 1905 aanhoudend door de Inspectie
uitgesproken geworden.
Geen wonder. Ik herinner me nog den tijd toen al wat phonetica heette zelfs in
een Academie midden uit den booze was en toen een jurylid tot het uitgeven van een
dialectisch woordenboek zijn toestemming slechts verleenen wilde op de
uitdrukkelijke voorwaarde, dat de schrijver er van heel het phonetisch deel van zijn
werk zou prijsgeven.
Toch was de beweging, die van wetenschappelijk beter geschoolde landen uitging,
niet te stuiten. Tijdens de officieele vacantieleergangen te Brussel in 1910 op initiatief
van de Inspectie ingericht, werden over experimenteele en toegepaste phonetica door
wijlen J. Kleyntjens(1) eenige voordrachten gehouden welke niet zonder naklank
bleven.
In 1913 greep een hervorming plaats van de programma's der Middelbare
Normaalscholen voor regenten en regentessen.
Voor de eerste maal kon nu de Inspectie in het leerplan der moedertaal
(Nederlandsch of Fransch) een omstandigen tekst inlasschen die het gezond verstand
en de didactiek bevrediging

(1) Met de medewerking van den hr. Laclotte, neef van wijlen den vermaarden Franschen
phoneticus Rousselot.
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schonk. Ziehier hoe het onderwijs van de orthophonie der Eerste Taal (Nederlandsch
of Fransch) over de twee eerste jaren werd verdeeld:

Eerste taal
1ste Jaar. - Lessen in de voordracht en in de uitspraakleer.
Oefeningen in de toegepaste phonetica. Bondige beschrijving van de spraakorganen
met het oog op de practische vingerwijzingen aangaande fouten in de uitspraak,
dialectische bijzonderheden, gewestelijke klanken alsmede spraakgebreken. Gebruik
van spreekmachines.
2de Jaar. - Oefeningen in de toegepaste phonetica. Herhaling van het theoretisch
gedeelte in het 1ste jaar onderwezen. Berenedeerde en meer grondige studie der
phonetische verschijnselen. Beschrijving en indeeling van de voornaamste klanken
der moedertaal en der andere talen aan de leerlingen onderwezen. Het accent, de
quantiteit, de klank-verbindingen in het woord en in den zin. Talrijke oefeningen.
Veelvuldig gebruik van ontleedkundige doorsneden, van tabellen, foto's, schema's,
enz.
Was daarmede het pleit gewonnen? In den beginne waren weinige leeraars der
Middelbare Normaalscholen bekwaam de lessen in de uitspraakleer behoorlijk op te
vatten en te geven. Velen onder hen hadden niet het minste besef van het
uitspraakonderwijs. Zij overdreven de bezwaren er van en onderschatten het nut en
de mogelijke uitslagen van de aangeduide methoden in dit vak.
De tijd moest, zooals het steeds het geval is, aan de nieuwe denkbeelden zijn
geduldige hulp verleenen.
Het plan bestond om de Lagere Normaalscholen alsook de Middelbare Scholen
en Athenea met de nieuwe uitspraak-didactiek bekend te maken. Maar de oorlog
schorste alle initiatief op dit gebied.
***

Van 1919 af verscheen een reeks nota's in de Revue de l'Enseignement normal de
Belgique waarin de aandacht op problemen van spraakkunstige en phonetische
didactiek gevestigd werd.
Reeds in 1921 kon de officieele werkzaamheid inzake orthophonie worden hervat
en, op aandringen van de Inspectie, wer-
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den gedurende de maand Augustus van dit jaar nieuwe vacantieleergangen ingericht
welke vooral tot doel hadden de taalleeraars der Middelbare Scholen en der Athenea
in de beginselen der toegepaste phonetica in te wijden. Naar aanleiding van deze op
cursussen richtte de Minister op 22 Februari 1922 een schrijven aan de schoolhoofden
van de bovengemelde instellingen, waarbij wordt bevolen, dat te dien einde
aangeduide leerkrachten voordrachten zullen houden over de middelen om de
practische klankleer toe te passen.
In de Onderrichtingen aangaande het onderwijs der levende talen op bevel van de
Regeering door de Inspectie eind 1922 opgesteld, werd nogmaals op de
noodzakelijkheid van een phonetische drilling der taalleeraars aangedrongen.
‘De tijdelijke cursussen in de Nederlandsche en de Fransche orthophonie door de
Regeering in Augustus 1921 ingericht, hebben,’ zoo leest men daar, ‘goede uitslagen
gehad. Onze leeraars in de talen beginnen eenig belang te stellen in een wetenschap
waarvan de beginselen onmisbaar zijn voor wie opdracht heeft om levende talen te
onderwijzen. Zuivere uitspraak van de klanken der taal welke ze moeten doceeren
is wel het eerste dat van hen mag geëischt worden. Dikwijls is deze ver te zoeken.
Doch er is meer. Zij moeten, op hun beurt, die zuiverheid der klanken onderwijzen.
Hier vooral zal de klankleer hun kostbare aanduidingen over de werking der
stemorganen, de articulatie, den kelmtoon, enz. verschaffen. De klankleer doet hun
de zekerste middelen aan de hand om een gebrekkige, dialectische uitspraak te
verbeteren... De voordeelen van een inwijding in de beginselen der phonetiek zijn
dus niet te versmaden.’
In 1924 zou de hervorming van de programma's van het M.O. een welkome
gelegenheid bieden tot verdere uitbreiding van het onderricht in de uitspraakleer.
De orthophonie kreeg haar plaats in al de klassen der Middelbare Scholen en in
de vier eerste studiejaren der Koninklijke Athenea, niet alleen in het onderwijs van
de moedertaal, maar ook van de andere levende talen.
In 1926 zond Minister Huysmans aan al de inrichtingen voor M.O. een
rondschrijven dat met volgende woorden aanving:
‘Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen - en de verslagen van het schooltoezicht
versterken dien indruk - dat de uitspraak van onze twee landstalen in tal van onze
scholen veel te wenschen overlaat...’
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Men ziet dat hier door den Minister zelf werd ingegrepen.
Practische wenken werden in dit rondschrijven met de gewenschte nauwkeurigheid,
aangaande het oefenen bij de leerlingen van het gehoor en van de articulatieorganen
verstrekt. Daarbij werden eischen aan de leeraars gesteld: zij moeten vertrouwd
worden met de practische orthophonie en deze bedrevenheid moet steunen op een
voldoende bekendheid met de beginselen van de physiologie der spraakorganen.
‘Alle opvoeders in alle graden van onderwijs hebben in dezen hun verplichtingen en
hun verantwoordelijkheid: de leeraar bij het normaalonderwijs evenzeer als zijn
collega aan athenaeum en middelbare school; en die rol is niet van minder belang
dan die van den onderwijzer op de lagere school. Deze geniet het gevaarlijke voordeel
een uiterst kneedbare stof te mogen bewerken; op hem weegt dan ook de grootste
verantwoordelijkheid. De leerkrachten van middelbare en normaalonderwijs
daarentegen moeten de reeds gedeeltelijk aangeworven goede gewoonten bestendigen
of zulke aankweeken als de lagere school niet heeft kunnen verschaffen. Daartoe
beschikken zij over de ontvankelijkheid, de geestdrift en de wilskracht der jeugd.
Natuurlijk mag men niet overdrijven! Het invoeren van het Algemeen Beschaafd
Nederlandsch beteekent niet het spreken van een gekunstelde, onnatuurlijke taal.
Gezochtheid is evenzeer te laken als taalslordigheid. Doch thans moet vooral het
slecht en slordig spreken bestreden worden. Ik verzoek derhalve de leden van het
onderwijzend personeel al hun krachten in te spannen tot bereiking van het
nagestreefde doel:
a) De opzieners zullen de leerkrachten steunen en tot waakzaamheid aanzetten;
zij zullen hun behulpzaam zijn bij het aanduiden van den te volgen weg, het
overwinnen van de ergste moeilijkheden;
b) De hoofden der inrichtingen zullen op school een gunstige atmosfeer
scheppen, sympathie kweeken voor en eenheid brengen in de individuëele
pogingen;
c) De leeraars, de onderwijzers, de studiemeesters zullen het voorbeeld geven
en altijd Beschaafd Nederlandsch spreken zoowel onder de lessen als daarvoor
en daarna, onder elkaar of met de leerlingen: zij zullen op de taal van hun
leerlingen letten waar dezen zich ook bevinden en ze overtuigen van het nut
eener zuivere uitspraak;
d) De leeraars in de moedertaal vooral moeten vertrouwd zijn met de practische
orthophonie; deze bedrevenheid moet steunen op een voldoende bekendheid
met de vergelijkende klankleer van het Algemeen Beschaafd en van het dialect
der streek waar zij onderwijzen en op de kennis van de beginselen der
physiologie der spraakorganen; zij zullen de opvoedende
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waarde van hun ambt nooit uit het oog verliezen en zichzelf aan een strenge
tucht onderwerpen om iederen dag met hetzelfde geduld en gelijke kalmte den
arbeid van 's daags te voren te hervatten en voort te zetten. Zij zullen de
leerlingen voortdurend oefenen in het luidop lezen, in het opzeggen en het
spreken, daarbij rekening houdend met de bovenstaande practische
opmerkingen.’

Weinigen tijd daarop verschenen achtereenvolgens de nieuwe programma's der
Middelbare en der Lagere Normaalscholen. De toegepaste phonetica had overal haar
recht veroverd. Het nieuwe programma der Middelbare Normaalscholen, door het
Kon. Besluit van 28 October 1927 inzake uilspraakleer uitgevaardigd, kreeg nu
volgden vorm:

Nederlandsch
Eerste taal
Eerste studiejaar.
A. - Uitspraakleer.
Studie of stelselmatige herhaling van de begrippen over uitspraakleer voorgeschreven
door het programma der lagere normaalscholen (Nederlandsch 1e Taal). De beschaafde
uitspraak van het Nederlandsch. De sandhi-verschijnselen. Verbetering van
individueele of gewestelijke gebreken in de uitspraak. Talrijke oefeningen. Veelvuldig
gebruik van anatomische doorsneden, teekeningen, schema's, gramofoonplaten, enz.
Maandelijksche oefeningen in de toegepaste orthophonie op de lagere school:
waarneming en bepaling der fouten tegen de uitspraak en der spraakgebreken bij
kinderen, toepassing van de verbetermethoden.

Tweede studiejaar.
A. - Uitspraakleer.
Occasioneele herhaling van de leerstof van het eerste studiejaar. Maandelijksche
oefeningen voor orthophonie in de klassen van het middelbaar onderwijs (zie eerste
studiejaar).
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In de Middelbare Normaalscholen werd o.m. deze nieuwigheid ingevoerd: de
toekomstige regenten en regentessen zouden aan maandelijksche oefeningen in de
uitspraakleer op de lagere en middelbare school deelnemen, met waarneming en
bepaling der fouten tegen de uitspraak en der spraakgebreken bij de kinderen, alsook
met toepassing van de verbetermethoden dezer fouten en gebreken.
De toekomstige regenten en regentessen zijn voortaan verplicht in een speciaal
notaboekje de opgedane waarnemingen, de toegepaste verbetermethoden en de
bekomen uitslagen aan te teekenen. Dit notaboekje wordt na iedere zitting door den
leeraar en het schoolhoofd onderteekend. Het wordt bij het examen aan de jury
voorgelegd.
Het programma der Lagere Normaalscholen nam later die nieuwigheid over en in
de onderrichtingen welke dit programma voorafgaan werd nogmaals met nadruk
gewezen op het feit ‘dat in het onderwijs der levende talen voortaan een bepaalde
plaats aan de uitspraakleer toekomt.’
Middelerwijl waren ook de universiteiten niet achterwege gebleven, en wij konden
ons verheugen in het stichten van cursussen in de experimenteele en de toegepaste
phonetica eerst te Gent, daarna te Luik(1), doch nog niet, helaas, in het voor de
toekomstige taalleeraars verplicht stellen van deze lessen!
***

(1) Aan de Leuvensche universiteit bestond sedert 1898 een phonetisch laboratorium door Prof.
Colinet ingericht en principieel bestemd tot de studie van Nederlandsche dialecten. Voormelde
universiteit nam dan ook, van 1912 af, in haar programma's een cursus op in de
Grondbeginselen der phonetica voor de candidaten in de Germaansche philologie. In 1920
stichtte zij een leergang in de experimenteele phonetica, verplicht gesteld voor het doctoraat
in de Germaansche philologie, en, in 1924, een vrije Fransche cursus onder den titel
Phonétique générale et expérimentale voor de studenten in de Klassieke en in de Romaansche
philologie, van 1925 af verplicht gesteld voor de leerlingen die in de School voor
paedagogische wetenschappen ingeschreven zijn.
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De kwestie van de uitspraakleer in het officieel Middelbaar Onderwijs en in de
Normaalscholen scheen nu volkomen opgelost.
De Regeering echter oordeelde daar anders over.
Wellicht niet zonder reden. Want het spreekt van zelf dat de doelmatigste
onderrichtingen in programma's en rondzendbrieven neergeschreven zonder uitslag
blijven, indien het personeel niet zijn volle, toegewijde medewerking aan de
voorschriften schenkt. Men heeft b.v. kunnen merken, dat de korte methodologische
wenken in den vorm van brochuren door de Regeering vóór jaren uitgegeven, voor
vele leeraars een doode letter zijn gebleven om de eenvoudige reden, dat zij die
verzuimden te lezen.
En nu verschenen in het Staatsblad van 24 Januari 1931 een reeks besluiten door
eenige beschouwingen ingeleid, waaruit blijkt dat de Regeering het met taal- en
uitspraakonderwijs allerernstigst meent en dat ze alle middelen beproeven wil om
haar doel te bereiken. Ze vangt haar strafpreek aan met de bevinding mee te deelen,
dat de voorschriften in zake beschaafde taal niet algemeen en niet streng genoeg
nageleefd worden, dat men tal van jonge lieden aantreft die op 't eind van hun
secundaire of normale studiën nog steeds een gebrekkige taal spreken. Zij stelt de
leeraars daarvoor verantwoordelijk:
‘De eerste plicht van de leden van het personeel, zoo luidt verder de tekst
van het Staatsblad, is het goede voorbeeld te geven; zij moeten in alle
omstandigheden beschaafd spreken... Allen, zonder onderscheid, moeten
zich voortdurend en nauwlettend in acht nemen, zoowel de leeraars in de
wetenschappen als de leeraars in de talen, want de suggestieve kracht van
het voorbeeld der eenen zou fataal ontzenuwd worden door de
tekortkomingen der anderen...
Er zal beslist rekening gehouden worden met den ijver of de nalatigheid
der leerkrachten... bij het verleenen der ambtelijke voordeelen en
inzonderheid der bevorderingen. Wat de nieuwe leerkrachten betreft, die
zouden niet voor vast kunnen benoemd worden, mochten er ongunstige
verslagen worden uitgebracht in verband met de wijze waarop zij zich
uitdrukken onder hun lessen of in hun dienstbetrekkingen.’
Tot dusverre wat de leeraars aangaat die in de scholen werkzaam zijn. Nu komen de
toekomstige leeraars aan de beurt. Tegenover dezen zijn andere voorzorgen genomen.
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Er wordt nl. besloten een speciaal uitsluitingscijfer toe te passen voor de zuiverheid
der taal en voor de uitspraak in de verschillende examens ter verkrijging van de
diploma's welke tot het onderwijs bevoegd maken, in al de Normaalscholen voor
regenten, regentessen, onderwijzers, onderwijzeressen, bewaarschoolonderwijzeressen.
Ook de toekomstige leeraars van de Lagere Normaalscholen zijn in den maatregel
betrokken.
Die dubbele sanctie, oordeelkundig en vastberaden toegepast, moet van lieverlede
een kentering teweegbrengen in opvattingen en verwezenlijkingen, wat betreft de
beschaafde spreektaal in ons land.
Alleen dient men nu nog te mogen rekenen op de ernstige medewerking van al de
verantwoordelijke factoren, de schoolbesturen, het schooltoezicht, de jury's, de
universiteiten, en last not least het Middenbestuur zelf. Elk van hen volbrenge zijn
plicht ten bate van de gemeenschap.
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Vergadering van 18 Maart 1938.
Zijn aanwezig: de heer A.H. CORNETTE, Onderbestuurder, die het voorzitterschap
waarneemt;
de heeren: FR. LATEUR, L. WILLEMS, A. VERMEYLEN, A.J.J. VAN DE VELDE, J.
JACOBS, J. SALSMANS, FR. DAELS, J. MULS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, J.
VAN MIERLO, R. VERDEYEN, F. TIMMERMANS, J. VANDE WYER, EM. DE BOM, FL.
PRIMS, LODE BAEKELMANS, L. GROOTAERS en A. VAN CAUWELAERT, werkende
leden;
de heeren: J. EECKHOUT, ERN. CLAES, J. GRAULS, E. BLANCQUAERT en FR. BAUR,
briefwisselende leden.
Hadden zich laten verontschuldigen: de heeren FR. VAN CAUWELAERT, bestuurder,
L. GOEMANS, bestendig secretaris, L. VAN PUYVELDE, C. HUYSMANS en H. DE MAN,
werkende leden; W. VAN EEGHEM, briefwisselend lid.
***

De dd. Voorzitter leest het verslag van de Februarivergadering. Het wordt
goedgekeurd.

Aangekochte boeken
-

Cyriel Verschaeve, door DIRK VANSINA;
De Deemstering der Zielen, 4 Dln., door denzelfde;
De Religie der Ziel, door JUST HAVELAAR;
Drie aesthetische Studiën, door Dr. C. WYNAENDTS-FRANCKEN;
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- Het Schilderboek van Carel Van Mander, door A.F. MIRANDE en Prof. Dr. G.S.
OVERDIEP;
- Herleving van de Kerkelijke Kunst in Katholiek Nederland, door GERARD BROM;
- Jonas, door ALBERT KUYLE;
- Weerlicht, door denzelfde;
- Een Huis in de Rij, door TOP NAEFF;
- Hulde-Album E.H. De Voght en E.P. Fleerackers.
- Kultuur en Literatuur in de Maasgouw vóór 1200, door JEF NOTERMANS;
- Fransche Litteratuur van onze Dagen, door JOH. TIELROOY;
- Latijnsche Lente - Opstellen en Aanteekeningen, door J. GRESHOFF;
- Religieuse Poëzie, gekozen en ingeleid door J. JAC THOMSON;
- Busken Huet en Potgieter, door J. SAKS;
- De kleine Johannes. door JAN LICHTART;
- Apologie ofte Verantwoordinghe van den Prince van Orangien;
- Mechelen de heerlijke, Afl. 2 en 3;
- Uren met Dirk Coster, door E. DU PERRON;
- Over Boeken en Schrijvers, door ANNA DE SAVORNIN-LOHMAN;
- Moderne Romankunst, door Drs. C. TAZELAAR;
- Ter Zijde. - Beschouwingen over Litteratuur en Muziek, door C. RIJNSDORP;
- De kritische Reis, door Dr. P.H. RITTER;
- La Fine dell' Umanesimo, door G. TOFFANIN;
- L'Eredita del Rinascimento in Arcadia, door denzelfde;
- Ragguagli di Parnaso, door PIETRO PANCRAZI;
- Primi Principi di una Estetica Futurista, door ADENGO SOFFICI;
- Le Lettere, door RENATO SERRA;
- Scrittori d'Oggi con un Saggio su l'Arte e la Critica, door GIUSEPPE MARUSSIG;
- Scritti litterari e critici, door SCIPIO SLATAPER;
- La Letteratura Italiana dal 1870 ad oggi, door EMILIO SAYA;
- Storia della critica romantica in Italia con una nuova Prefazione, door C.A.
BORGESE;
- Antologia della Lirica moderna Italiana, door SEVERINO FARRARI;
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Aangeboden boeken
Door den heer Dr. A. Van Cauwelaert:
- Liederen voor Maria;
- Te Bethlehem onder de Ster;
- Kinderen en Dieren.
Door den heer Dr. J. Muls:
- De Gruweljaren 1914-1918. Steden en Landschappen.
Door den heer Dr. Fl. Prims:
- Antwerpsch Straatnamenboek.

Mededeelingen van den Bestendigen Secretaris
1. Gedenkboek van de 50ste verjaring der Koninklijke Academie. - Een
prachtexemplaar van het Gedenkboek werd Z.M. den Koning, vanwege de Academie,
door onzen Collega, den heer H. TEIRLINCK ter hand gesteld. De Koning gelastte
den Staatssecretaris van Zijn Huis aan de Academie in volgende bewoordingen zijn
dank te betuigen.
No 1425.
Paleis te Brussel den 12den Maart 1938.
Mijnheeren,
Ik werd met de vereerende opdracht belast U den oprechten dank van den Koning
over te maken voor het gedenkboek, dat de Heer H. TEIRLINCK Hem vanwege de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde ter hand gesteld heeft.
Zijn Majesteit heeft met groote belangstelling kennis genomen van de
werkzaamheden uwer inrichting, en is er van overtuigd dat zij, zooals in 't verleden,
steeds ruimschoots het hare zal bijdragen tot de ontwikkeling van het hooger
geestesleven
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van de Vlaamsche bevolking in België, alsmede tot de uitbreiding van de
wetenschappelijke faam van het Land.
Gelieve, Mijnheeren, de betuiging mijner hoogachting te aanvaarden,
De Staatssecretaris van 's Konings Huis, (get.) C. WODON.
Aan den heer Bestuurder en aan de Heeren Leden van Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent.
2. Vlaamsche Cultuurraad. - Door den Koning werden drie leden der Academie
tot lid aangesteld van den nieuw opgerichten Vlaamschen Cultuurraad, n.l. de heeren
HERMAN TEIRLINCK, A. VAN CAUWELAERT en E. BLANCQUAERT. De voorzitter
wenscht deze heeren met hun benoeming geluk en drukt de hoop uit dat de Vlaamsche
hoogere belangen door hen uitstekend zullen gediend worden.
3. Joris Eeckhout-schenking. - Bij brieve van 20 Maart 1938 laat de heer Minister
aan den Bestendigen Secretaris een eensluidend afschrift geworden van het Koninklijk
Besluit van 23 November 1937 houdende goedkeuring van de schenking Joris
Eeckhout aan de Koninklijke Vlaamsche Academie.
4. Vlaamsche Wetenschappelijke Academies. - Een brief door den hr. DAELS aan
het Bestuur gericht brengt ter kennis, dat een afvaardiging van de Vereeniging voor
Wetenschap op Vrijdag 18 Maart door den heer Eerste-Minister zal ontvangen worden.
De heer DAELS dringt er op aan, dat ook de Academie zich door een afvaardiging
op deze audiëntie zou laten vertegenwoordigen. Het voorstel wordt goedgekeurd.
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5. Aug. De Boeck-Fonds. - Een brief aan den heer Bestuurder van de Academie
gericht verzoekt hem zich als lid van het Eerecomité van het Fonds te laten opnemen.
Dit verzoek werd ingewilligd.
6. Vlaamsche Philologen congressente Leuven. - De dd. Voorzitter geeft lezing
van den rondzendbrief door de Academie ontvangen.

Mededeelingen namens de commissies
I. - Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - Kan. FL.
PRIMS, secretaris legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig: de heeren WILLEMS, VAN MIERLO, TOUSSAINT (voorz.),
VERMEYLEN en SALSMANS (onderv.);
en de hospiteerende leden: de hh. VERDEYEN, DE BOM, BAEKELMANS en BAUR.
Op de dagorde staat:
1o) Verkiezing van een lid ter vervanging van Prof. M. SABBE.
De verkiezing wordt verdaagd tot de volgende vergadering der Commissie.
2o) Martijn van Torhout, een nieuw dichter van beteekenis uit de 13e eeuw. - Lezing
door den hr. Prof. VAN MIERLO.
Uit een oud handschrift van de abdij van Eename, bij Oudenaarde, zijn nog een reeks
fragmenten gered en bijeengebracht geworden. Deze fragmenten behooren tot een
twaalftal gedich-
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ten, waaronder Vanden Levene ons Heren, heiligenlevens, de Dietsce Catoen, het
Bouc van Zeden, Vander Ziele ende van den Lichame en ook een loflied op
Onze-Lieve-Vrouw. Aan het nog bewaarde slot van een didactisch gedicht Vander
Biechten staat, dat dit gemaakt werd door Martijn van Torhout. De vraag is nu: is
deze Martijn van Torhout de dichter alleen van dit werk, of is hij de dichter van al
de in het handschrift opgenomen werken?
De vraag is totnogtoe door niemand onderzocht geworden, niet eens door de
uitgevers van de daarin voorkomende werken die tot nog toe anoniem zijn. P. Van
Mierlo nu brengt het slot van Vander Biechten in verband met het ook nog bewaarde
slot van S. Aechte en toont aan dat beide ongetwijfeld van denzelfden dichter zijn.
Zoo ook Maria Egyptiaca. Daaruit volgt dat in het handschrift oorspronkelijk werk
van een dichter-monnik, MARTIJN VAN TORHOUT, uit de abdij zelf werd opgenomen.
De identificatie verbindt ook de didactische werken met de verhalende werken als
het werk van één dichter. Op dezen grondslag wordt dan voort gesteund bij de
algemeene analyse van taal, stijl en verstechniek der onderscheiden gedichten. In 't
bijzonder worden ze alle onderling verbonden door het gebruik van het
pleonastisch-affectieve wel vóór adjectieven (wel lieve Here), door den eigenaardigen
en bescheiden aangewenden stoplap Godeweet, door enkele andere woorden en
uitdrukkingen, door een merkwaardig parallelisme in het vers.
Zoo werd de dichter ontdekt van Vanden Levene Ons Heren van den Dietscen
Catoen, van het Bouc van Zeden, van Vander Ziele en vanden Lichame, van een
reeks heiligenlevens en van een zeer mooi lyrisch gedicht ter eere van O.L. Vrouw.
De Commissie stelt voor deze lezing op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen.
3o) Colyn Caillieu en zijn strophisch gedicht ‘Het Dal sonder wederkeren’ (uitgave
van Prof. P. de Keyser). - Lezing door den heer L. WILLEMS.
Wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.
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4o) Ter opneming in de Verslagen en Medeelingen aangeboden:
a) P. Arents: Zuidnederlandsche Vondeldrukken en Vondelstudies. - Vervanging van
den eersten verslaggever Prof. M. SABBE.
Wordt aangeduid de H. BAEKELMANS.
b) Dr. R. Roemans: Bibliographie L. Scharpé. - Aanstelling van twee Commissarissen.
De Commissie beslist de bibliographie te doen onderzoeken door het lid der
Academie dat zal aangeduid worden om de biographie Scharpé voor de Academie
te schrijven.
II. - Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie. Kan. J. JACOBS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren VANDE VELDE, MULS (onderv.), VERDEYEN (voorz.),
GROOTAERS, JACOBS.
Op de dagorde staat:
1o) Verkiezing van een lid ter vervanging van Prof. M. SABBE.
Wordt verkozen de heer MONTEYNE.
2o) Lijst der handelstermen vroeger ingestuurd door een Vereeniging van Antwerpsche
Rekenplichtigen.
De Commissie beslist dat de aanteekeningen van de twee verslaggevers, de heeren
GROOTAERS en VERDEYEN, bijeen zouden gebracht en gestuurd worden aan de
opstellers van de oorspronkelijke lijst. Dezen kunnen daar profijt
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uit trekken. De Commissie legt er nadruk op dat het werk van hare verslaggevers
moet aangezien worden als een eenvoudig advies, en dat de Academie daardoor hare
officieele goedkeuring aan de gansche lijst niet hecht.
3o) Technische woorden (6e mededeeling). - Lezing door Prof. A.J.J. VANDE VELDE.
Prof. VANDE VELDE heeft een nieuwe lijst van technische woorden samengesteld.
Bij het vaststellen der woorden, zegt hij, is de samenwerking noodig van technici en
taalkundigen.
Hij behandelt achtereenvolgens drie groepen van woorden:
a) de woorden die betrekking hebben op de geneeskundige wetenschappen, bv.
aetiologie, anatomie, kliniek;
b) de woorden, die betrekking hebben op het Hooger Onderwijs: bv. Academie,
dekaan, docent, doctor, faculteit, enz.

De Commissie stelt voor die lijst in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.

Dagorde
1o) Plechtige Openbare zitting van Zondag 2 October 1938. - Keus van den
Feestredenaar. - De ververgadering beslist dat de Academie den heer Prof. JAN DE
VRIES zal uitnoodigen op deze zitting het woord te voeren.
2o) Lidmaatschap der Academie. - Geheime vergadering te 2 1/2 uur. - Verkiezing
van een werkend lid ter vervanging van Prof. M. SABBE, overleden.
Worden tot stemopnemers aangewezen de heeren LODE BAEKELMANS en Prof. VAN
MIERLO.
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Wordt verkozen de heer LODE MONTEYNE, letterkundige, briefwisselend lid der
Academie.
De heer MONTEYNE wordt door den dd. Voorzitter gelukgewenscht. Zijn verkiezing
zal ter goedkeuring aan den Koning worden onderworpen.
3o) Beernaert-prijs. - Keurraad. - Ter vervanging van Prof. M. SABBE wordt de
heer CORNETTE in dezen keurraad benoemd.
4o) Lezing door den heer Emanuel De Bom: Een ooggetuige van de Vlaamsche
Romantiek. - De dd. Voorzitter wenscht spreker geluk en stelt voor zijn lezing in de
Verslagen en Mededeelingen op te nemen. De vergadering is eenparig met dit voorstel
eens.
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Gezelliana
1.
Gezelle - Van Oye
Door Prof. Dr. Frank Baur
Briefwisselend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie
On ne sait rien d'un homme, tant qu'on n'a pas lu sa correspondance.
L'homme extérieur se peint dans ses oeuvres, l'homme intérieur se peint
dans ses lettres.
Lamartine.

§ 1. Het Familie-archief.
Het is 'n voor mij nog altijd onverklaarbaar raadsel, waarom Gezelle, zoo weinig
verdacht van solipsistische neigingen, nochtans meer dan veertig jaar lang, de bonte
en ongeordende massa levensdocumenten achter zich heeft aangesleept, die thans,
onder de vaardige hand van Z.E.H. Dr. P. ALLOSSERY, in het Gezelle-Museum te
Brugge hun definitieve ordening krijgen, nadat reeds CAESAR GEZELLE er een eerste
en voorloopige schikking en schifting had in aangebracht. We hebben in de
Jubileumuitgave voor dat overvloedig biografisch materiaal den naam Familie-archief
gebruikt: in hoofdzaak bestaat het uit een van 1850 tot 1899 gaande verzameling
brieven(1) van, aan en over Gezelle, die een vaak allerduidelijkst licht werpen op een
nog steeds in schemer van legenden gehuld dichterleven.
Niet al deze brieven zijn voor publicatie geschikt. Honderden ervan zijn
onbeduidende kattebelletjes, waarbij men zich met verwondering afvraagt wat den
dichter kan hebben genoopt ze te bewaren: brieven van half opgeschoten jongens
vooral, die in

(1) Niet beneden de vier duizend te schatten!
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nog onbeheerschten taal- of stijlvorm, in aarzelenden schroom of in wakker-eerlijke
oprechtheid, soms met humor of grovere komiek, soms met den ontleenden tooi van
gewichtigdoende rhetoriek, zichzelf zoeken uit te spreken in hun jeugdige
gewetensangsten, hun vriendschapsnood, liefdehonger, roepings-onzekerheid,
eenzaamheidsweemoed of hun kleinzakelijke internaatsincidenten. Andere stukken
zijn van dien aard - biechtbrieven in den waren zin des woords - dat men ze niet zou
kunnen onder het publiek brengen, zonder de verdiende censuur van WALZEL over
een tijd die ‘mit unheiliger Hand in der Lebensgeschichte von Dichtern, überhaupt
von Künstlern herumsucht’(1). Velen behelzen enkel zakelijk-onpersoonlijke
mededeelingen, zonder eenig rechtstreeksch verband met de levensproblematiek van
den Dichter, de eenige immers met het oog waarop de letterkundige geschiedenis
een dergelijke documentatie heeft te gebruiken.
Over het geheel hangt een onzeggelijk-weemoedige sluier: want hoeveel
menschelijke domheid heeft, blijkens deze stukken, de arme dichter te verkroppen
gehad en de schrale maat van ware, diepe genegenheid, die er hem hier en daar heeft
uit toegesproken, van hoe weinig begrijpende liefde, van hoe weinig
werkelijk-verstaan-worden getuigt die dan nog!
Viel het dààrom Gezelle zoo lastig te scheiden van deze arme, vergeelde velletjes
papier, sprekende herinneringen aan een, alles saamgenomen, smartelijk verleden,
maar dat hem in zijn smartelijkheid - óm zijn smartelijkheid wellicht? - toch lief is
gebleven: zoet-bittere geur van zwaar levensleed, waar men ten slotte, als was het
een kostbaar parfum, niet meer zonder kan? Het is van dezen geheelen schat gegevens
dat Caesar Gezelle vertelt(2):
‘Kort nog vóór hij van Kortrijk wegging had Guido Gezelle onder zijne boeken en
schriften grooten kuisch gehouden: er was in de stad eene leesboekerij voor 't volk,
en, de dichter wilde twee vliegen met eenen klap slaan: zichzelf van wat boeken
ontlasten en een goed werk doen met de leenbibliotheek(3) te helpen van boeken
voorzien. Daarom liet hij met eene

(1) O. WALZEL, in Funde und Forschungen. Eine Festgabe für Julius Wahle, Leipzig 1921, blz.
198.
(2) C. GEZELLE, Uit 't Land en 't Leven van Guido Gezelle, Amsterdam, z.d. (1926) blz. 67 vlg.
(3) Bedoeld is de leenbibliotheek van den Burgerkring te Kortrijk.
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stootkar een groot deel van zijne boeken wegbrengen naar de volksleeszaal.
Anderzijds, ter gelegenheid van zijne verhuizing naar Brugge(1), kapte hij geducht in
zijn eigen handschriften: veel van die drukbesproken handschriften van zijn uitgegeven
werken gingen, eerst in de voddemand, of rechtstreeks in 't vuur. Meer dan een
handschrift heb ik voor den ondergang bewaard, met ze dievelinge uit Nonkel's
papiermand te halen, vóór ze verbrand werden, en ze te bergen(2).
't Geen hij overhield uit die onmeedoogende schifting, wilde hij later eens op zijn
gemak ter dege nazien. Doch zijne nieuwe benoeming verraste hem vooraleer hij 't
gedaan kreeg: alles moest nu in zeven haasten opgepakt en in den verhuiswagen naar
Brugge. Hier, wederom den geheelen inboedel met een gauwte uitgepakt en plaats
gegeven, op en onder tafels, op boekenrekken, in dozen, op stoelen en over den vloer,
overal waar er kon neergelegd worden. Alles in een wanorde, alles dooreengerommeld,
om er nooit geen klaar meer in te zien. De oude man was er in de ziel om bedroefd.
Zijne nieuwe benoeming stond hem vanzelf al weinig aan, en nu daarbij al die
verstoring in dat leven, dat te Kortrijk tijd had gehad om stillekens aan te bezinken
en zich te ordenen. Meer dan eens zuchtte hij erover:
‘Een oude boom wil niet verplant worden!’... Toen hij reeds ziek was en bedlegerig
vroeg ik hem zekeren dag, of hij 't geraadzaam vond, dat al zijn papieren daar bleven
liggen, op zijn tafel, al dooreen gesmeten en te zien voor elkendeen - ‘er loopt hier
van alles over end weer;’ voegde ik eraan toe.
‘Als we nogeens te zamen zijn, en tijd hebben,’ antwoordde hij, zullen wij dat al
eens onderzoeken en ordenen, en zijn we niet meer bijeen dan... in Gods naam!’
Ik zag wel dat hij diep ontroerd en droevig was: zijn ‘in Gods naam’, begreep ik
niet al te best, maar ik zweeg omdat ik ook ontroerd was.
Hij heeft nooit meer den moed noch den tijd gehad om orde in zijn zaken te
brengen: de dood is hem komen halen, en zooals ze van Kortrijk gekomen waren,
werden zijn boeken en schriften weer ingepakt en op den verhuiswagen geladen,
terwijl hun meester ook verhuisde naar den dood en naar de onsterfelijkheid.(3)
... Nu zijn daar weer de lange winteravonden om onder 't zachte lamplicht, in
ongestoorde stilte, ver van alle letter-gedruisch en wereldlawaai,

(1) In April 1899. Zie C. GEZELLE, Voor onze misprezen moedertaal, Amsterdam, 1923, blz.
41, waar i.p.v. 30 April moet gelezen worden, 30 Maart
(2) Een soortgelijke verklaring deed ons STIJN STREUVELS, die nog een aantal
Gezelle-handschriften en drukproeven bewaart, waarvan voor de Jubileum-uitgave gebruik
kon worden gemaakt.
(3) Het deel dat aan C. GEZELLE verviel berust thans in het Gezelle-Museum te Brugge; het deel
van STREUVELS bevatte vooral zeldzame en mooie uitgaven, en is nog in zijn bezit; het deel
van JOZEF GEZELLE kwam overheen Eug. Legein, in het bezit van wijlen Prof. SCHARPÉ.
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de schatkist weer open te maken van Gezelle's nagelaten schriften, en er een en ander
uit te halen van wat er nog inzit, niet om gerucht te maken, noch om ijdelen lof te
oogsten, maar omdat ik me, wat men ook zegge of doe, ertoe verplicht gevoel mijn
taal- en landgenooten ermede bekend te maken, zoo dat elk ervan gebruik moge
maken naar zijn eigen gading.
Men weze maar gerust! Het is mijn inzicht niet, dit alles zelfzuchtig en zoolang
mogelijk bij mij en voor mij alleen te houden.(1) 't Genoegen dat ik aan die papieren
al beleefd heb zal me niemand benijden. En, met den oorlog, toen geheel mijn huis
en erve door de Pruisen in de lucht geschoten werd, gevoelde ik een heimelijke
blijdschap omdat ik meende van dien papierenlast verlost te zijn. De goddelijke
voorzienigheid beschikte er anders over: zij gaf een trouwen hardnekkigen vriend 't
gedacht en den moed in, het uiterste te wagen om die papieren, die in mijnen kelder
weggedoken zaten, te redden, en hij redde ze op gevaar van zijn leven. Dien moedigen
mensch, Dr. Lodewijk de Wolf van Brugge, thans hoofdopsteller van Biekorf(2), zijn
de Gezelle-vereerders een klein standbeeld verschuldigd, naast het groot van Guido;
- en de nagelaten schriften kwamen, lijk een ongeweerte uit het Noorden, mij volgend
en vindend, in drie groote zware kisten, te Versailles toe, in mijn vluchtoord.
Mijn kruis was ik ontloopen en 't volgde mij op den voet; daarmee zat ik weer met
de verplichting op mijn hals om uit die steeds achterkomende papieren iets te halen
dat de menschen 't weten waard of bevorderlijk kon wezen.’
Gezelle's carteggio mag dan al niet in zuiver-litteraire belangrijkheid met den
Briefwechsel van Goethe of Schiller, en dichter bij ons, van Potgieter of Busken
Huet, kunnen wedijveren, nóg blijft het rijk genoeg aan inlichtingen allerlei rakende
's dichters leven en letterkundig bedrijf opdat, in een reeks bijdragen, waarvan dit
nummer één is, de eerste Gezelle-biograaf die, na Caesar Gezelle, toegang verkreeg
tot het Familie-archief, een poging zou wagen om de hier in te zamelen stelligheden
te integreeren in een wetenschappelijk-verdedigbaar beeld van Gezelle's leven. Drie
vierden immers van de zoogenaamde ‘letterkundige problemen’ zijn vraagstukken
van zuivere eruditie: één datum

(1) Z.E.H.C. GEZELLE heeft - samen met STIJN STREUVELS - van deze goede bedoeling dadelijk
het meest afdoende bewijs geleverd, toen hij op het eerste verzoek de geheele documentatie
aan de bewerkers van de Jubileumuitgave ter beschikking stelde en ze daarna zelfs in bruikleen
schonk aan 't G.M.
(2) Dr. LOD. DE WOLF overleed te Brugge op 12 December 1929. Zie Biekorf XXXV (1929)
blz. 321 vlg.
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tot zekerheid gebracht, één document, aan de vergetelheid, de vernieling of de
opzettelijke verduistering ontrukt, scheppen licht en duidelijkheid, dààr waar
‘psycho-analytische’ druktemakerij, ideeënhistorische constructies of esthetiseerende
mooidoenerij ijdele hersenschimmigheden en vage fabels opbouwden.

§ 2. De brieven Gezelle-Van Oye.
Van één reeks brieven was het ondertusschen onmisbaar, dat ze in extenso, zonder
één weglating, zouden worden gepubliceerd, de briefwisseling Gezelle-Van Oye nl.
een honderd vijf en twintigtal langere of kortere epistels over en weêr, waarvan er
een klein aantal verloren gingen, méér van Gezelle dan van Van Oye, al mag aan
den Johannes Evangelista uit den Roeselaarschen tijd(1) de hulde niet worden
onthouden, dat hij met méér piëteit de geringste herinneringen uit deze heroïsche
jaren heeft bewaard dan eender welk ander Gezelle-leerling. De polemiek, die zich
rondom de innige verhouding tusschen deze twee heeft ontsponnen, had vooralsnog
op eenige stukken uit Dichtoefeningen, Gedichten, Gezangen en Gebeden en Laatste
Verzen geteerd, benevens op twee zéér fragmentarische excerpten uit de
briefwisseling, wier bewerkers niet van elkaar hebben geweten:
1e in De Vlaamsche Kunstbode van de jaren 1906-1907(2) had een anonymus, die al
dadelijk EUGEEN VAN OYE zelf was gebleken te zijn, zestien brieven van Gezelle
uitgegeven, in een volgorde, die achteraf slechts betrekkelijk chronologisch werd
bevonden, en volgens een methode van selectie, die geheel den fijngevoeligen,
discreten Van Oye en zijn pudor animi verraadt, maar daarom niet minder den
nijpenden nood aan een volledige publicatie liet voortbestaan.

(1) EUG. VAN OYE was, nadat velen met Gezelle waren gaan pronken, die hem tijdens zijn leven
maar weinig vriendschap hadden betuigd, gewoon te zeggen: ‘Onder de discipels van Gezelle
was ik Sint Jan’. Cf. A. WALGRAVE, Leven I.
(2) De Vlaamsche Kunstbode, Antwerpen XXXVI (1906) blz. 132, 183, 295, 376; - XXXVII
(1907) blz. 70. In het Mei-nummer van Vlaanderen (blz. 249 vlg.) vestigde E. d[e] B[om]
de aandacht er op.
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2e In De Standaard van 1926(1) had zijnerzijds CAESAR GEZELLE, kort na Van Oye's
dood,(2) een reeks boeiende feuilletons geschreven, waarin kwistig uit de door Gezelle
bewaarde Van Oye-brieven wordt geciteerd. Beiden gaan trouwens niet verder dan
de jaren '60, die wij zelf voor ons Uit Gezelle's leven en werk (1930) evenmin
overschreden. Voor dat werkje, evenals voor de eerste zestien deelen der
Jubileumuitgave, konden wij slechts over de volledige collectie van Van Oye's brieven
aan Gezelle, uit het familie-archief, beschikken; de brieven van Gezelle, in het bezit
der erven Van Oye, waren vooralsnog niet binnen ons bereik.
Door de zoo pas voltooide publicatie van het 17e deel der Jubileumuitgave, een
paralleldruk van àl de bewaarde stukken uit de briefwisseling Gezelle-Van Oye(3), is
dat nu anders geworden. De belangstellenden in Gezelle's leven en werk beschikken
voortaan over een onverminkte documentatie: de brieven zullen op ondubbelzinnige
wijze de gedichten commenteeren, de toestanden belichten, twee nobele
menschenzielen teekenen in de aarzelingen en kronkelingen van hun simpelen,
onverdenkbaren goeden wil. Brieven en gedichten kunnen nu getuigen voor zichzelf:
en het is dus geenszins de bedoeling van deze bijdrage een thans vrij gelukkig
verzande polemiek andermaal vlot te krijgen.(4) Ze wil alleen de vroeger, zonder
behulp van de thans blootgelegde bronnen, getrokken besluiten der Gezelle-biographie
toetsen aan de stelligheden van dit nieuwe materiaal en verder een aantal bijkomstige
inlichtingen verschaffen, waarvoor in den commentaar van de Jubileumuitgave geen
plaats meer was.

(1) Twee Dichters. Guido Gezelle en Dr. Eugeen Van Oye. Bijdrage tot de geschiedenis van de
letterkunde in West-Vlaanderen. De Standaard, 1926, in de nummers van 3, 4, 5, 7, 11 en
17 Augustus.
(2) Van Oye was op 4 Juni 1926 te Gistel overleden.
(3) Jubileumuitgave van Guido Gezelle's Volledige Werken. Brieven van, aan en over Gezelle.
I. Briefwisseling Gezelle-Van Oye, uitgegeven door Prof. Dr. Fr. BAUR en Prof. Dr. R.
VERDEYEN, Brussel 1937.
(4) Bedoeld wordt de strijd rondom Gezelle's zgden. Eros, waarvoor te verwijzen is naar: U.
VAN DE VOORDE, Guido Gezelle, Amsterdam 1926, blz. 54 vlg., ID., Guido Gezelle's Eros,
Mechelen 1930; MARNIX GIJSEN, in De Standaard, 8 April 1930; A. HELMAN en R. GASPARD
in De Tijd op Zondag van 24 en 31 Dec. 1926.
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§ 3. Algemeen kenmerk van de briefwisseling. - Biographische stelligheden.
Wat allereerst zal treffen in dezen bundel correspondentie is: dat het strikt-persoonlijke
er overheerscht. Hoe bont en veelzijdig de belangensfeer mag zijn, die er in verwerkt
is, tot een waarlijk litteraire briefwisseling, uiting van een hoogeren vorm van
geestelijke cultuur, bij althans één der twee correspondenten, verheft ze zich slechts
op eenige zeer uitzonderlijke plaatsen(1).
Tegenover het sterk subjectief, lyrisch, stroomsgemoeds overvloeiend
personnalisme van Gezelle's brieven,(2) staat de nuchterder zakelijkheid, de ietwat
pedante citeer-manie en de in elken brief nadrukkelijker doende opeenstapeling van
Postscriptum's bij Van Oye, duidelijk spoor, gelooven wij, van secundaire functie;
maar anderzijds toch ook weer, tegenover het regelrechte, princiepvaste,
consequent-leerstellige, doordrijvend sterke, ja fanatieke ijveren in de brieven van
den rijperen, mannelijken Gezelle, staat het doorgaans aarzelende, altijd klagensreede,
hulpbehoevende en hulpzoekende, vrouwelijk-teere, nog ongevormde zielewezen
van Van Oye. De verhouding tusschen beiden wordt duidelijk: Gezelle speelt er de
angstig-vaderlijke, zorgendbeschermende, steeds gevende, vrijwel nooit ontvangende
of vragende rol, wat bij zijn levensjaren, die nauwelijks tien jaar die van zijn leerling
overtreffen, enkel te verklaren is uit het hooger verantwoordelijkheidsgevoel van
zijn priesterschap; Van Oye's brieven, wanneer 't geen geestelijke bedelbrieven zijn,
loopen over van dankbaarheid, soms van kinderlijke jaloerschheid, steeds van een
bijna onbescheiden wordende, opdringerige genegenheid, die eigen sterken stut en
steun zoekt bij den dichterlijken, goeden, edelmoedigen, karaktervasten leeraar. De
jonge Van Oye is een aanhankelijke klimop-natuur: je meurs où je m'attache.
Laten we vooreerst de biographische verworvenheden vastleggen, die ons door
deze briefwisseling worden aan de hand gedaan. Het reikt ons tot eenige voldoening
dat, wat we in ons

(1) Bvb. in de nrs. 4a, 6a, 7a, 8a, 10a, 15b, 16b.
(2) Ze werden meest allen in een razende vaart geschreven ‘voor zooveel penne en papier er
achter kan’, zooals Gezelle zelf het kleurig uitdrukt, nr. 8a, blz. 19.
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Davidsfondsboekje(1), op grond van onvolledige gegevens voor waarschijnlijk gaven,
door deze nieuwe documentatie zoo volledig wordt gestaafd. Pas te Roeselare sinds
September '54, noteert Van Oye reeds op 24 Augustus '55, in een toevallig bewaard
en nog erg kinderlijk briefje(2), Gezelle's ‘goedheid en oplettendheid te (z)ijnen
opzigte.’ Reeds weet Gezelle, wellicht door toevallige interims in Van Oye's klasse,
van diens dichterlijke vlagen(3); althans hij maakt hem al, ook tijdens de verlofdagen,
tot vertrouweling van zijn letterkundige productie. De waarschijnlijkheid is groot
dat de jonge Van Oye, die heel zijn leven een geestdriftig muzikaal amateur was(4),
allereerst op den anders weinig muzikalen Gezelle heeft gewerkt met de bekoorlijke
zuiverheid van zijn zang: van 1854 zijn wellicht nog de ‘blijvelingen’ op het zingend
kind, door C. GEZELLE in Zantekoorn meêgedeeld, en waarin ik(5) gemeend heb de
eerste poging te mogen vermoeden van den dichterlijken leeraar, om zijn vriendschap
voor den zangerigen jongen lyrisch te verwoorden:
Aen het kind met zyn fyn stemmeke
.......... zing zoo zoet
.......... kleene
.................... doet
......... alleene
o Zingend kindje wist gy 't niet
en zongt gy lyk de vooglen
Die nimmermeer hooveerdig zyn
ofschoon zy schoone zingen

(1) FR. BAUR, Uit Gezelle's leven en werk, Leuven-Amsterdam 1931, blz. 172.
(2) Jubileumuitgave, dl XVII, nr 1a. Op zijn beurt spreekt Gezelle (in nr 7a. blz. 11), op 2 April
1858, van intieme gesprekken tusschen hem en Van Oye, reeds ‘nu 2 of 3 jaren herwaarts.’
(3) De vroegste gepubliceerde verzen van Van Oye, in Morgenschemer, zijn van 1856, maar
wellicht, waarschijnlijk zelfs, geantedateerd.
(4) Cf. Jubileumuitgave, dl. XVII, nr 2a, 34a; 63a. (blz. 156); 64a; 83a; 109a; en vgl. de vele
muzikale bijdragen in zijn bundels Vonken en Stralen (1889) en In 't Blauwe (1904). Hij was
innig bevriend met Benoit, Van Gheluwe en Waelput.
(5) Cf. Jubileumuitgave, dl. XI, blz. 366.
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Op Gezelle's bekoord-zijn door den zang van Van Oye werd trouwens vroeger al
gewezen, in verband met deze verzen uit Ik misse u van Januari 1859:
Nu zingt men wel en 't orgelspel
en misse ik niet, o neen,
maar uwen zang mist de orgelklank
en misse ik al met een.(1)

Van Oye zelf berekent(2), in een schrijven van 14 Januari 1859, den duur van de innige
verbinding tusschen hen op vier jaar: ‘Ja, aan u verbindt zich mijn geluk en mijne
zedelijke opvoeding in 't kollegie; en als ik 't kollegie en mijne Poëzij herdenke, dan
voegt zich altijd bij die zoete beelden uw geliefde beeld erbij. Vier jaren lang heb ik
kunnen, trots alle tegenkantinge, spot en haat, de vereeringe aanveerden uwer
vriendschap en uwer priesterlijke genegendheid, binst vier jaar lang heb ik eene
hoogere stem dan het tijdelik roepen der vijandschap, hooren spreken.’
Maar dat moet niet van eerst af aan de groote intimiteit zijn geweest: van 24
Augustus 1855 tot 13 April 1857 zijn slechts twee brieven van Van Oye bewaard,
geen enkele van Gezelle, De drukke betrekkingen, de waarlijk innige verhouding
van geestelijk leidsman tot biechtkind, zijn begrijpelijkerwijze pas begonnen na
November 1857, toen Gezelle de leeraar werd van de Poësis, waarin ook Eugeen
Van Oye zat(3).
Een schrijven van Van Oye, van 22 Maart '58, vangt als volgt aan:
‘Ik kan niet langer aan de noodzakelijkheid wederstaan die mij sichten
zoolange dwingt u mijne hertelikste dankbetuigingen aan te bieden voor
al hetgene gij zonder ophouden en wel voornamelik sichten eenen tijd mij
geweerdigt te bewijzen.’(4)
Twee aanleidingen hebben die verinniging van de vriendschap in de hand gewerkt:
een zuiver geestelijke en een litteraire.

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

Cf. Jubileumuitg., dl. III blz. 81, en dl. IV blz. 122 vlg.
Cf. Jubileumuitg., dl. XVII, blz. 35 (nr 14 b).
Cf. ons Uit Gezelle's Leven en Werk, blz. 142 vlg.
Jubileum-uitg. dl. XVII, blz. 2.
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Vooreerst is Van Oye al dadelijk lid geworden van Gezelle's geheim eucharistisch
genootschap(1), welks stichting omstreeks 25 Februari-1 Mei 1857 is te stellen: hoe
diep de inwerking van Gezelle's eucharistischen ijver op het hart van den adolescent
is geweest, en hoe sterk zijn geestelijke leiding de tot onevenwichtigwordens toe
aangevochten ziel van den puber heeft aangegrepen, blijkt op menige plaats in deze
briefwisseling:
22 Maart 1858: ‘Ja, 't is Gij, Mijnheer, die mijn ziele weêrgebragt hebt tot
dien heilvollen staat, die de boetelingen gelukkiglik niet en verstoot, 't is
gij die haar nog dageliks in 't bezit ervan houdt, 't is gij, 'k en aarzele niet
te verzekeren, die haar in 't toekomende, met Godes hulpe, het geluk en
den eeuwigen welvaart zult verschaffen.
Mogt deze hope niet bedrogen worden. - Mogt God u al het geluk en de
stille vrede verschaffen die gij mij hebt bekomen...’(2)
9 April 1858: ‘peis daarom geenzins dat de vacantiedagen mijnen geest,
die zoo dikwijls slechts in u heeft kunnen verzadigd worden, van u
afgetrokken heeft....,... 't is te zeggen God voor u te bidden, Hem te
bedanken dat Hij een zoo weerdigen bestierder aan mijn arrem herte heeft
willen verleenen...’(3)
14 Januari 1859:(4) ‘...binst vier jaren lang heb ik eene hoogere stem, dan
het tijdelik roepen der vijandschap, hooren spreken.
'K heb gevoeld dat er iets blijvend in stak in dien instinct die mij naar u
trok: 'k heb dikwijls de toekomst gezien in den tijd onzer scheiding. En
die scheidinge is nu voltrokken! Die tijd is nu daar dat ik evenals voorheen,
nog altijd door uwen geest zal geleid zijn, dat ik nog altijd in 't herte bij u
zal zijn en dat die gedachtenisse mij zal versterken en bewaren.
Gij herinnert u, Mijnheer, dat ik met Greefits had willen rondvaren en
zeeman worden? Misschien schepe ik in buiten mijn wete in de groote zee
der wereld waar ik tot nu toe noch de gevaren noch uiteinde aan ken!
Maar ik zeg het u nog eens, dààr zult gij zijn, dààr zal ik u zien aan mijn

(1) Cf. Uit Gezelle's Leven en Werk, blz. 100 vlg. - En Jubileumuitg., dl. XVII, blz. 40: ‘When
here you thought it good for you and indeed it was your joy and happiness to go to our Lords
banquet every week, and you were out of danger...’.
(2) Jubileum-uitg. dl. XVII, blz. 2.
(3) Ibid. id. blz. 14.
(4) Op dat oogenblik is Van Oye sinds een paar weken voor goed weg uit Roeselare! Op 15 Juni 1860 noemt hij 't klein Seminarie te Roeselare, dat van Gezelle wel te
verstaan, ‘de plaatse mijner geest- en zedelike geboorte.’ (Ibid. id. blz. 66).
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zijde gelik ik u nog in mijnen droom heb gezien op het dek van 't schip;
en, moet ik andere omwegen doen en andere zeeën doorkruisen als gij,
toch zal ik, met de gratie Gods, gedenken dat 't één en 't zelfde Vaderland
ons wacht!’(1)
En men leest, in VAN OYE's eersten bundel(2), een gedicht van 1857, in
kennelijk-Bilderdijkiaansche strofen, dat waarschijnlijk aan Gezelle werd opgedragen,
en pas later, pour les besoins de la cause, aan een geheimzinnige Lelia wordt
toegeëigend. De jonge dichter verhaalt er de aarzelingen en smartelijke nederlagen
van zijn rijpingsjaren...
Maar een Engel aan mijn zij'
kwam en zoende en troostte mij
en genas myn wonden;
en hij stilde 't storremweer
en hij gaf de roei mij weer,
gaaf en ongeschonden.
Dank! Heb dank, mijn Engel! Gij
staat den armen drenkling bij,
laaft hem met uw leven!
Zegen dale in overvloed,
Engel, in uw rein gemoed,
dat me kracht kwam geven!
Dank! Gij legdet zacht en teer
't wegverkwijnd gebed terneer
op mijn veege lippen:
Nu - manmoedig roei ik aan
op des levens oceaan:
'k vrees orkaan noch klippen.

(1) Jubileumuitg., dl. XVII, blz. 35. Treffender nog is de uitlating op blz. 55, eerste
paragraaf.
(2) Morgenschemer, Gedichten van Dr. EUG. VAN OYE, Gent 1874, blz. 273.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

298
In 1857 hàd Van Oye nog geen Lelia; hij had alleen maar Gezelle, in wien hij zijn
‘besten vriend en weldoener’(1) erkent, dien hij ‘in zijne kamer beleger(t)’(2) en buiten
wiens onmiddellijke nabijheid hij zich slechts voelen kan als een ‘arme, vergeten
dwaalsterre’(3).
En dan is daar die andere aanleiding tot grootere intimiteit tusschen die twee: hun
respectievelijk dichterschap. Als, op Goeden Vrijdag (=2 April) 1858, Gezelle's
Dichtoefeningen klaar zijn, dan is de eerste aan wien hij 't met een zucht van
verlichting schrijft, zijn dichterlijk biechtekind:
‘Mijn werk is af, 't is goede Vrijdag en ik kom daer zoo seffens van voor
't Allerheiligste; wat zou ik al beters kunnen doen als u een reke of twee
te schrijven, U, die mij verzekerdet dat ik het ben die, onder Gods hulp,
uwer ziele geluk en vrede verschaft hebbe’(4)
Te Roeselare mag Van Oye hem ‘helpen in (zijne hem) zoo geliefde bezigheden
aangaande (zijnen) dichtbundel’(5); eenmaal uit Roeselare weg, is zijn ‘hert bij
(Gezelle) alle dage en menigte keeren daags zelf’(6), bij hem, van wien hij getuigt dat
hij ‘(z)ijn e e n i g s t e ’, (z)ijn dierbaarste vriend (is) op de wereld’(7). In een brief van
15 December 1861 herinnert

(1) Jubileumuitgave dl. XVII, blz. 19; de brief is van 13 Juli 1858. Vergelijk trouwens het
kernbeeld van het heele stukje met deze plaats, uit een brief van 15 Juni 1860: ‘Over een
weke of twee heb [ik] de geschiedenisse van Tobias in den Bijbel gelezen: en ik zag daar,
in der waarheid, de parabel mijns levens: ik meende of ik droomde de reizende jongman te
zijn... en begeleid was ik ook, dacht mij, van 'nen hemelschen reisgezel, van u, Raphaël,
mijnen engelbewaarder!...’ Vergelijk deze beeldspraak trouwens met Gezelle's brief, nr. 8a,
blz. 18. Men houde dit niet voor een lossen inval: ook het gedicht uit Morgenschemer (blz.
216 vlg.) Eene alledaagsche Vertelling werd in November 1861, blijkens het in 't
Gezellearchief bewaarde handschrift, opgedragen aan ‘Mijnen dierbaren Heere Guido Gezelle’
en, à fin que nul n'en ignore, onderteekend met de veelzeggende allusie ‘Dien avond en die
rooze’; - maar in den Morgenschemer wordt het gepostdateerd op 27 Mei 1862 en mir nichts
dir nichts aan Mevrouw E.S. opgedragen.
(2) Ibid. id. blz. 33.
(3) Ibid. id. blz. 37.
(4) Ibid. id. blz. 10; in verband te brengen met het boven, blz. 296 geciteerde, uit den brief
van 22 Maart 1858.
(5) Ibid. id. blz. 15.
(6) Ibid. id. blz. 68.
(7) Ibid. id. blz. 70.
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de jonge student aan de poëtische uren ‘daar op uwe kamer op dat Chineesche
theebakske’(1), zooals hij daar zat te droomen en ‘uwe woorden, uwe zangen, uwe
gebeden in (zijn) herte (liet) vallen om dit (zijn) herte te laven!!...’(1). En nog in een
schrijven van 10 Maart 1862 wordt die dichterlijke samenwerking tusschen leeraar
en leerling herdacht: ‘... of ik mij wilde belasten met het verbeteren der drukproeven.
Het zal mij eene eer wezen, Mijnheer, dit te mogen doen. Dit zal mij de dagen
herinneren toen gij uwen eersten bundel uitgaaft, toen ik nog het geluk had bij u te
zijn, dan ben ik ook een weinig met de uitgave uwer verzen bezig geweest’(2). En
Gezelle zelf weet bij gelegenheid óók die medewerking van zijn jeugdigen vriend
te huldigen en... voor de vorming van diens karakter te gebruiken: ‘dikwijls is mij,
in zulke omstandigheid, de goede bemerking van een vriend dien je kent te bate
gekomen en [heeft mij] dingen doen zien die ik zelf, als vader, in mijne kinderen niet
koste bespeuren.’(3) Het spreekt vanzelf dat deze vriend Van Oye zelf is. Ja, Gezelle
komt er ten slotte toe zijn dichterschap met dat van Van Oye, met dat van zijn intimi
zoozeer te vereenzelvigen, dat elke openbare kritiek op hunne verzen hem pijnlijk
wordt, als gold ze zijn eigen geestesproducten: ‘en 'k en hoor niet geern kwaed van
u zeggen even zoo min alsof gij mijn eigen waret, en wie weet? tot op hoeverre men
door zulke vriendschap als de onze is zieleigen en bijna eenzielig worden kan.
Heeft Lamartine gezeid:
O mon chien Dieu seul sait la distance entre nous,

zoo mag ik wel zeggen:
God weet alléén, mijn vriend,
Hoe dicht ons hert in één sluit!’(4)

(1) Ibid. id. blz. 95. Men gelieve er op te letten dat hier bijna woordelijk de titel in voorkomt
van den bundel Gedichten, Gezangen en Gebeden, waar Gezelle, blijkens nr. 11a en b, zoo
moeilijk een naam voor wist te vinden.
(1) Ibid. id. blz. 95. Men gelieve er op te letten dat hier bijna woordelijk de titel in voorkomt
van den bundel Gedichten, Gezangen en Gebeden, waar Gezelle, blijkens nr. 11a en b, zoo
moeilijk een naam voor wist te vinden.
(2) Ibid. id. blz. 100.
(3) Ibid. id. blz. 7.
(4) Ibid. id. blz. 6.
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Uit het verder verloop van deze vriendschap zal blijken welke van de twee banden
- de geestelijke of de dichterlijke - voor ieder der twee vrienden den doorslag heeft
gegeven: een onbevangen lectuur van de brieven bewijst dat bij Van Oye de
dichterlijkheid, de droom eener litteraire toekomst voor zichzelf, bij Gezelle de
verwachting eener priesterlijke roeping voor Van Oye hoofdzaak zijn geweest.
Over deze bewuste, gewilde prioriteit van het priesterschap op het dichterschap
in Gezelle, kan bij géén zijner intimi eenige twijfel hebben bestaan, ook niet bij Van
Oye. Heette het in de Kleengedichtjes(1):
Geeft God uw hert, aleer 't aan mij,
of iemand ooit geschonken zij;
want hij die God vóór al verkoos,
heeft God, ofschoon hij 't al verloos.

dan geeft de brief van 29 Februari 1858(2) hierop een duidelijke dupliek: ‘... immers
even als er bloemen zijn die overal bij malkaar wassen, wier geuren bij malkaar
schoonder prijken als verscheên, waervan de eene onderlinge de schaduwinge en de
grond is van de andere, wel, zoo zijn er, denk ik, ook menschen. Geve de bermhertige
God dat zij eerst Hem mogen kennen, beminnen en weten dat buiten Hem en zonder
Hem niets goed noch zoet kan zijn en dat met Hem alles zoet wordt en wat is 't dan
van de zoete vriendenbanden wanneer zij in Hem en door Hem onwrikbaar en voor
immer gesloten zijn?...’ En, van dien anderen, ongedateerden brief, die van Mei 1858
moet zijn(3), luidt, met een woordelijke reminiscentie uit S. Paulus, de finale: ‘Zijt
mij gegroet en omhelsd in Hem en in Hem alleen, in wien de Zaligheid [is] en de
Zegen, in wien wij roeren, leven en zijn, in wien wij malkaer beminnen en eeuwig
zullen beminnen mogen, te weten in J.C. heri hodie ipse et in saecula.’
Waar Van Oye Gezelle's hart meê steelt, veel minder met zijn dichterlijken aanleg
is het, dan met de kinderlijke overgegevenheid waarmeê hij zich in den beginne door
den priester

(1) Jubileumuitgave, dl. III, blz. 180.
(2) Ibid. id. dl. XVII, blz. 5. Te verbinden met de nog duidelijker uitlating die wij beneden, blz.
318, citeeren.
(3) Ibid. id. nr 6a, blz. 10.
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geestelijk laat leiden: ‘...wat zou ik al beters kunnen doen als u een reke of twee te
schrijven, U, die mij verzekerdet dat ik het ben die, onder Gods hulp, uwer ziele
geluk en vrede verschaft hebbe(1). Aen het woord en denke ik nooit zonder zelf tot
tranen toe bewogen te zijn, want dààr is van eersten af mijn inzigt geweest; he! wat
is verzen maken, wat is alles, vergeleken bij eene ziele, het edelste dat ooit uit
Scheppers handen gekomen zij, eene edele zuivere, versche ziele, als de Uwe is,
noch edelder, noch zuiverder te kunnen maken! O! Die hemelsche goddelijke soort
van Poesis, Die liefde, Die soort van in en door eendringen der ziele eens Vaders in
Christo met die zijnes kindes...’; en verder: ‘... ons getween, die malkaer zoo nabij
komen, ja één zijn in het herte en de liefde van Jesus, die alles vereenigt en blij maakt
in een oneindige en schuldelooze liefde...(2)’; en verder nog: ‘... mijne genegenheid
tot u en is geen eigen voldoening-zoeken, daer is iets hoogers bij, 't is het uitbeelden
van een ideaal dat ik, o zoo klaer voor mijne oogen zie: 't is dat ik bij u vermeene de
stoffe gevonden t'hebben, oh hoe kan ik de ziel toch een stoffe heeten, waeruit een
vlaemsch kristen jongeling worden kan zooals hij gedurig voor mij zweeft, zooals
mij, verhope ik, God hem toogt en zooals hij zou moeten wezen. Te weten: verliefd
op alles wat goed en schoon is, daerna werkende en strevende, (tegen onze slechtere
lusten als zij in den weg komen) doende reeds, in speculo, in den spiegel der schoone
en goede schepsels, schoone en goede gevoelens, schoone en goede werken, wat wij
eens voor eeuwig doen zullen in den eeuwig schoon- en goeden God!’(3)
Gezelle's vrienden worden hem pas ‘zoo veel te onschatbaerder’ dat ze ‘christelijke
vriend(en)’ zijn(4) en elk van zijn brieven aan hen eindigt met een beroep, niet op
zichzelf, maar ‘op Hem die bloeme en plante miek; op Hem aen wien alles in Uw
herte en in het mijne voor eeuwig moge toebehooren.’(5)

(1) Zie deze bekentenis van Van Oye in nr. 3a, blz. 2.
(2) Ibid. id. blz. 11. - Ook verder nog, blz. 13, gewaagt Gezelle van ‘dat geluk... dat ik geniete
bij het lezen van uwen laetsten brief, het geluk van uwe vrienden nuttig geweest te zijn.’ En
nog op 21 Juli (zie blz. 22) komt hij op die voor hem zoo zoete bekentenis van Van Oye
terug: ‘Vous m'avez dit et je n'oublierai jamais, que vous me devez le salut de votre âme,
jusqu'ici au moins....’
(3) Ibid. id., blz. 12.
(4) Ibid. id. blz. 17.
(5) Ibid. id. blz. 19.
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§ 4. De gewaande vocatie.
Men kan de briefwisseling Gezelle-Van Oye in haar diepere psychologische beteekenis
enkel misverstaan, wanneer men haar niet ziet onder de belichting van de geestelijke
leidingsbeginselen, die de opvoedingspraktijk van den jeugdigen Gezelle kenmerken.
Hij voelt zich leeraar in een Klein Seminarie, d.i. een inrichting, naar den wil van
het Concilie van Trente, bestemd tot een kweekschool van aankomende priesters.
Zelf leeft hij dagelijks onder het diep en heilig besef van de hooge waardigheid, den
priesterlijken staat eigen:
'k Ben priester, 'k ben autaar, 'k ben slachtofferand,
'k ben koning van al 't mij omringend,
en al 't mij omringend, Gij miekt het, Gij gaaft
het mij, om 't U weder te geven;...(1)

Tot geen meer verheven staat kan de jeugd opgevoed worden: ‘Een ziele is een ziele,
een priester is duizend zielen; bidt en werkt voor een ziele; bidt en werkt duistmael
om ne priester. Ah! om ne priester: zyt gy 't of en zyt ge geen, tracht een te maken
of een te worden’(2). En aan Van Oye, wanneer hij nog pas een zweem van
priestervocatie bij hem is gaan vermoeden, schrijft hij: ‘O Eug[een], laet niet vergaen
of verkwynen of geroofd worden 't gene God u in 't herte gesteld heeft kind; houdt
het weigerlyk weg voor nydige oogen; maer weest zeker dat gy later zult werken op
anderen.... Gy zult nooit alleen goed zyn, o blijft ge goed, noch alleen kwaed, moest
gy, God beware, 't heiligdom uws herten [bevlekken]..’(3)
In dat geestelijk voortplantingsvermogen van den priester, ziet Gezelle zijn hoogste
waardigheid. Met de zuiverheid van het priesterschap staat of valt het ethisch geweten
van de menschheid:

(1) Jubileumuitgave, dl. III, blz. 42. - Over Dichtoefeningen ‘doorloopende verheerlijking van
priesterkroon en kloosterglorie’, zie ibid. id., dl. I 237; verwante tonen treft men verder aan
in dl. III, blz. 13; blz. 79: ‘mij, die priester ben’; blz. 89 te vergelijken met dl. XI, blz. 237;
- blz. 94; blz. 125; blz. 163.
(2) Aldus Gezelle in een onuitgegeven briefontwerp (misschien voor Edm. Van Hee bestemd?)
en mij door Z.E.H. Dr. P. ALLOSSERY meegedeeld.
(3) Jubileumuitgave, dl. XVII, blz. 5.
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Sal terrae.
Gij, priester, zijt het zout der aarde;
en bleev' die zoutloos, hoe zou 't gaan?
doch, bijaldien het zelve ontaardde,
wie zette er 't zout weêr krachten aan?
Tot niets en dient, ontwent de priester,
zijn priesterdom, tot niets med'al,
als om den voet nog veel te driester
te maken die hem pletteren zal!
Staat boven 't menschdom, of ligt onder
zijn hoonend voetspoor, man van God:
verdient dat de Engel zelve u wonder'
of dat u 't laatste mensch bespott'!(1)

Maar ook, wat een geestelijke vreugden, wat een prachtige onafhankelijkheid, wat
een uitzonderlijk geluk schept dat hoogere vaderschap: ‘Voyez où j'en suis moi-même;
j'ai appris à connaître le monde de loin, sine clade victor! comme celui qui regarde
une bataille à travers un téléscope; autour de moi du bien à faire partout; Poésie,
éloquence, langues, tout est [pour] moi quelque chose de solide; je ne suis d'aucun
parti si ce n'est celui de Dieu; je ne dois avoir peur de personne pour faire hautement
ma profession de foi; aucun tentateur n'oserait approcher de mon habit noir; j'ai des
enfants à aimer et qui m'aiment et que je puis engendrer pour le ciel à chaque pas:
dans ma chambre, au confessional, à la Table Sainte. Quel bonheur, que de donner
la Ste. Absolution, la sainte Communion; quel bonheur que d'entendre dire: je vous
dois (après Dieu) mon salut! quelles larmes que celles que je versai un jour dans une
de vos lettres.’(2)
Het priesterschap, met het leeraarschap verbonden, blijkt hem wel 't hoogste
levensideaal; aan Van Oye spiegelt hij die toekomst van zielenkneder vóór, als de
bij uitstek voor hem gedroomde: ‘faire des heureux vous irait, enseigner, attirer des

(1) Jubileumuitg. dl. III, blz. 163.
(2) Jubileumuitg., dl. XVII, blz. 27 vlg. Zie boven, blz. 296.
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jeunes gens, subjuguer des esprits vous irait.’(1). En hijzelf, hoe ziet hij de taak van
den opvoeder als een scheppen van zielen in de tweede macht, naar eigen beeld en
eigen gelijkenis: ‘Dat ik toch eenmaal koste zóó veel weerde bij u verkrijgen, als
priester, als biechtvader, en als vriend bezonderlijk, dat mijn afkeer voor iets genoeg
ware om u sympathiquement hetzelve te doen gevoelen! Mogten twee harpen ééns
zóó gestemd zijn dat zij, van zelfs, zonder dwang, onder 't streelen van Gods wind,
't zelve, altijd 't zelve lied zingen; zoo vele dingen zoudt gij door ootmoedige
gehoorzaamheid verkrijgen, wat gij later maer, na bittere ondervinding, met tranen
misschien bekennen en weten zult.’(2)
Collega Prof. VERDEYEN heeft, in de zeer lezenswaardige inleiding tot onze
gemeenschappelijke brievenpublicatie, de ontwikkeling van de vriendschap
Gezelle-Van Oye in hun onderscheiden levensfasen voldoende uitvoerig geteekend:
we kunnen hier dus kort over heenstappen. Alleen mag ik de bedenking niet
terughouden dat, in begrijpelijke en mijn volle sympathie hebbende vereering voor
de gedachtenis van Eugeen Van Oye, mijn geleerde medewerker aan de beteekenis
van diens vocatiemoeilijkheden, in de heele economie van Gezelle's leven een
onevenredigen omvang is gaan toekennen, die wel eens tot nieuwe legenden, in den
zin der door hem zelf trouwens verworpen Eros-theorie, aanleiding zou kunnen
worden. In het falen toch van Van Oye's roeping ziet Prof Verdeyen ‘meer dan een
slag, een knak, het begin van Gezelle's drama, de kern van dat drama zelf’(3), en uit
de parallelie tusschen het afspringen, of althans losser worden van de
vriendschapsverbondenheid van beiden en het heraanknoopen ervan eenerzijds en
de begrenzing van Gezelle's twee dichtseizoenen anderzijds, meent onze Collega,
zij het dan ook vragenderwijs, te mogen besluiten tot een oorzakelijken samenhang
dien hij zóó formuleert: ‘Op het einde van de jaren '80 hangt de dichter ook weer de
harp van de muur. Is hij onder

(1) Ibid. id. blz. 25. - Zoo ook nog blz. 46: ‘... if ever you write or teach, your readers and your
pupils (?) will be - whether they wish it or not - what you are yourself.’
(2) Ibid., id. blz. 13. - Zoo ook nog blz. 47: ‘...Oh, if he was with me, he would feel as I do, he
would sing what I sing, he would be what I be;’ En nóg, blz. 54: ‘If I could have been by
your side, if I could have been you to act and think in your place sometimes...’
(3) Ibid. id. blz. XIV, ook nog blz. XXIV.
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invloed van de herboren vriendschap en de kennismaking met het gezin van Oye tot
berusting en een nieuw dichterlijk leven gekomen? Direct is zulks niet uit de
briefwisseling af te leiden, maar wel blijkt er uit, dat de twee dichterlijke getijden
van Gezelle samenvallen met de bloei en herbloei van hun wederzijdse genegenheid.
Dit feit is te merkwaardig om aan louter toeval te worden toegeschreven. Voor de
eerste periode weet men overigens, dat het geen toeval is. Deze overeenkomst is een
van de redenen, en niet de minste, waarom ik in de scheiding Gezelle-Van Oye de
kern zie van Gezelle's drama.’(1)
Het bewijs te leveren dat, voor den tweeden begenadigden dichttijd van Gezelle
deze interpretatie niet opgaat, zou ons te ver buiten de gewenschte chronologische
afwikkeling van het onderzoek brengen, en een discussie HUGO VERRIEST-ALOIS
WALGRAVE uit het jaar 1909(2) heeft onweêrlegbaar bewezen dat niet op het einde
van de jaren '80, maar op het einde van de jaren '70, Gezelle's zwijgenstijd als dichter
voorbij is, en dat met de balsemende zachtheid van trouwe, dagelijksche vriendschap
te Kortrijk, meer bepaaldelijk met de Verriesten (vooral ADOLF en GUSTAAF) zijn
miraculeuze lyrische ouderdomsbloei te verbinden is, in zoover ten minste als daarvoor
elders dan in de economie zelf van het dichterwezen eenige oorzakelijkheid moet
worden gezocht.
Maar voor den eersten dichttijd, voor de Roeselaarsche jaren namelijk, kost mij
de bekentenis geen moeite, dat de opvatting van Collega Verdeyen voor de hand zou
liggen en onze instemming afdwingen, indien er alleen de briefwisseling Gezelle-Van
Oye was, indien het roepings-drama Van Oye het eenige was, waarin Gezelle gemoeid
werd, waaronder Gezelle geleden heeft. Dat is echter niet het geval en reeds in
vroegere publicaties(3) werden, uit het familie-archief documenten in voldoende aantal
ter sprake gebracht, opdat Gezelle's drama zou worden beoordeeld in den volledigen
samenhang zijner bedrijvigheid als geestelijk leider

(1) Ibid. id. blz. XXIII-XXIV.
(2) In Dietsche Warande en Belfort van dat jaar, nl. blz. 14 vlg. Men vervolledige die gegevens
met de thans overvloedige en zekere dateeringen in Tijdkrans, Rijmsnoer en Laatste Verzen.
(3) Bvb. door Dr. P. ALLOSSERY in Jubileumuitg. dl. IV passim, en door mezelf in Uit Gezelle's
leven en werk, blz. 176 vlg.
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te Roeselare, en niet uitsluitend in het licht van een persoonlijken vriendschapsband,
hoe geïdealiseerd men zich dien ook mag denken.
Ergens in de briefwisseling Gezelle-Van Oye(1) ziet Gezelle de priesterziel in het
beeld van een mystieke roos, waar andere zielebijen komen rond hokken en zwermen.
En ook de tijdgenoot werd reeds getroffen door die hebbelijkheid in den dichterlijken
leeraar, om te ‘zwermen’, om een kring van intimi rond zich te weten, die denken,
voelen, handelen zullen volgens zijn geest: van daar zijn geheim genootschap en die
vreemde, ongewone methodes bij de zielenleiding, die vanwege een nauwelijks zesen
twintigjarig priester bevreemding en onrust moesten verwekken bij oudere, meer
ondervindingrijke collega's. Zijn heele manier van geestelijke werking komt trouwens
op onbewandelde wegen, vreest niet te loopen over ijs van één nacht.
Diepaangegrepen door de dichterlijke, niet van eenige romantische sentimentaliteit
vrij te spreken ascese van den Engelschen Oxfordman en oratoriaan FATHER FABER(2),
vertoont de jonge Gezelle te Roeselare ons een priesterziel die één zuivere, blakende
vlam is van sacerdotalen ijver; roekeloos, zooals iedere jeugdige ijver is, maar op
een gebied, dàt van de zieleleiding, waar de wijze evenwichtigheid en de behoedzame
voorzichtigheid van den ouderen, meer ondervindingrijken biechtvader duurzamer
overwinningen pleegt te boeken. Gezelle zelf verdedigt zich weliswaar tegen de
verdenking, dat hij bij zijn biechtelingen, aan ‘du prosélythisme condamnable’(3) aan
‘werverij’ zou doen. Maar zijn tijdgenooten te Roeselare hebben hem wel degelijk
van werverij beschuldigd, de latere superior van het Klein Seminarie, BRUNO VAN
HOVE, meer bepaaldelijk: ‘... M. Gezelle had het groot ongelijk van de roepen te
willen maken: 'k en heb al geen betrouw in dat ..’(4). Een onbevangen lectuur in
Gezelle's directiebrieven wekt den indruk dat, bij alle soliditeit der geestelijke doctrine
inzake roeping(5), de jonge, vurige overtuiging

(1) Jubileumuitgave, dl. XVII, blz. 5.
(2) In dezen zelf een leerling van zijn eigen Ordevader, hl. FILIPPUS DE NERI; zie bvb. J.H.
NEWMAN, Sankt Philippus Neri, München 1922.
(3) Jubileumuitgave, dl. XVII, blz. 24.
(4) FR. BAUR, Uit Gezelle's Leven en Werk, blz. 177.
(5) Men leze vooral de heerlijke brieven nrs. 10a, 15b, 16b en 19b.
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van Gezelle een sterke neiging niet altijd heeft overwonnen, om in de plaats te treden
van den nog ongevormden wil zijner biechtelingen. Het geval Van Oye zou ik in
dezen, liever dan symbolisch, zooals Prof. Verdeyen het heet(1), symptomatisch willen
noemen: het lijkt me immers zoo duidelijk de edelmoedige maar gevaarlijke
voortvarendheid van den jongen leidsman te illustreeren!
De eerste, nog schroomvolle allusie op een priesterlijke roeping bij Van Oye,
treffen we aan in Gezelle's brief van 29 Februari 1858: ‘... en wie weet misschien
ook éénmaal ééns nader nog in 't heilig priesterdom des Heeren Jesu Christi’.(2) Met
het wekken van deze illusie begint, van de zijde van den leeraar, een ware belegering
van die jongensziel; waar vroeger slechts in de vacantiedagen gecorrespondeerd
werd, is het nu, tusschen twee menschen die elkaar dagelijks, en meermalen per dag,
te zien en te spreken krijgen, een stroom van lange grondige brieven over en weêr.
Op 22 Maart valt Van Oye's bekentenis, dat Gezelle vrede aan zijn ziel heeft
gebracht(3); op 2 April verklaart zich Gezelle tot tranen toe bewogen om die
bekentenis,(4) waarin hij een versteviging van de roeping zal hebben willen zien; op
22 Juni moet Gezelle zich reeds te weer stellen tegen een remmenden invloed van
binnen of buiten de seminariemuren, die Van Oye schijnt te hebben willen wapenen
tegen Gezelle's mysticisme en Marianisme en die tegen de ‘begoocheling der Poezij’
de ‘réalité de la vie’ uitspeelt(5). Op 13 Juli, Van Oye's

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

loc. cit. blz. XIV.
Jubileumuitg., dl. XVII, blz. 2.
Zie boven, blz. 296.
Zie boven, blz. 301.
Jubileumuitg. dl. XVII, blz. 18: ‘O de begoocheling der Poezy en de réalité de la vie! Laet
ze roepen; begoocheling is zij niet, maer wezentlyke - wezentlykheid! Zoo wezentlyk als
Religie zelve. Gy zyt begoocheld en onder een illusie, die zoekt wat u niet ryk maken kan;
die aenbidt ‘wat diende uw slaef te zyn’, die eet wat geen voedsel - die drinkt wat geen drank
is; Gy zyt bedrogen; wy slachten Tobias' goeden Engel Raphael: videbar quidem vobiscum
manducare et bibere: sed ego cibo invisibili et potu qui ab hominibus videri non potest utor!
Ah! poesis begoocheling! Myn poesis begoocheling en hertverblindheid die men haestig
uitschudden moet, wil men de menschen behagen; neen toch, maer Poesis-Religie,
Religie-Poesis; Poesis-Engel Raphael qui ducit et reducit! leidt my! leidt my waer ik zyn
moete, leidt my door 't onbekende land des levens...’.
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feestdag, luidt het in Gezelle's brief: ‘Now from this day of your feast begin, I beg
of you, to use me as your intimate friend as you do me the favour of calling me; do,
child, and if I do not understand you, make me, make me understand you, without
any restraint..’(1) En van dan af schijnt werkelijk Gezelle geen oogenblik meer te
hebben getwijfeld aan Van Oye's vocatie. In zijn brief van 21 Juli 1858 begint zijn
epische strijd met den antagonista in Van Oye's roepingsproces: het is wel degelijk,
zooals we hadden vermoed(2), de eigen vader van den jongen die, niet zoo zeker als
Gezelle dat zijn zoon den moed en de kracht zou hebben om de zware verzakingen,
den priesterlijken staat eigen, te dragen(3) van hem eischt dat hij den mystischen
tooverban, het geestelijk envoûtement van Gezelle in zijn ziel zal verbreken en aan
zijn studie eindelijk die vaste, meer positief-wetenschappelijke richting geven, die
hem in staat zal stellen het graduaats-examen te halen en op de Universiteit de
medische studie te beginnen(4) Reeds op dat oogenblik, op 21 Juli 1858, nog vóór de
voleinding van Van Oye's poësis, leven die twee onder 's vaders dreigement, dat zijn
zoon na het groot verlof zal worden thuis gehouden(5): ‘Voyez, vous avez dix huit
printemps, vous commencez à connaître et à aimer votre christianisme autant en
littérature qu'en piété et en instruction chrétienne, et vous vous laisserez tout à coup
(dans 3 semaines) sevrer du sein de la douce Mère, et on vous interdirait en même
temps et son lait et ses larmes et ses doux regards et son sourire divin et sa chaste
poésie que vous venez à peine de reconnaître et c'est à peine que le rapide char de la
fortune vous laisserait le temps de venir demander à la douce Mère le pardon des
fautes que vous avez commises étant loin de son regard et de sa protection’

(1) Ibid. id. blz. 20-21.
(2) Zie: Uit Gezelle's Leven en Werk, blz. 158-159.
(3) Zie Jubileumuitg., dl. XVII, blz. 28: ‘Votre père ne croit pas que vous soyez capable du
courage pour poursuivre votre vocation.’
(4) Ibid. id. blz. 23: ‘Vous m'avez dit que... si vous ne devenez pas médecin, vous aurez à
surmonter l'affection d'un père chéri à juste titre et à vaincre même ses raisonnements et ses
objections; (peut-être?) sa volonté formelle.’ - En ibid. id. blz. 42 vlg.: ‘Why! would you
learn more mathematics in Iceland or more chemistry! than here? I'll teach you chemistry
and botany if you wish it...’
(5) Ibid. id., blz. 26.
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Na 't groot verlof van 1858 werd aan de twee gevrienden nog enkel één semester
respijt gelaten: uit het Allerzielen-verlof is Van Oye met ‘de laatste rooze van den
zomer’ bij Gezelle van huis teruggekeerd; hij heeft ze den geliefden meester
geschonken, tijdens een innig gesprek in het diepe mysterie van den avond, toen
tusschen hen gesproken werd ‘wat hunne zielen weten’(1), dat aarzelend geheim:
wellicht vanwege den jongen, in een oogenblik van dichterlijke verdroomdheid, een
duidelijker uitgesproken verlangen naar een priesterlijke roeping. Maar, is de
bezinning al niet dadelijk daarop, na het ontvangen van het zieldoordringende gedicht
Dien avond en die rooze, in den jongen opgegaan, dat dit een ijdele, een niet te
verwezenlijken droom is? Althans, in zijn bedankingsschrijven voor het stuk luidt
de finale: ‘'k Heb nog twee groote pakken op mijn herte liggen, en die dikwijls op
mijn lippen geweest zijn maar nog nooit er over gevallen zijn: 'k zal ze eens in een
brief steken als gij het mij toelaat en als ik tijd en vermogen hebbe’(2). Welke pakken
waren het? Zware zonden zijn het wel niet geweest, in een zuiveren jongen als Van
Oye toen uit alles, en niet het minst uit Gezelle's eigen tienmaal hernieuwd getuigenis,
is gebleken te zijn(3). Eén ondeelbaar oogenblik hebben wij gedacht aan de
mogelijkheid van een verdoken, hoewel schuldeloos liefdegevoel, waarmeê de
biechteling bij zijn dichterlijken vriend niet had durven uitpakken; immers, het briefje
waarin Van Oye eenige weken later zijn verplichting voortaan thuis te blijven aan
zijn kozijn en vriend KAREL DE GHELDERE zou meêdeelen, eindigt nogal raadselachtig
in veelzeggende opschorsingsteekens: ‘Adieu, my dear Charles, I would tell you a
thousand things more, but........’(4), als wilde hij zeggen: maar de brieven van 't klein
Seminarie hebben censuur! En in Van Oye's eersten dichtbundel, Morgenschemer,
komen een aantal gedichten voor, gedateerd tusschen de jaren 1856 en 1868, en alle
aan een mysterieuze Lelia opgedragen.(5) Maar de enkele veronderstelling dat de Van
Oye van Gezelle's hart, met dezelfde

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

Zie Jubileumuitg. dl. III, blz. 101; dl. IV, blz. 140; dl. XVII, blz. 33 en 248.
Ibid. id. blz. 33.
Zie bvb. ibid. id. blz. 11.
Ibid. id. blz. 34.
Het zijn vooral de stukken uit den cyclus Liefdepeerlen (blz. 77 vlg.).
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pen, die den brief van 22 Maart 1858 schreef(1), verzen zou hebben geschreven als
deze strofen, die van 31 Mei 1858 heeten te zijn:
En strooit de tijd zijn kouden sneeuw
op beider buigend hoofd,
is 't jagend vuur van vroegere eeuw
onz' lippen eens ontroofd, O! dat het vuur des herten dàn
zoo hevig vlamme als nù
en toogt ge mij wat liefde kan,
ik toog het ook aan u!
Mijn kind, waarom die traan, die zucht? ...
Kom - hert op hert gewoeld!
De liefde is eeuwig! Niets geducht ....
'k Heb de eeuwigheid gevoeld!(2)

die veronderstelling alleen ware een onverdiende beleediging voor het karakter van
den jongen van Oye, die zich uit de bewaarde briefwisseling aan ons juist vertoont
als een wel teêre en overgevoelige, maar zeer opene en zuivere natuur. De eerste
maal dat we nog schuchter verzwegen genegenheid voor een meisje in Van Oye's
leven zien doorschemeren is in een brief van 3 Dec. 1860(3). Zoodat we van deze
liefdeverzen, later door Van Oye tot de jaren 1856-58 gerekend, noodzakelijk moeten
veronderstellen dat ze, wat dichters méér plegen te doen bij het later verzamelen van
hun jeugdverzen, werden geantedateerd; voor enkelen zelfs, bvb. het stuk Eene
Bloem(4), dat ze latere overdrachten zijn aan een zekere Lelia, van stukken die
oorspronkelijk den beminden leeraar waren toegeëigend.
In de Kerstnachtmis van 1858 heeft Gezelle aan Van Oye voor het laatst de H.
Communie uitgereikt in de Seminarie-

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

Zie boven, blz. 296.
Morgenschemer, blz. 84.
Jubileumuitgave, dl. XVII, blz. 72.
Morgenschemer, blz. 79. - Zie boven blz. 298. Zoo ook Morgenschemer blz. 210 vlg.
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kapel(1). Vader Van Oye heeft onverhoeds zijn zin doorgedreven, en na het kerstverlof
zijn zoon thuisgehouden, onder voorwendsel dat hij hem voortaan, mede door het
volgen van lessen in de door hem geleide tuinbouwschool, beter wil bekwamen voor
het positief-wetenschappelijk gedeelte van het graduaatsexamen(2); in feite om
Gezelle's vocatie-actie op den jongen Van Oye stil te leggen. Uit de heele
briefwisseling trouwens blijkt dat Gezelle's verhouding tot het gezin Van Oye deze
is geweest van een voorzichtige terughoudendheid. De vader vooral, doctrinair-liberaal
van denkrichting, moet in Gezelle eenig wantrouwen hebben gewekt. Het eenige
bewaarde briefje, dat tusschen hen beiden schijnt te zijn gewisseld, is van koud
vormelijken toon en een zuiver gelegenheidsschrijven, waarbij vader Van Oye Gezelle
om een dienst verzocht.
Monsieur l'Abbé Gezelle,
Les devoirs impérieux de ma profession de médecin ne me permettent pas
de rester auprès de ma malheureuse soeur Me. Devinck. Comme je suis
seul membre de la famille, je sens que ma présence à l'enterrement de ma
nièce serait nécessaire et cependant je dois partir. Puis je vous prier de me
remplacer? En cas affirmatif veuillez accompagner Mr. Alphonse Devinck
C'est un service dont mon coeur vous tiendra compte et une bonne oeuvre
dont la providence vous récompensera.
à Vous Mr. l'Abbé
Dr. René Van Oye.(3)
In den huiskring Van Oye te Torhout heeft Gezelle, die nochtans zoo gemakkelijk
de families zijner leerlingen bezocht, die o.m. alle vijf voet naar Poucke toog, bij de
Van Doorne's(4),

(1) Jubileumuitgave, dl. XVII, blz. 35.
(2) Cf. Ibid. id., blz. 39 vlg.: ‘... every one sees and knows, and proclaims everywhere, except
in your presence, in order not to hurt your filial loving, too inconsiderately loving heart,
proclaims, I say, that the reasons are not those given to you and to others.’ - de ware reden
noemt Gezelle, zonder een blad vóór den mond te nemen: ‘... moral violence came between
us to break every link of paternal, spiritual and most lawful influence as much as man on
earth can do it ...’ (ibid. id. blz. 38).
(3) Uit het familie-archief (Gezelle-Museum te Brugge).
(4) Jubileumuitg., dl. IV, blz. 115 vlg., benevens andere, sindsdien door 't Gezelle-Museum
aangekochte Van Doorne-documenten.
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blijkens de bewaarde briefwisseling nooit den voet gezet(1). 't Is dat vader Van Oye,
te Torhout als liberaal schepene in den plaatselijken politieken strijd gemengd, met
de geestelijkheid aldaar wel op niet al te vriendschappelijken voet zal hebben geleefd;
althans verdenkt Gezelle hem, blijkens een aantal plaatsen uit de briefwisseling, van
minder goede gezindheid tegenover Deken en geestelijken te Torhout: ‘your poor
deluded father’ noemt hij hem(2) en aanhoudend waarschuwt hij Eugeen zijn
christelijke gevoelens niet te laten afhankelijk zijn van de min of meer groote
sympathie die de priesters zijner omgeving genieten of zelfs verdienen: ‘... You
should have been born in the age of faith when Religion was not made to consist of
this or that minister of it. In the middle ages many priests were much worse than now
but they respected them as ministers from the Most High; now, a man will be more
or less catholic in the same measure as the priest is more or less agreeable to his
fancy. These sorts of feelings are proclaimed before you very often and it must
naturally enough impress you. I have often in the sincerity of my heart done what I
could, without making direct allusion, to counterbalance the material paternal
influence by the spiritual in the now r e m e m b e r e d time when I was with you. Now
I must do it openly and say that where you are and as you are, you are in danger of
never being anything than what would be a horror to think of: you are in danger and
it is so much the greater as you are not aware of it’(3) Vader Van Oye's beginselen
zijn wel degelijk de liberale: ‘... You are afraid of working out your principles even
against your father's! They are different, they do differ from

(1) Zie Jubileumuitg. dl. XVII, blz. 113: ‘... Wij hebben nog nooit de eer en 't genoegen gehad
u te mogen ontvangen.’ (30 Augustus 1862). En nog nadrukkelijker is de niet aanvaarde
uitnoodiging van 4 September 1864: ‘Als 't u belieft, Mijnheer, gij zoudt mij 't geluk en de
eer eens moeten geven u hier ten mijnent te mogen ontvangen. Ik heb het u reeds zoo dikwijls
gevraagd, en ge 'n hebt nooit aan mijne begeerte willen voldoen...’ (ibid. id. blz. 149). Ook
te Torhout zijnde, denkt Gezelle er niet aan Van Oye, die thuis is, te gaan de hand drukken;
hij zegt liever een weesgegroet voor hem (ibid. id. blz. 32) van in het station! Cf. ook nog
blz. 51.
(2) l.c. blz. 40. En op blz. 42 plaatst hij tegenover den aanhoudend ongunstigen dunk van Vader
Van Oye over den Torhoutschen Deken, diens eigen gunstige uitlatingen over hem: ‘... Tell
him if you like the Dean of Thourout has been here, and said nothing but good of him...’
(3) Ibid., id. blz. 40 vlg.
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yours. I appeal to your conscience about that. Here I hear boys say: if that was the
case with me, I would not stand it, no more would I, no more would I; no more should
you! Break the bands of bondage and come home! Say: I must, and I will and I
shall!’(1). Gezelle spaart vader Van Oye niet; het wordt bijna smalen waar hij van
hem spreekt als van ‘some contrary agent which keeps your conscience and your
will out of my reach’(2); het wordt hem ten slotte te veel, dat hij zijn naam nog noemt,
voortaan polemiseert hij tegen ‘men’ en ‘ze’(3). Heeft Van Oye, onvoorzichtig genoeg,
de zeer teergevoelige Paus-vereering van Gezelle gekwetst, door de toekomst van
Pius IX in de Europeesche polemiek niet zoo rooskleurig te zien als de geestdriftige
dichter(4) dan krijgt onmiddellijk vader Van Oye de schuld, zijn jongen ‘'t gedacht
ingeleid of aengewreven’(5) te hebben. Bij den vader schijnt dus wel de groote
tegenstand tegen Gezelle's vocatie-plannen met zijn zoon te hebben gelegen; dat de
moeder in dat pijnlijk konflikt tusschen lichamelijk en geestelijk vaderschap de rol
van vertrouwelinge van den aangevochten jongen heeft gespeeld, is op te maken uit
wat Van Oye, dertig jaar later, aan Gezelle schrijven zou: ‘Onder de papieren van
mama heb ik eenige brieven gevonden die gij mij vroeger geschreven hebt, en die
zij zorgvuldig en heiliglijk bewaarde!’(6) Was misschien ook voor haar een lieve
droom vervlogen, toen de wil van haar echtgenoot en de aarzelende willoosheid van
Eugeen hem verwijderden van het altaar, dat hij een oogenblik had begeerd?
Men kan nu over de geestelijke leiding van den jeugdigen Gezelle denken zooals
men wil, maar de hulde zal men hem niet kunnen onthouden dat hij moedig en
slagvaardig gestreden heeft(7) voor een overtuiging die hem dubbel heilig was door
de vriendschap welke hij den jongen Van Oye toedroeg. Van 21 Juli

(1) Ibid. id. blz. 41. Zie trouwens ook nog blz. 58 de herhaalde deuken onder water tegen het
liberalisme van vader Van Oye: ‘zielenslaefbanddragere der wereldkinderen’; ‘suite de la
liberté’, enz
(2) Ibid id blz. 53.
(3) Zie bvb. ibid. id. blz. 57.
(4) Ibid. id., blz. 61.
(5) Ibid. id., blz. 62.
(6) Ibid. id. blz. 219.
(7) Zie bvb. blz. 41: ‘I say so, and let my letter be seen! I will come out for it!’; blz. 42: ‘read
my letter and show it to your Father if you like’!

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

314
1858 tot op het oogenblik dat, met Van Oye's vertrek naar de Universiteit te Leuven
(October 1860), de zaak haar voorloopig beslag schijnt te hebben gekregen, vertoont
de briefwisseling een dramatischen strijd, tusschen den hardnekkig aandringenden
Gezelle - in het volle vuur van zijn ‘christian and priestly audacity’(1) - en den
voorzichtig-weifelenden, nooit rechtstreeks antwoordenden Eugeen Van Oye. Gezelle
volgt hierbij de onverbiddellijke ‘logic of Christ’(2) en beroept de heele aangelegenheid
vóór ‘the balance of the Sanctuary’(3). Zijn vocatie-theorie sluit als een bus en lijkt
me theologisch onaanvechtbaar: ‘Men moet u geen vocatie maken, men moet een
vocatie laten worden en geworden lijk de bloem onder Gods zonne.’(4). ‘... la vocation,
le signe de Dieu, le plan de Dieu quant à vous, est dans vous, est sur vous, non dans
la volonté ni dans le désir d'aucun autre, pas même de votre confesseur; il peut vous
éclairer, vous donner courage, vous soutenir et même il a le droit d'attendre de Dieu
qu'il ne se trompe pas dans la manière de se conduire à votre égard...’(5) Uw vader
beschuldigt mij wellicht van ongewettigd ingrijpen in uw vocatieproces; maar: ‘Je
ne puis pas, après ce que vous m'avez dit, m'empêcher de vous dire ce que je pense,
quelle(s) qu'en puissent être un jour les conséquences pour moi; je suis votre
confesseur et votre ami et à ce double titre je vous dois assistance, si longtemps que
je suis libre de vous la donner et qu'on ne vous retire pas de mes mains et de mon
coeur’(6). Het is integendeel, ge hebt het me bekend, uw vader zelf, die ingrijpt in
iets, waarin hij U geheel vrij behoorde te laten: ‘I must say the truth and I will think
myself honoured by saying it - combined with deserved reproach against and
compassion with your poor deluded Father, forgive me for the love I bear you - and
I tell you solemnly: I feel it my duty to say what I say. Why! I have no interest that
you should be a priest and I never tried to summon you into that; but I have interest
that you should be free in that one thing at least in which

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

Ibid. id. blz. 42.
Ibid. id. blz. 41.
Ibid. id. blz. 42.
Ibid. id. blz. 41.
Ibid. id. blz. 23.
Ibid. id. blz. 22.
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a man is a man, is himself; is himself independently of any tie, any chain whatever,
let it be linked in the centre of your very heartcore.’(1) En ook gij gaat niet vrij uit van
elke schuld, in den strijd waaronder thans uw hart heeft te lijden: ‘My dear lad, you
are fainthearted and dare not speak your heart to your father; do not try to give a
colour of heroism to that: it is faintheartedness, in a matter of such importance, never
to have mentioned it and to go following blindly an impulse given even without any
expressed will and with the conscience that he must and would leave you free, if you
chose to ask. How could I esteem you, if you leave the matter there without moving
a hand or stretching forth a finger.... Do tell me, have you spoken to your father and
told him your true disposition? ...’(2) De vader wordt geschilderd als de antagonist
van God zelf, en zijn huis vergeleken met het huis van Jephta: ‘O Eugène, ce n'est
pas moi qui fais votre vocation, c'est Dieu qui combat, puisqu'il y a combat dans
vous. Ce ne peut être que Dieu d'un côté et Il permet que, sans le savoir et sans qu'il
y ait peut-être ombre de faute, ce soit votre père qui est son antagoniste.’(3)... ‘Hé
bien, vous irez peut-être, blanche victime, arrachée de force au berger et à la bergerie
où se passe la folâtre enfance, arrachée de préférence à cause de sa blancheur et de
son innocence, vous irez et vous vous laisserez immoler sur l'autel du monde, divinité
abhorrée qui en consuma tant! de mes brebis, vous irez, mais le berger la pleurera,
sa brebis, il la poursuivra longtemps des yeux, plus longtemps du coeur pour la
pleurer encore, comme la mère de Tobie pleurait quand elle ne voyait plus son enfant;
il la pleurera, et on l'entendra gémir entre ses sanglots: ‘Cruel Jephté! qui immole
son enfant...(4).’ En later nog eens, in een brief van 1 Maart 1859: ‘Come away from
Jephtes house!’(5). Ja, Gezelle aarzelt niet zijn geestelijk gezag tegenover het vaderlijk
gezag te plaatsen: ‘You call me a confessor. I claim my right as such; it's Gods

(1) Ibid. id. blz. 40. - En, in denzelfden zin, ook nog wat later, op dezelfde plaats, is er sprake
van den vader ‘... who should understand you, understand your right which he certainly
claimed once himself when young’.
(2) Ibid. id. blz. 47.
(3) Ibid. id. blz. 27.
(4) Ibid. id. blz. 26 vlg.
(5) Ibid. id. blz. 42.
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right and precedes the right of a father over you’(1) en den vader te beschuldigen van
wreedheid en dwaasheid: ‘it was cruel folly, that I say again, cruelty and folly to take
you away.’(2) En wat kan uw vader u geven in ruil voor alles wat hij u ontnomen
heeft, door u hier weg te trekken? Niets: ‘... what will a well occupied doctor be able
to compensate you with, what can he do for you?..’
Men denkt intusschen met medelijden terug aan het hart van den achttienjarige,
en wat het moet hebben geleden in dat scherpe conflict tusschen twee hardnekkige
willers, die elkaar nooit ontmoetten, tenzij op het met stormen van strijd verduisterde
slagveld eener aangevochten adolescentenziel! Het gebeurt dat Van Oye, bij een of
andere gelegenheid, naar Roeselare op bezoek komt: maar die ontmoetingen zijn een
pijniging voor den leeraar: ‘Oh! your visit was a torment to me, and saying dear
child is pressing twice on the thorn which is put into my heart, not by you - never!’(3);
zooals ze een bron van zeer gemengde gevoelens zijn voor den jongen: eenerzijds
levert deze zich geheel over aan de blijdschap, Roeselare, de plaats zijner geestelijke
geboorte, zijn vele beminde makkers, en bovenal Gezelle terug te zien(4); maar
anderzijds beeft hij over al zijn ledematen, wanneer hij met dezen laatste alleen is,
en de heele materie nog eens grondig wordt overlegd. ‘...You looked so happy to see
me - schrijft Gezelle hem na zoo een bezoek - and you trembled and did not know
what to do when you came in’(5). Er wordt duchtig gediscussieerd; wellicht vallen er
harde woorden over en weer(6). Het lijkt voortaan wel duidelijk uit de lezing van de
brieven, dat bij Van Oye zelf de vocatie nooit veel meer dan een zoete dichterlijke
velleïteit is geweest die zich uit in vage

(1) Ibid. id. blz. 41. - Onzeggelijk hard vind ik ook deze plaats: ‘... your friends forget you in
the hope of seeing you and hearing you again, rescued by your own christian evangelic will
from the shame others or one other has put on you’ (blz. 42).
(2) Ibid. id. blz. 39.
(3) Ibid. id. blz. 41. Zoo ook blz. 39: ‘... your last dear visit to me was much more a torment
than anything else to me, for many reasons’
(4) Cf. nr. 16a; de brief is van 17 Maart 1859.
(5) Jubileumuitg. dl. XVII, blz. 42.
(6) Ibid. id. blz. 44: ‘If I did utter any words too hard for you, forgive me my sincerity, which
can never be too great’ verontschuldigt zich Van Oye; en Gezelle antwoordt, l.c. blz. 47:
‘No! No! not one word too hard for me, dear, no; but do listen again...’
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woorden: ‘God, I believe, is speaking to my heart’(1). Reeds durft hij tegenover den
opdringerigen leidsman, de door dezen voorgewende evidentie van de roeping
wegredeneeren: ‘I hope - schrijft hem daarop Gezelle - Our dear Lord will make you
understand and not let you reason away to yourself (as you tried to do very hard and
with very good intention), what you owe to Him before all.’(2). Maar de dichterlijke
zieleleider blijft koppig bij een vocatieplan, dat hij zich eenmaal voor Van Oye heeft
voorgenomen: ‘Quant à moi, depuis que j'ai l'honneur d'être votre confesseur et père
en J.C., je n'ai jamais eu un quart d'heure de doute touchant à votre vocation’.(3)
Waar deze zekerheid op Van Oye niet zóóveel indruk schijnt te maken, als hij er
blijkbaar had van verwacht, daar werpt Gezelle het alweêr over een anderen boeg
en speelt andermaal de synonymie Poézie-Religie, Religie-Poézie(4) uit - benevens
de Vlaamschgezindheid - om er den droomerigen jongen meê te verlokken: ‘Oh!
Flanders wants, wants, wants Christian Poetry, much of it indeed; and who can be a
poet, who can love the angel of Poetry better than a priest, a thinking, meditating,
worldabhorring priest. And how will you nourish the flame of poetry without the oil
of the lamp of the blessed sacrement; ite potius ad vendentes! et dum irent emere,
venit sponsus! Flanders wants Priests with much Poetry to make its children
enthusiastic about its religion, its language, its morals, its traditions, its selfsameness.
Do you love your country and your God, well then again be what you are, work
yourself out, μοιει σαντον! One act of courage and Almighty God is sure to help
you.’(5) Maar de eenige reactie in het antwoord van Van Oye hierop, is een sceptische,
gedesabuseerde uitlating over de Vlaamsche priesters, echo waarschijnlijk, althans
zóó heeft Gezelle het gevoeld, van de liberale atmosfeer die de jongen thuis inademt:
‘Ja, VLAANDEREN wants, wants, wants Christian priests and poet-priests! Ik zou u
menig nieuws derop weten te vertellen, maar ik heb geen tijd.’(6)

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

Ibid. id., blz. 44.
Ibid. id. blz. 47.
Ibid. id. blz. 24.
Zie boven, blz. 307.
Jubileumuitg., dl. XVII, blz. 49.
Ibid. id. blz. 50.
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Nog eenmaal probeert Gezelle met een andere taktiek: hij stelt den biechteling in
quarantaine, die weigert zijn priesterlijken raad op te volgen. Van Oye schrijft hem
1 Juli 1859 en, wanneer hij veertien dagen later nog geen antwoord heeft ontvangen,
blaast hij in een nukkig gebaar van miskende genegenheid, het heldere paleis hunner
vriendschap op,... ‘du bout des lèvres’ trouwens.(1) En Gezelle zwijgt, blijft zwijgen,
tot 20 October van 't zelfde jaar, wanneer hij de zekerheid heeft, die hem ook reeds
vroeger zal hebben voorgezweefd, dat Van Oye gezakt is voor 't graduaats-examen
en de toegang tot de Univer siteit voor hem gesloten. Dàn pas beantwoordt hij den
kwaden Van Oye-brief van 14 Juli: ‘...You deplore that an innocent intimacy should
be broken and interrupted, that I do not write. What can I do, what am I to write
about, if not about the main thing? Quo res summa loco, the thing about which you
said I was right and yet that you intended to do otherwise than what I thought and
told you what was right? I have done my duty as a friend, as a confessor. Am I to
blame for the miserable state of your affairs. Have not I told you?... what will be the
consequence of all this on your immortal soul that God gave you and will reclaim
from you. Why don 't I write? Because I cannot write without beginning as a priest
and confessor and next as a friend. Poetry and flemish and all friendship too and all
the sweetness of your most valuable and sincere love I consider nothing unless it can
be a means for me to gain you to Jesus Christ.’(2). Wat Gezelle vooral hinderde in de
toenmalige houding van zijn biechtekind, dat was zijn strategie van steeds voorzichtige
zelfverschansing: ‘I have written to you and put things strongly and asked questions
in my letters which you never answered; not questions about poetry, but things like
these: you, my Eugene, that of your wish went to Holy Communion every week, said
your rosary etc. while with me, what do you do, now that you are in the world? You
professed to be pious and so you were. Who or what then forced you to decide a
question for you of the most vital interest, without any piety or without any regard
to your confessor and what you thought

(1) Ibid. id. blz. 52: ‘... recevez cet adieu que mes lèvres prononcent, et que mon coeur renie.’
(2) Te verbinden met den brief aan grootvicaris FAICT, dien we beneden, blz. 322. meêdeelen.
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were your own dispositions? Now that the thing came to the end, every one foresaw
but one person, I ask you again in the name of the friendship which still unites us:
quo res summa loco? O my own dear child, I must say and finish: I do so wish that
you had gone quietly to the end of your studies and of your christian education like
the others, I do so wish for many things. Yet I have but one.
Und Thränen bittre Thränen nur ich habe’.(1)
Op dezen zoo duidelijken, een ja of een neen opvorderenden brief antwoordt Van
Oye met een voorzichtig stilzwijgen tot 23 Februari 1860(2). En dàn gaat er weêr een
lange brief, vol met de teederste bevestigingen van genegen dankbaarheid, en vage
toekomst-velleïteiten: ‘...Maar zou mijn herte dan toch zoo hard, zoo oppervlakkig
zijn dat het zaad uwer heilige vriendschap er ooit in ontworteld kunne worden? Neen!
't gene mij door God is geschonken zal, hoop ik, als alle verbintenis aan mijne
kinderjaren verbroken is, mij nog zuiver en sterk bijblijven, en misschien in lateren
tijd zooals eertijds mijne ziele verheugen en troosten! - Neen, Mijnheer, ik heb te
veel vrienden, te veel priesters gezien, dan dat ik u niet als het ideaal des priesterdoms
en der liefde in mijn herte beware’(3).
Nóg zal Gezelle een paar maal op de aldus ge-escamoteerde ‘roeping’ terugkomen:
‘... Wat wil ik al zeggen: gij zijt weg van hier, van mij en gij rekent u onder 't getal
van de levenden niet meer! Wanneer zal toch de dag van het vrij wezen opgaan voor
u, dat al het goed, dat in u zit, zal iets anders worden dan kort ingehoudene wenschen?
ge begeert een brief van mij? ik heb er u zoovele geschreven, maer wat helpt het toch
al? Ik zou u liever ‘plough boy’ zien dan 't geen gij nu zijt. Wat zijt gij? Wat doet

(1) Jubileumuitg. dl. XVII, blz. 54.
(2) Ibid. id. blz. 55: ‘Beschuldig mij dan niet indien ik u niet schrijve: ik kan niet meer schrijven,
ik ben de pen ontwend...’ Van Oye had dat jaar zelfs verzuimd zijn meester een gelukkig
nieuwjaar te wenschen: ‘A happy new-year. I forgot it’ (blz. 56).
(3) Te verbinden met gedichten uit Morgenschemer, bvb. blz. 210, 216 vlg., 228, 273 e.a., die
naar alle waarschijnlijkheid en, voor blz. 216 vlg., zeker, aan Gezelle werden opgedragen.
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gij? waer gaet gij naertoe? Gij zijt nu in la vie réelle. Wat is la vie réelle, waer zijn
uwe réalités? het eenige reëele dat gij hadt, men heeft het u heeten wegsmijten en
gij hebt het gedaen. Wat zijt ge nu of wat zult ge worden? Gij spreekt mij toe als
vriend, maer in uwe brieven, in uwe bezoeken, gij zijt mij niets ten zij - - -?
ondervraegensteekens. En dat gij nu iet van de wereld weet en dat gij geen kind meer
en zijt, wat wil dat zeggen? Hebt gij er bij gewonnen? Voor hoevele hebt gij 't
verkocht van geen kind meer te zijn? Arm kind toch, ten is maer als gij zult rond
geweest zijn dat gij noodzakelijk zult wederkeeren ...’(1)
Zóóver is het al met die gewaande vocatie; reeds aanvaardt Gezelle het idee, dat
Van Oye slechts de veilige haven van het priesterschap zal bereiken, nadat hij in de
wereld zal mislukt zijn. Voorbeelden van andere jongens, die standvastig en
karaktervol den tegenstand hunner omgeving lijden, worden Van Oye voorgeschoteld
als heilzame lessen; de jonge Italiaan, Domenico Pisani, is uit Roeselare weg en leeft
onder onverdraagzame Anglicanen, daar ergens in Engeland: ‘Domenico heeft vele
te lijden, straf vele, maer houdt moed en schryft my brieven op zyn knien by nachte
en hy doorweekt ze met zyn tranen, hy leeft onder de wilde beesten.’(2). Als een
oud-studiemakker, Napoleon Nono, een schitterend begonnen zangers-carrière
onderbreekt, en zijn studie te Roeselare heropvat om priester te worden, dan is Van
Oye de eerste aan wien Gezelle het triomfantelijk schrijft: ‘Gy zult verstaen waerom
ik u dat schryve.’(3). Man merkt die Absicht!
En om de verlokking voor Van Oye nog dringender te maken, voegt hij erbij: ‘...
dat vele dingen hier (nl. te Roeselare) veranderd zijn, dat mijn manier van leeren de
overhand heeft, dat de grootste vijanden bekeerd zijn en dat het een geheel ander
dingen is.’(4). Maar ook dit was, ofwel een pia fraus, ofwel een edelmoedige
begoocheling bij Gezelle; we bezitten immers thans(5) het laatste jaarsverslag, dat op
10 Augustus 1859, door den kort

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

Jubileumuitg., dl. XVII, blz. 57.
Ibid. id. blz. 58.
Ibid. id. blz. 59.
Ibid. id. blz. 59.
Z.E.H. Dr. P. ALLOSSERY was zoo gelukkig het uit het bisschoppelijk archief te Brugge op
te diepen, en zoo vriendelijk het ons meê te deelen.
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daarop verplaatsten, zwakken Superior van het Seminarie, AUGUST FRUTSAERT, bij
Mgr. MALOU over den stand van het instituut was uitgebracht, en de plaats die daarin
Gezelle betreft, luidt slechts matig waardeerend:
Monseigneur,
J'ai l'honneur d'adresser à Votre Grandeur le rapport annuel, sur les
Messieurs qui composent le personnel enseignant du Petit Séminaire.
Je suis heureux, Monseigneur, de pouvoir constater que tous nos Messieurs
en général, comprenant l'importance de la mission qui leur est confiée, se
sont appliqués avec ardeur et assiduité à leurs fonctions de professeur.
Mr. Ev. Huijs, professeur de Philosophie, très dévoué à ses élèves, s'est
efforcé de leur donner son cours de la manière la plus utile; Mr. Vanheule,
professeur de Mathématiques, est pareillement dévoué à l'avancement de
ses élèves.
Mr. Vanhove s'est montré comme toujours professeur dévoué et infatigable.
Ses élèves nous ont donné la plus grande satisfaction sous tous les rapports.
Mr. Gezelle se montre toujours et partout animé des meilleurs sentiments,
mais je crois que le manque de méthode chez le professeur a nui(t!)
considérablement au progrès des élèves.
Mr. Messiaen a fait sa classe avec zèle, mais je crois qu'il n'a plus ses idées
au professorat. Il aimerait beaucoup de devenir vicaire. Il serait à désirer
que son désir puisse être exaucé.
Mr. Bièvre fait toujours sa classe avec la même ardeur. Je dois en dire
autant de Mr. Roose, qui s'occupe encore particulièrement de la société
de musique et qui fait régner dans cette société un ordre et une discipline
convenables.
Mr. Lefèvre continue à se montrer le professeur modèle, sous tous les
rapports. Mr. Victor Huys, professeur de français, est toujours animé du
meilleur esprit. Ce Monsieur m'a rendu un service réel, en se chargeant
de la prière du matin et du soir des domestiques.
Mr. Delbar est aussi un professeur très dévoué et très capable. Il m'aide
beaucoup pour la tenue des livres.
Mr. De Leu est toujours excellent surveillant. Je puis dire que la
surveillance ne s'est jamais mieux faite, depuis que je suis à Roulers, que
pendant l'année qui s'est écoulée. J'attribue surtout ce résultat à la bonne
intelligence qui règne entre Mr. De Leu et Mr. Delbar qui fait les fonctions
d'aide surveillant.
A l'externat Mr. Vanzieleghem marche très bien sous tous les rapports.
Le succès ne répond pas tout à fait, aux efforts de Mr. Brondel, au
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pensionnat. Ce Monsieur, animé des meilleurs sentiments, n'a pas
malheureusement sur ses élèves toute l'autorité désirable.
Tel est, Monseigneur, le rapport que j'ai l'honneur de présenter à Votre
Grandeur, je me permettrai de communiquer oralement à Votre Grandeur
certains petits détails qu'il serait trop long et un peu difficile d'énumérer.
J'ai l'honneur d'étre avec les sentiments de la plus parfaite considération,
Monseigneur,
Votre très humble
et très obéissant serviteur
Aug.te Frutsaert, sup.
Roulers, le 10 Août 1859.
Deze superior zal wél vreemd opgekeken hebben toen hijzelf het was die, in
September 1859, zijn ‘demissie kreeg’(1) en vervangen werd door BRUNO VANHOVE.
Maar ziehier nu een ander stuk van 6 Augustus 1860, ditmaal van Gezelle zelf,
waaruit ten duidelijkste blijkt dat ook de nieuwe Superior niet zeer hoog op had met
de aanwezigheid van Gezelle te Roeselare(2):
† Roulers College, feast of the Transfigur[ation]
A.D. 1860.
Very Reverend and dear Sir,
I feel bound to tell you, that as soon as I came home from my visit to Your
Reverence, I told Charles De Gheldere of your subscription; he was very
highly pleased indeed, but told me that during my absence he had been to
Mr. Vanhove's room, who had quite discouraged him and told him to wait
till he was thirty five; that he had also, when young, been excited by others
to publish his verses but that he thanked God not having done so. This is
the state of af[f]airs at present. I did not foresee that Charles' enterprise
would have been so far discountenanced, otherwise I should not have

(1) Aldus formeel in een brief van Gezelle naar huis. Zie F. BAUR, Uit Gezelle's Leven en Werk,
blz. 169.
(2) De adressant is blijkbaar Mgr. Faict, toen nog Vicaris-generaal, de vroegere overste van
Gezelle te Roeselare, een overtuigd Anglomaan als Gezelle en evenzeer als deze betrokken
in de toenmalige beweging tot het bekeeren van Anglicanen, een laten uitlooper van het
Oxfordmovement! In den aanhef van den brief gaat het over de voorgenomen uitgave van de
Jongelingsgedichten van KAREL DE GHELDERE (Leuven 1861) waarvoor Gezelle toen ijverde.
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dared to ask you for a subscription; yet I maintain there is not the slightest
harm in the book, on the contrary; it can only have a good influence on
the boys and is a regular profession de foi for the author.
Mr. Algar tells me that Mr. Vanhove expresses himself very very strongly
about his wish and will that I should leave Roulers, even that this would
be one of the first conditions, if not the first under which he would
undertake to be Superior; nothing of all this is said to me, not one word
of reproach or rebuke: nothing!
And I cannot conceive what harm I have done. Mr. Vanhove himself said
at the beginning of the year that I had une mission spéciale and that I was
a gift of God which he should try to keep as long as he could; what am I
to do in the midst of all this? Yet again I feel that I have a good influence
with the boys, I have been able to regain several to piety and devotion
under the mask of flemish, italian and so forth; I am the only representative
of catholic literature, and then Mr. Vanhove goes and says to Mr.
Biebuyck, vicaire at Iseghem, that literature is going to the dogs through
me, and that I make everything to consist in piety; the very words he said
to Mr. Algar. I only wish they were true, and that I could gain my object.
However let Almighty Gods will be done in this and every thing. I feel
some release in telling you, by whom I have always been kindly received
and encouraged and corrected; and for the rest, I intend to continue as I
can, remembering que la résistance provoque l'énergie.
I am, Very Reverend Sir,
Yours very faithfully in Xo
Guido Gezelle pbr.::
En eenige weken later verhuisde Gezelle van Roeselare naar Brugge.

§ 6. Conclusie.
Met deze verhuizing naar Brugge, en kort daarop Van Oye's vertrek naar Leuven na het eindelijk behaalde graduaatscertificaat(1) - luwt het conflict tusschen beiden
inzake Van Oye's roeping. De schoone, klare spiegel hunner vriendschap wordt nog
wel eens stukgerimpeld, door een stormpje van Van Oye's ongeduldigen naijver(2);
een paar malen dient Gezelle hem een

(1) Zie Jubileumuitg., dl. XVII, blz. 68: ‘'k zou geeren mijn certificaat krijgen: kan ik nu in
d'universiteit niet geraken, dan trek ik heen! op Gods genade...’
(2) Ibid. id. blz. 72.
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verdiende les toe, voor zijn nalatigheid in het afdoen van studentenschulden(1); een
enkelen keer wordt zijn trek naar bal-, muziek-, en tooneelzaal gekapitteld(2); met een
van angst beklemd hart verneemt de verre biechtvader de slechts met halve woorden
uitgestamelde zielsgevaren, die zijn jongen loopt in de Universiteitsstad(3). En dan
werpt Gezelle nog wel eens een weemoedigen blik terug, op een verleden hoop, die
- meent hij nog steeds - een werkelijkheid had kunnen worden: ‘Ah! 'k heb 't zoo
dikwijls gezeid, gy haddet moeten in de middeleeuwen geboren zyn, als er
kruisvaerders waren en kloosterlingen lyk Sint Ignatius, den edelman, den soldaat,
den priester, den kloosterling, den heilige. Ah! kind, gy zyt alleen daer die zulk een
herte hebt als gy en alleen zult gij er nooit komen. Gy kunt bloeijen op eenen stam,
maer zonder stam valt gy in 't slyk. Ah, de schoone, schoone rooze! Hoe jammer is
het niet, hoe spyt het my niet dat ik my niet meer geweerd hebbe om u by my te
houden en my by u; het ging ons toch zoo wel en 't zou nog zoo wel kunnen gaen!...’(4)
Maar vooral na iedere mislukking in 't examen, en die zijn in 't studentenleven van
Van Oye talrijk geweest(5), steekt Gezelle hem nog eens de ‘reddende plank’ der
priesterroeping toe: ‘... I have the continual idea that you and your present position
are a contradiction; you are the poor man of the gospel who fell into the hand of
robbers and they left him for dead on the road to Jericho from Jerusalem. And I am
afraid there is no one with you to pour into your wounds the oil and the wine of
Poetry and Religion. I have told you all along and I never varied where your place
ought to have been, but I have only God on my side and you know God prevails only
at last when everything else has failed. You will never be a good doctor; you might
have been such a useful priest and all your cares would be over now...’(6). Ja, Gezelle's
koppige vraag quo res summa loco blijft den steeds opnieuw mislukkenden medischen
student toeklinken, nog in de jaren 1865, brutaal en publiek, tot in de kolommen van

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

Ibid. id. blz. 117, 118, 125 vlg.
Ibid. id. blz. 161.
Ibid. id. blz. 87-89.
Ibid. id. blz. 90.
Ibid. id. blz. 169.
Ibid. id. blz. 136.
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Gezelle's 't Jaer 30(1), zij het dan onder het wellicht ook toen niet geheel ondoorzichtige
pseudoniem Tibi; - zelfs nog nadat Van Oye, tijdens hun Londensche reis van
September 1862, uitdrukkelijk en eerlijk had bekend te zijn teruggeschrokken voor
‘den zwaren en schrikkelijken last des Priesterdoms’.(2)
Alles saamgenomen echter is, na Van Oye's vertrek naar Leuven, in October 1860,
het pogen van Gezelle meer geweest zijn beminden oudleerling voor zijn
neo-Gotische, katholieke cultuurbeweging(3) te behouden, dan hem te winnen voor
een, vocatie, waarover hijzelf sedert lang in petto het ‘ergo erravimus’(4) had
uitgesproken. Met onrust zal hij de groeiende letterkundige ambities van Eugeen
Van Oye hebben geconstateerd, die hem steeds verder van zijn eigen neo-katholieke
renaissance afwendden, en hem in connexie brachten met de liberaliseerende
letterkundige groepen van Antwerpen, Brussel en ten slotte ook het zoo verafschuwde
Gent(5). Hij kan niet anders dan getroffen zijn door den geringen ijver van Van Oye,
om zijn zoo smadelijk belaagde poëzie, door den leerling zoo diep bewonderd
nochtans in geestdriftige brieven, ook in het publiek met de pen te verdedigen: reeds
in April 1859 had Van Oye zich van een bespreking van Gezelle's Dichtoefeningen
in de Beurzencourant afgemaakt, met het excuus: ‘'t zouden vijgen na paschen zijn’(6);
in 1863 klaagt hij in een schrijven aan Gezelle ‘de weinig liberale kritiek’ van
HEREMANS over Gedichten, Gezangen en Gebeden aan; maar de gevestigde reputatie
van den machtigen Heremans publiek wederspreken, zoover brengt geen jongen het,
die voelt dat zijn droom van een litteraire toekomst(7) meer kans krijgt in de
zoogenaamd algemeen-Nederlandsche, dan in de toentertijd zoo bitter bekampte
particularistische richting: ‘O! hadde ik tijd, hadde ik tijd!!... Ik heb al begost een
antwoord aan Heremans

(1) Ibid. id. blz. 154, 168, 169. TIBI is Van Oye's pseudoniem.
(2) Ibid. id. blz. 137. De heele passus is beteekenisvol voor den toenmaligen zieletoestand van
Van Oye, op wien het studentenleven blijkbaar niet zonder ongunstigen invloed is gebleven.
(3) Zie vooral: blz. 93, 110 en ook in deze bijdrage, beneden, blz. 327.
(4) Ibid. id. blz. 62. Prof. VERDEYEN brengt ten onrechte deze woorden in verband met het
gedicht Ergo erravimus uit Jubileumuitg. dl. III, blz. 298.
(5) Zie: F. BAUR, Uit Gezelle's leven en werk, blz. 127 vlg.
(6) Jubileumuitg. dl. XVII, blz. 51.
(7) Zie o.m. blz. 108 vlg.
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te schrijven, maar ik heb ze moeten daarlaten, vooreerst bij foute van tijd, en ten
tweede omdat ik meen dat er bevoegder pennen dan de mijne uwe verdediging, de
verdediging der Christen kunst zullen opnemen. Maar het mag bij H(eremans) kritiek
niet blijven: er moet geantwoord worden. Ware ik u, ik zou zelve mijn advokaat zijn
...’(1) En niet anders zou het later zijn, nog in 1887, met betrekking tot Gezelle's
Hiawatha-vertaling(2). Met welke gemengde gevoelens moet de eens zoo diepgeliefde
meester hebben gelezen(3) dat, bij een vacantiebezoek aan Brugge, de voortaan op
litterairen roem beluste Eugeen zooveel tijd aan den agressief-liberalen ‘dichter’ van
Liefde, Vreugde, Vaderland - KAREL VERSNAEYEN(3) - besteed heeft, dat er voor een
praatje met Gezelle zelf geen oogenblik meer overbleef(4).
Maar vooral Van Oye's ommezwaai in 1866 van de Leuvensche naar de Gentsche
Universiteit, na de zooveelste mislukking te Leuven(5), moet Gezelle hebben vervuld
met kommer over de kristelijke toekomst van zijn Roeselaarsch zorgenkind. Heftige
woordenwisselingen vergallen hun schaarsche ontmoetingen: en de inhoud dier
conflicten heeft wel niet uitsluitend den taalvorm van Van Oye's bijdragen in 't Jaer
30 of in den inmiddels gestichten Rond den Heerd(6) gegolden: ‘Toen ik u gister ging
bezoeken, was mijn inzicht voornamelijk u over de zaak te spreken die het voorwerp
van mijnen laatsten brief geweest is; ongelukkiglijk heeft eene woordenwisseling
tusschen ons plaats gegrepen die mij in de onmooglijkheid stelde op het bezonderste
voorwerp van mijn bezoek terug te komen. Die woordenwisseling heeft u, mijns
ondanks, verbitterd; welnu, ik houd eraan te verklaren dat ik geen enkel woord, gister
door mij gesproken, intrek; en, indien het mij spijt dat ik u onaangenaam geweest
ben, het spijt mij evenzeer dat er geen onpartijdige getuige aan onze discussie
tegenwoordig was ...’(7) Van dàt oogenblik af begint de briefwisseling geruimen tijd
te stokken; vooral wordt ze, van de zijde van den jongere, gewild koud-zakelijk:
wenscht Gezelle

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

Jubileumuitg. dl. XVII, blz. 134.
Ibid. id. blz. 217.
Ibid. id. dl. XVII, blz. 130.
Ibid. id. dl. XVII, blz. 130.
Ibid. id. blz. 166.
Ibid. id. blz. 169.
Ibid. id. blz. 160 vlg.
Ibid. id. blz. 170 vlg.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

327
in 't Jaer 30 van 31 Maart 1866 aan Tibi nog een ‘zalige Paesschen’(1), Van Oye's
antwoorden gaan voortaan dikwijlder naar ‘Mijnheer Gezelle’(2), dan naar ‘Mijn
dierbare(n) Heer Gezelle’(3). Met smart moet de vroegere biechtvader zijn biechtkind
van zoo lange jaren hebben aan 't werk gezien, in het eenmaal zóó verguisde 't Zal
wel gaan(4); met angst zijn naam gevonden tot op de inteekenlijsten voor zoo
strijdend-antikatholieke schotschriften, als de Liedjes en andere verzen van den
Gentschen proto-socialist EMIEL MOYSON(5).
Zoodat het vertrek van Van Oye naar de slagvelden van Noord-Frankrijk (begin
September 1870)(6) een gelukkig keerpunt moet geweest zijn, in deze verkeerd
loopende vriendschap.
Daarop volgen de bitterste jaren van Gezelle's eigen leven te Brugge (1870-1872),
en zijn moeizame genezing te Kortrijk. Maar nauwelijks heeft VAN OYE hem in 1874
den bundel Morgenschemer gezonden, waarin de vroeg-vergrijsde dichter zoo menigen
echo uit zijn Roeselaarsche poëzie overhoort(7), of de oude genegenheid ontwaakt
opnieuw, in een priesterhart, dat zeker den afstand meet tusschen de eenmaal voor
Van Oye gedroomde heilige bestemming en den toon der thans gepubliceerde poëzie,
maar dat toch ook steeds bereid is, te helpen voorkomen dat de nog smeulende vonk
in een mensch van goeden wil zou gedoofd worden. Daarom dan Gezelle's ijveren
bij zijn Brugsche vrienden van Rond den Heerd, bij DUCLOS vooral, opdat ze Van
Oye, met zijn wel soms gewaagd-erotische, ook wel wat vaag-religieuse, maar toch
onmiskenbaar kristelijke inspiratie, voor één der hunnen zouden laten doorgaan(8).
En als dan later Gezelle zijn eenmaal zoo bovennatuurlijk maar diep beminden
leerling, dien hij in lange jaren niet meer heeft ontmoet(9), voor het eerst terugvindt
te Oostende(10),

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

Ibid. id. blz. 172.
Ibid. id. blz. 173, 176, 177, 178.
Ibid. id. blz. 174.
Morgenschemer, blz. 200.
Antwerpen, 1870, blz. 127.
Jubileumuitg., dl. XVII, blz. 178.
Ibid. id. dl. III, blz. 103; dl. IV, blz. 146, dl. XVII, blz. 178.
Z.E.H. Dr. P. ALLOSSERY heeft in dl. IV van de Jubileumuitg., blz. 146 vlg., het essentieele
uit de desbetreffende documenten meêgedeeld.
(9) Zie het bewijs bvb., Jubileumuitg. dl. XVII, blz. 183.
(10) Ibid. id. blz. 209.
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goed en gelukkig en kristelijk getrouwd, als een man het lief en het leed van het
vaderschap dragend(1), een trouwhartig, menschlievend en kundig medicus, die zijn
beroep ook als een apostolaat beoefent, zooals hij 't in zijn jeugd had gedroomd(2) en
aan wien ikzelf niet kan terugdenken zonder ontroerde en dankbare bewondering; heeft dan de rijpere en humaner geworden priester niet de harde voorspelling van
vijf en twintig jaar vroeger herroepen: ‘You will never be a good doctor!’(3)? En,
geleerd door een aantal andere roepingstragedies waarin hij als jong zielenleider
gemengd was geweest, heeft hij niet, in den diepen en waren ootmoed van zijn hart
het ‘ergo erravimus’ herhaald, dat hij eenmaal over zichzelven sprak(4)?
Dààr heeft dan de werkelijke knoop gelegen van Gezelle's Roeselaarsch drama:
zijn koppige, natuurnoodwendige, onbedwingbare oorspronkelijkheid verbreekt, ook
in de geestelijke directie die hij geeft, alle overgeleverde omramingen en komt in
botsing met een wereld van traditie(5). Een hart vol edelmoedigen offerzin, een wil
vol met de zuiverste en heiligste inzichten, een geest van hooge distinctie en
uitzonderlijke begaafdheid bleken ten slotte niet voldoende om een ook zoo
uitzonderlijk begenadigde als Gezelle was bruikbaar te maken voor een
gestandardiseerde omgeving. Gezelle heeft echter het besef gehad van wat hij was
bij de onverzettelijke grondwet van zijn natuuraanleg:
De miere en zal geen peerd heur wenschen,
de krieke geen radijs;
de menschen
alleen zijn niet zoo wijs(6)

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

Ibid. id. blz. 192 vlg., 194 vlg.
Ibid. id. blz. 138.
Ibid. id. blz. 136.
Zie boven, blz. 325.
Zie boven, blz. 321.
Jubileumuitg. dl. III, blz. 35. - Te vergelijken met ibid. id., dl. XVII, blz. 48: ‘... everyman
must work his way to God. If he is a fair flower, let him be a flower; if he is a bird fair and
fine as day, with the gift of song sown into him by Gods hand, well then let him be a bird as
God made him.’ Dit is, op meer dan twintig jaar afstand, de grondgedachte van Gods
eerstigheid uit Tijdkrans (dl. VII, blz. 142).
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Is eenmaal dat gevoel van reddelooze mislukking, van hulpelooze onbruikbaarheid
bij Gezelle gewekt, dan gaat de dichter in hem een tijdlang onder in de bitterheid
eener menschenschuwe neurasthenie, of hij zoekt in het nederig caritatieve werk van
den priester verpoozing voor het diepste leed en troost voor de momenteele onmacht
van een eerlang opnieuw bevrijd en bevrijdend dichterschap. Niet in geringe
conflictetjes van zuiver persoonlijken aard, maar in de krachteloos makende
zelfontdekking zijner moeilijk adapteerbare natuur, ligt de kern van Gezelle's tragedie.
Het is het voorrecht van de Geschiedenis, die al deze drama's met den noodigen
afstand bekijkt, en er echte noodlotstragedies leert in zien, voor elk der dramatis
personae rechtvaardige, want objectieve beoordeelingscriteria te vinden, zonder
daarom van schuld of onschuld bij één van hen te moeten spreken. Een tijdlang was
het gewoonte, Gezelle als een klagelijk slachtoffer van de hoogere geestelijkheid
voor te stellen. De groote, socialistische dichteres, Henriette Roland Holst, komt de
hooge verdienste toe, bij intuitie, zonder kennis van stukken of protocollen, de ware
verhoudingen in Gezelle's leven te hebben ontdekt, waar ze schreef: ‘Thans, nu wij
Gezelle's levensgang in groote trekken hebben uitgebeeld, vermogen wij ook te
begrijpen, welk een kracht ten goede zijn nauwe verbintenis met de kerk voor den
dichter is geweest. Haar beschuttende wallen beschermden den schuchtere tegen het
luide rumoer en de booze vijandigheden der wereld. Haar tucht temperde de tweespalt
in zijn gemoed en behoedde hem voor al te groote eenzelvigheid. In haar vast verband
leerde hij zijn ongeduldig-vooruitschietenden geest bedwingen en zijn individueele
strevingen beteugelen... Tweemaal botsten zijn ongeduld, zijn vurig streven, om
nieuwe banen te vinden, tegen den langzamen maatgang der bewegende werkelijkheid;
tweemaal leek hij te pletter te zullen loopen tegen een muur van vijandige
omstandigheden. Beide malen greep de kerk in: haar hand verwijderde hem uit een
omgeving waarin hij vastgeloopen was en deed hem elders herbeginnen. Hij leed
pijn, zeker; hij werd bedroefd, maar ook in den zin van gelouterd; hij behoefde zich
niet met schade en schande los te wringen, niet zélf te beslissen, zelf te kiezen in een
staat-des-gemoeds, waarin de mensch niet rustig te kiezen vermag. De machtige
instelling, waarbinnen
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hij een nederige funktie uitoefende, en aan welker bevelen hij zich ootmoedig
onderwierp, koos voor hem.’(1)
Uit den boven door ons geciteerden brief aan Mgr. FACIT(2) meenen wij te mogen
opmaken dat, reeds in 1860, Gezelle deze ordenende, beveiligende, genezende rol
van de Kerk in zijn leven erkende en aanvaardde als een hooge weldaad.
Gent, 20 Januari 1937.

(1) H. ROLAND HOLST, Guido Gezelle, Amsterdam 1931, blz. 58 vlg.
(2) Zie boven, blz. 322.
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MArtijn van Torhout
Een nieuw dichter van beteekenis uit de dertiende eeuw
Door Prof. Dr. J. Van Mierlo, S.J.
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie
In het Belgisch Museum van 1839 (III, blz. 197-218) bracht D.J. VAN DER MEERSCH
verslag uit over een handschrift, dat hij Rijmboek van Martijn van Thorout noemde.
Uit oude registers op het stedelijk archief van Oudenaarde, die uit de boekbinderij
van het klooster Sion in dezelfde stad waren voortgekomen, had hij allerlei snipsels
kunnen losmaken, die blijkbaar vroeger tot één zelfden bundel of codex hadden
behoord. Met nog enkele andere snipsels van andere registers, die eveneens, blijkens
formaat en schrift, deel hadden uitgemaakt van hetzelfde oorspronkelijke handschrift,
kon hij heel wat fragmenten nog, samen meer dan 3000 verzen, hiervan redden. Deze
fragmenten aldus bijeengebracht heetten het Rijmboek van MARTIJN VAN THOROUT,
omdat aan het einde van een dier fragmenten, nl. van vander Biechten, een zekere
MARTIJN VAN THOROUT zich als den maker er van aangeeft(1).
Het oorspronkelijke handschrift is ontstaan in het klooster Eename, bij Oudenaarde.
Het schrift wijst naar het einde der

(1) In zijn Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, Gent, 1893, geeft NAP. DE PAUW
blz. 290 vlg. een overzicht van de geschiedenis van dit handschrift, waarvan hij dan de meeste
stukken uitgeeft, behalve het Boek van catone en het van Zeden die door D.J. VAN DER
MEERSCH reeds uitgegeven waren in de Vlaamsche Bibliofilen (2e Reeks, 1846), en enkele
fragmenten door denzelfden uitgegeven in het Taalverbond (1854, 170-178). Onser Vrouwen
Lof en Vander Biechten werden echter nog door DE PAUW opnieuw uitgegeven. Zie overzicht
van den inhoud van ons hs. bij N. DE PAUW o.c. blz. 702.
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dertiende of begin der veertiende eeuw(1); nog bewaarde verklaringen aan het einde
van een paar gedichten bevestigen dat die ‘gemaakt’ werden in de jaren 1286 en
1290.(2)
Wij hebben hier fragmenten van twaalf gedichten, die, volgens de nummering der
bewaarde folio's, in volgende orde in het handschrift voorkwamen:
fol. 60. Vander Zielen ende vanden Lichame.
fol. 62 (?). Onser Vrouwen lof.
fol. 62 (?). vo. Van Onser Vrouwen Geslacht.
fol. 101. Van Sente Caterine.
fol. 117 (?), 123, 128 (?) Vanden Levene Ons Heren.
fol. 154, 155, 161. Van Sente Eustaes.
fol. 165, 166, 169, 170, 181, 184. Van Sente Aechte.
fol. 184, 186. Van Sente Waernaer.
fol. 224, 225, 227, 238, 240, 243. Van Sente Marie Egyptiake.
fol. 243, 248. Vander Biechten.
fol. 248, 249, 250, 251. Van Catone.
fol. 254, 255, 256, 257. Bouc van Seden.

De vraag nu, die zich opdringt is: was dit Rijmboek een verzamelhandschrift, dat
slechts afschriften van oudere werken van verschillende dichters bevatte, of was het
een handschrift dat voor het werk van één en denzelfden dichter, die dan MARTIJN
VAN TORHOUT zou zijn, was aangelegd? Met andere woorden: zijn al deze gedichten
van MARTIJN VAN TORHOUT?
Men begrijpt het belang van de vraag, wanneer men bedenkt, dat in het handschrift
werken voorkwamen als Vanden Levene Ons Heren, de Dietsche Catoen, het Boec
van Zeden en van der Zielen ende van den Lichame? Zouden wij MARTIJN VAN
TORHOUT als den dichter van al deze werken mogen beschouwen?
En toch is die vraag tot nog toe, zoover mij bekend, niet onderzocht geworden. In
zijn verslag schijnt VAN DER MEERSCH het er voor te houden, dat alles van één dichter
is. Vandaar de titel Rijmboek van Martijn van Thorout. Verder schrijft hij het

(1) Dit is ook de meening van Prof. DE VREESE, Bouwstoffen 75 n. 3.
(2) Deze jaartallen gelden voor den tijd der vervaardiging van de gedichten zelf, niet voor dien
van het afschrift.
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slot van Sente Maria Egyptica ook aan MARTIJN VAN TORHOUT toe, al gaat hij dan
voort: ‘Vermoedelijk zal de onderhavige rijmbundel in dit gesticht (Eename), ook
afgeschreven zijn’ (blz. 208), wat op zichzelf nog niet tegen de eenheid bedoeld is.
Ook veronderstelt hij elders nog, dat alles van MARTIJN VAN TORHOUT zou zijn, van
wien hij zegt: ‘een tijdgenoot en wellicht een verdienstelijk medestrever van onzen
JACOB VAN MAERLANT’ (blz. 213)(1). In zijn uitgave van het Boec van Catone in de
Vlaemsche Bibliophielen, waar hij zijn verslag uit het Belgisch Museum samenvat,
drukt hij zich minder stellig uit. Hij meent alleen nog dat de ‘codex meer dan één
rijmdicht van dezen geestelijke zal hebben vervat’ (blz. 14).
Noch BEETS in zijn uitgave van de Disticha Catonis, noch SURINGAR in zijn uitgave
van het Bouc van Seden, noch BEUKEN in zijn uitgave van Vanden Levene Ons
Heren(2) hebben zich afgevraagd, of soms de onbekende auteur van deze werken,
waarvan fragmenten in den Oudenaardschen Rijmbundel voorkomen, misschien de
daarin toch vermelde MARTIJN VAN TORHOUT zou kunnen zijn. De reden zal wel
zijn, dat zij deze werken volgens andere handschriften hebben uitgegeven, zoodat
hun belangstelling minder naar de Oudenaardsche

(1) Op te merken valt dat VAN DER MEERSCH het slot van S. Aechte, dat, zooals verder zal
blijken, van zoo groot belang is voor het onderzoek dat ons bezighoudt, niet heeft gekend.
Juist dit slot met het begin van de legende van S. Waerneer komt voor op een blad dat later
te Oxford werd gevonden en nog tot hetzelfde oorspronkelijke handschrift heeft behoord.
Zie bij S. Waerneer.
(2) Dr. A. BEETS De disticha Catonis in het Middelnederlandsch, in Bibl. van Mnl. Letterkunde
onder redactie van Dr. H.E. MOLTZER en Dr. J. TE WINKEL, Groningen, 1885. BEETS maakte
er zich gemakkelijk van af. Hij verklaart eenvoudig: ‘Naar mijn oordeel blijkt... uit het
verband duidelijk, dat hij (M.v.T.) alleen het stuk “Van derre biechte” heeft gemaakt’ (blz.
12, n. 4); hij meent zelfs: ‘Ware het niet dat de letter, blijkens het facsimile, een vrij oud
voorkomen had, dan zou men dit hs. veilig na 1400 kunnen stellen’ (blz. 13, nota 1). Maar
het hs. zelf heeft hij niet ingezien, niet eens om zijn uitgave gebruikt, hoewel hierin toch een
aan JONCKBLOET nog onbekende tekst voorkwam, die de oudste zou kunnen zijn.
Dr. W.H. BEUKEN vanden Levene Ons Heren 1929. Hij vermeldt wel het Rijmboek van
M.v.T. (blz. 66), doch alleen voor den ouderdom in verband met den mogelijken tijd van
ontstaan van het gedicht. De volgorde in den bundel door hem aangegeven voor Maria
Egyptiaca (2e), S. Aechte (5e) en Vanden Biechten (3e) is ook onjuist.
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fragmenten is gegaan en ze deze dan ook niet meer in verband met den geheelen
codex, doch als afzonderlijk hebben behandeld.
Nap. DE PAUW verklaart zonder meer: ‘Het hs. schijnt een slechte en slordige kopij
door een monnik van de abdij van Eename bij Oudenaarde, en niet het werk van den
schrijver zelf’.
Ook de geschiedschrijvers onzer letterkunde schijnen tot nogtoe niet op de gedachte
gekomen te zijn, dat we hier met het werk van éénen dichter zouden te doen hebben.
De verschillende gedichten worden door hen als het werk van anoniemen behandeld.
Met het oog op een nieuwe bewerking van mijn Geschiedenis der Oud- en
Middelnederlandsche Letterkunde had ik onlangs al deze fragmenten in de uitgave
van DE PAUW achter elkaar gelezen, waardoor ik sterk onder den indruk kwam, dat
we hier wel het werk van één en denzelfden schrijver voor ons hadden. Hoewel ik
zelf vroeger voor het ontstaan van Vanden Levene ons Heren als mogelijke dateering
nog de eerste helft der dertiende eeuw had aangewezen, kwam het mij voor, dat vele
van de eigenaardigheden van dit gedicht, waardoor het zich van andere
Middelnederlandsche gedichten als een in populairen, primitieven trant geschreven
werk onderscheidt, ook in de andere fragmenten worden aangetroffen, zoodat ik
soms meende met genoegzame zekerheid te mogen beweren, dat het Oudenaardsche
handschrift wel degelijk het werk van den éénen MARTIJN VAN TORHOUT had bevat.
Maar dan rezen daar toch weer moeilijkheden tegen op, die deden weifelen. Een
eenigszins afdoend argument had ik ook niet ontdekt. Zoodat ik voorloopig liever
eenvoudig bij de gewone zienswijze, althans veronderstelling, bleef: dat hier allerlei
werk van verschillende afkomst werd bijeengebracht.
Toch liet mij die eerste, zoo sterke, indruk niet los. Een lezing voor deze commissie
was voor mij aanleiding om hier even de vraag opzettelijk voor te leggen en de
redenen mee te deelen waarop mijn indruk steunde, zonder daarom de hoop te
koesteren tot eenig resultaat te geraken. Bij mijn nu herhaald onderzoek echter meen
ik wel vast bescheid te hebben verkregen: ik meen dat alles in den Oudenaardschen
codex werk is van MARTIJN VAN TORHOUT.
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***

Laat ik met de moeilijkheden beginnen, die mijn indruk hadden verijdeld. Welke
zijn de groote bezwaren, die tegen de eenheid van afkomst en dichter kunnen
opgeworpen worden? Zijn ze van dien aard, dat ze alle eenheid moeten uitsluiten,
en dus verder onderzoek overbodig maken? Of kunnen ze nog bij een eventueel
mogelijk gebleken eenheid een voldoende verklaring vinden?
Vooreerst dan: het handschrift is klaarblijkelijk geen autograaf, maar een afschrift
geweest. Niet MARTIJN VAN TORHOUT zelf heeft het geschreven. Dit blijkt dadelijk
uit de fouten, die zijn blijven staan, en zelfs uit ontbrekende verzen. In dien zin is
het waar, wat we vroeger over de fragmenten van Vanden Levene Ons Heren hebben
beweerd, dat er vele fouten en onmogelijke lezingen in voorkomen. Men begrijpt
dat, zoolang men geen steekhoudend argument voor de eenheid van afkomst kan
aanhalen, dit feit tot twijfel stemmen moet.
Daar is, verder, de verscheidenheid zelf van den inhoud, die het lastig maakt aan
te nemen, dat alles van denzelfden dichter zou stammen. Er is lyriek, er is verhalende
poëzie, er is didactiek. En dan, didactiek nog van verschillenden aard: een
verhandeling over de biecht, naast een bewerking van Cato en van een
wellevendheidswerk.
Waar onze dichter zich bekend maakt, aan het slot van Vander Biechten, doet hij
dat tot tweemaal toe. Des te meer moet het treffen, dat bij de andere gedichten alle
aanwijzing ontbreekt. Wel is waar is het slot van de meeste gedichten niet bewaard.
Doch waar het wel bewaard is, in twee gedichten nl., bij Ste-Aechte en S. Maria
Egyptiaca, komt in alle geval zijn naam niet voor.
Verder treft het, dat in de twee bewaarde slotverklaringen het klooster Eename
genoemd wordt, terwijl nu juist MARTIJN VAN TORHOUT niet gewaagt van de plaats
waar hij dichtte: dat hij te Eename verbleef, zelfs dat hij monnik was, wordt hier niet
gezegd. Wij weten dus niet, of het boek Vander Biechten te Eename zelf gedicht
werd; en uit de afwijkingen in het slot zou men mogen afleiden, dat de dichter niet
dezelfde was als die van het leven van S. Agatha of van dat van S. Maria Egyptiaca.
Een nog erger bezwaar tegen de eenheid ligt in de aanwezigheid in dezen bundel
van den Dietschen Catoen. Uit de inleiding
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van dit werk blijkt duidelijk, zooals bekend, dat de dichter vroeger aan Minnepoëzie
heeft gedaan. Hij heeft er zich nu van afgewend. Maar is hij daarom monnik
geworden? Zijn zulke uitlatingen van een monnik? Trouwens, een bewerking van
den Dietschen Catoen moet reeds vóór 1290-1300, de jaren waarin de in dezen bundel
voorkomende werken werden opgenomen, hebben bestaan. In 1284 getuigt JACOB
VAN MAERLANT in zijn Spieghel Historiael dat Catho screef enen bouc van seden/
Dien vint men in vele steden/ In Dietsch gemaect (1o 73, v. 51-53): in 1284 was dus
de Dietsche Catoen reeds tamelijk bekend en verspreid. Van minder belang is, wat
JONCKBLOET(1) reeds heeft opgemerkt, dat de eerste verzen van het antwoord van den
‘postwerder’ aan Floris, in Floris ende Blancefloer:
Ghi hebt ghedaen als die voghellare
Die scone pipet ende blaret
Daer hi die voghelkine mede verdwaset (1321-23)
zouden ontleend zijn aan een vertaling van de Disticha Catonis:
Wachti jeghen die ghebaren
Minlike, want die voghelaren
Scone pipen ende blasen
Daer si die voghelkine met verdwasen (I, 27).
Maar dit is niet noodzakelijk ontleening: het kan een volksspreuk geweest zijn.(2)
Behalve de Disticha Catonis, het Bouc van Zeden, het Vanden Leven Ons Heren
komen nog een paar andere gedichten in onzen bundel elders voor. Zoo het gedicht
Vander Zielen ende vanden Lichame. Een bewerking van hetzelfde onderwerp wordt
aangetroffen in het groote Hulthemsche handschrift en in een handschrift van Ieperen;
maar die van onzen bundel wijkt hier toch geheel van af, zoodat we met twee
verschillende vertalingen te doen hebben.(3)

(1) Gesch. Ndl. Letterkunde, 3e uitg. II, 5.
(2) Op gelijke wijze zou men kunnen betoogen dat de Reinaert reeds het Bouc van Zeden heeft
gekend: v. 672 Mate es tallen spele goet komt immers letterlijk ook zoo voor in B.v.Z.v.
300: rijmende met vroet in beide gevallen.
(3) Uitgegeven door Jh. Ph. BLOMMAERT in Oudvlaamsche Gedichten 1836, en in Theophilus
en negen andere gedichten 1854; het hs. van Ieperen werd uitgegeven door LAMBIN in
Belgisch Museum II, 57-77 met de varianten van het Hulthemsche; vgl. DE PAUW Mnl.
Gedichten en Fragm. o.c. blz. 296.
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Dan nog een zeer fraai lyrisch gedicht ter eere van Maria: het is ons slechts
fragmentarisch bewaard. Wat er van overblijft is het slot van een eenigszins langer
gedicht, dat ook weer in het Hulthemsche handschrift is opgenomen. Dit laatste heeft
eerst een inleiding van 42 paarsgewijs rijmende verzen; waarna 43-145 een lof van
Maria in strophen van acht verzen, op het schema a a a b c c c b. Ons fragment
beantwoordt aan de verzen 86-145 en heeft dan nog 8 paarsgewijs rijmende verzen
als slot.(1)
De aanwezigheid van deze gedichten in onzen bundel bewijst, weliswaar, op
zichzelf niets tegen de eenheid van afkomst: zij kunnen oorspronkelijk gedichten
van onzen dichter zijn geweest, en uit onzen bundel door anderen zijn overgenomen.
Of ook taal en stijl toelaten ze aan MARTIJN VAN TORHOUT toe te schrijven
onderzoeken we vooralsnog hier niet. Maar men begrijpt hoe bij den verschillenden
aard der gedichten en bij de verschillende opteekening in andere handschriften, de
indruk van verschillenden oorsprong ook gewekt wordt; en staat het éénmaal van
één gedicht vast, dat het van elders in onzen bundel werd overgenomen, dan is deze
zoo goed als zeker een verzamelhandschrift geweest, geen oorspronkelijk werk van
één dichter. Men zou dan alleen nog verder kunnen onderzoeken of er misschien
meer werk van MARTIJN VAN TORHOUT werd opgenomen, of sommige der opgenomen
gedichten althans niet van één en denzelfden dichter stammen; maar zulk een
onderzoek, alleen steunende op de inwendige tekstkritiek, zou waarschijnlijk op niets
uitloopen.
Indien echter het bewijs kan gebracht worden, dat er in den Oudenaardschen bundel
nog meer werk van MARTIJN VAN TORHOUT werd opgenomen, dat daaronder niet
slechts didactisch, maar ook verhalend werk voorkomt, dat MARTIJN VAN TORHOUT
dan ook wel te Eename dichtte, dan ligt het vermoeden voor de hand, dat geheel deze
codex wel bestemd was om het werk van dien te Eename verblijvenden
monnik-dichter te verzamelen, dat dan MARTIJN VAN TORHOUT wel de dichter van
al de daarin

(1) Het eerste gedicht bij DE PAUW o.c. blz. 11-15. Vers 107 luidt daar: Haese boven alle bomen;
dit zal wel met den tekst van ons handschrift moeten verbeterd worden als Roese boven alle
bloemen. Het gedicht is oorspronkelijk Westvlaamsch, met de rijmen oe/o.
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opgenomen werken is geweest. Welnu, wij meenen het bewijs hiervoor te kunnen
leveren.
***

Wij moeten uitgaan van de wijze, waarop MARTIJN VAN TORHOUT, de mogelijke
ééne dichter dezer verzameling, zich aan het slot van Vander Biechten bekend maakt.
Het slot bestaat nl. uit gebeden: de dichter bidt tot God, tot O.L. Vrouw, om de genade
te verkrijgen boete te doen voor zijn zonden. Hij bidt den hemelschen Vader, door
de voorspraak van Maria en van de heiligen, in 't bijzonder van S. Denis, S. Lieven,
S. Blasius, S. Catrinen en S. Mergrieten en van alle martelaren, door het lijden van
Jesus, om vergiffenis van zijn zonden, om de genade er niet meer terug in te vallen,
wat hij ook afsmeekt voor allen die hem hebben goed gedaan, voor wie hij zich
voorgenomen heeft te bidden, of die door zijn schuld zijn gevallen. En hij besluit:

100

105

110

115

‘Amen!’ segt mede nu allegader.
Dat u Ghod loene, de hemelsce Vader!
Ende bidt over Martine van Torout,
Die hieraf was u allen hout
Van derre Biechte, entyese maecte
Met groeter pine ende vele drum waecte.
Dat hem Ghod gheve hemelrike
Bi siere ghenaden ewelike!
Die over hem noch bidden sal,
Ghod ghevem gheluc ende ghoet gheval,
Eist Pater Noster of tve ave Marien,
Dien moete Ghod ghebenedien!
Dit maecte Martijn van Torout,
Die elken mensce noch es hout,
Ghode ende siere moeder teeren,
Omdatter de mensce bi soude leeren
Hoe hi hem ontcombren soude
Van sinen sonden, alsi woude.
Want leke lieden lettel verstaen
Wat sonden sijn, alsi te biechten gaen.
Hier ent de Boec vander Biechten.
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Dat MARTIJN VAN TORHOUT de dichter zelf en niet alleen de afschrijver, van dit
werk is geweest, blijkt genoeg uit de wijze waarop hij zich hierover uitdrukt. Hij
heeft het ‘ghemaect’, juist zooals WILLEM van den Reinaert zegt: Willem die Madocke
maecte’; het heeft hem veel moeite en arbeid gekost en ‘vele drum waecte’; gelijk
eveneens WILLEM verklaart: ‘Daer hi dicke omme waecte’. Dit zijn woorden van
den maker, den dichter, zelf; niet van een kopiïst.
***

Wij zegden reeds dat onze fragmenten ons het slot van twee gedichten hebben
bewaard. Eén ervan is tamelijk uitvoerig: het slot van Sente Aechte. De dichter moet
er eerst over zich zelven hebben gesproken. Heeft hij ook zijn naam genoemd? Wij
weten het niet, daar het fragment te midden van het slot begint. In alle geval, zoo
iets wordt verondersteld, waarom de dichter dan in den hi-vorm over zich zelven
voortgaat en om Gods zegen bidt:
Ghod hi latene met eeren leven,
Ende ember sulke dinc anegaen
Dat hem in staden moete staen,
Sodat hem Ghod, na sijn leven,
Hemelrike moete geven,
750 Ende oec hem allen mede
Die over hem bidden in elker stede.
Dit maecti, sente Aeghten teren,
Na de ghebornesse Ons Heren
M. CC. ende VI ende LXXX jaer
755 TEnamme, in sinen cloester daer.
Die over hem nu bidden sal,
Ghod ghevem geluc ende goet geval
Alle daghe die hi sal leven;
Ende Ghod ne moetene niet beg(ev)en,
760 Hi ne moeten gheven hemelrike
Na sijn leven ewelike. Amen.

Volgt dan nog een toemaatje dat niet noodzakelijk van den dichter zelf is:
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Dese boec es nuttelec sere,
Diene leest, bi Onsen Here,
So waer soet es, lude of stille,
755 Indien dat hijt doet met goeden wille.
XXVIIc vaers heeft hi an;
Dit es oec waer, bi sente Jan!(1)

Het is nu door een nauwkeurige vergelijking van het slot van deze beide gedichten,
dat een vaste grondslag kan worden gelegd voor de eenheid van afkomst van al de
in dezen Rijmbundel opgenomen werken.
De gedachtengang in beide gedichten is ongeveer dezelfde.
Vander Biechten
1.

S. Aechte.
De dichter besluit 1.
De dichter bidt voor zich zelven.
zijn gebed.

2.

Vraagt dat zijn
2.
lezers voor hem,
Martijn v.T. zouden
bidden dat God hem
hemelrike geve.

Dat God hem hemelrike geve.

3.

Wie voor hem
3.
bidden zal moge
door God gezegend
worden.

Bidt voor zijn lezers om dezelfde
genade.

4.

M.v.T. maakte dit
Ghode ende siere
Moeder teeren.

4.

Hij maakte dit S. Aeghten teren.

5.

Om leeken te
helpen goed te
biechten.

5.

Wie voor hem nog bidden zal,
weze door God gezegend: Hij
geve hem hemelrike; vgl. v.d.
Biechten,

Dit maecte van S. Aechten is wel: dichtte, vervaardigde, zooals hij ook in Vander
Biechten gezegd had: maecte en veel drum waecte. Het slot van S. Aechten is dus
ook van den dichter zelf. MARTIJN VAN TORHOUT is een vroom monnik: hij bidt voor
zich zelven, vraagt dat zijn lezers voor hem zouden bidden, en bidt zelf ook voor
zijn lezers. Nu is zelfs de formule, waarin hij hen vraagt over hem te bidden, dezelfde:
Die over hem nu bidden sal
Ghod ghevem gheluc ende ghoet gheval.

(1)

DE

PAUW, Middelnederl. Ged. en Fragm., o.c. blz. 355-6.
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luidt het in S. Aechte, juist als in Vander Biechten:
Die over hem noch bidden sal
Ghod ghevem gheluc ende goet geval

En nog: wat hij voor zich zelven en voor zijn lezers vraagt luidt in de laatste verzen
van S. Aechte:
Hine moeten gheven hemelrike
Na sijn leven ewelike

en dit treffen wij ook in Vander Biechten aan met een kleine wijziging:
Dat hem Ghod gheve hemelrike
Bi siere ghenaden ewelike.

Het doel van beide werken luidt, in Vander Biechten dat hij dit maecte Ghode ende
Siere Moeder teeren; in S. Aechte dat hij dit maecte Sente Aechten teren.
De stijl, met de herhaling in beide van dezelfde woorden, met de onbeduidende
toevoegsels ter wille van rythme en rijm; de verstechniek, met de herhaling derzelfde
rijmen op korten afstand, met de oversprongen, met het gemakkelijke rythme, geheel
de taal ten slotte: alles wijst op gelijkheid van oorsprong. En er is daarbij de noodige
verscheidenheid, om niet aan een kopiïst te laten denken, die het eene slot naar het
voorbeeld van het andere zou hebben opgesteld.
Zoo zijn beide gedichten klaarblijkelijk het werk van één en denzelfden dichter.
S. Aechte, zoowel als Vander Biechten, is het werk van MARTIJN VAN TORHOUT.
Nu dichtte de dichter van S. Aechte te Eename zelf: Eenamme in sinen cloester daer.
Hieruit blijkt dus reeds, vooreerst dat er te Eename zelf een monnik-dichter leefde,
en dat diens werk in ons handschrift werd opgenomen. Wel is waar zegt MARTIJN
VAN TORHOUT in zijn Vander Biechten niet, dat hij monnik was, noch zelfs dat hij
te Eename verbleef. Maar dat hij geestelijke, dat hij monnik, was, is wel zeker: het
onderwerp zelf laat hem als zoodanig kennen. En hij verklaart, uitdrukkelijk, dat hij
dit werk
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dichtte ten bate van de leeken, omdat leke lieden lettel verstaen/wat sonden sijn. Hij
onderscheidt zich dus van de leeken. Dat hij ook te Eename verbleef konden wij
vermoeden. Maar nu, uit de zoo duidelijke overeenstemming tusschen het slot van
zijn gedicht vander Biechten met dat van Sente Aechten blijkt, nog genoeg, dat ook
hij te Eename dichtte.
Zoo hebben wij reeds ten minste twee gedichten uit onzen bundel geidentificeerd
als werk van een monnik van Eename zelf, als werk van MARTIJN VAN TORHOUT.
Deze identificatie nu is van het allergrootste belang, omdat zij het verband legt
tusschen een verhalend en een didactisch werk. In onzen bundel zijn verhalende en
didactische werken opgenomen. Wij zouden kunnen weifelen om beide soorten aan
denzelfden dichter toe te schrijven, indien hier niet reeds zulk een duidelijk verband
was gelegd geworden.
***

Nog van een ander heiligenleven hebben onze fragmenten het slot bewaard, nl. van
Sente Marie Egyptiake. Maar dit zegt alleen:
Dit was ghemaect, in ghoeder kennesse,
M. CC. ende negentech jaer
Tote Enamme in den cloester daer.(1)
Waarop dan nog een belofte van bijzonderen zegen en van bijstand in den nood van
wege Maria Egyptiaka beloofd wordt aan allen die dit leven zullen lezen, juist zooals
aan het einde van Sente Aechte, en ook wel van Vander Biechten.
Hier wordt dus alleen gezegd, dat dit gedicht ghemaect werd te Eename. Het werd
dus ook daar vervaardigd. Zoo wordt ook van dit heiligenleven verklaard, dat het te
Eename zelf is tot stand gekomen. Ook dit is werk van een monnik van Eename, en
dan wel, daarom reeds, van MARTIJN VAN TORHOUT. En deze korte formule is
gelijkluidend met die van Sente Aechte.

(1) DE PAUW, o.c. blz. 388.
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Is dit slot oorspronkelijk langer geweest? Het rijm op kennesse ontbreekt: is daarvoor
een passus weggevallen? Best mogelijk. Maar het kan ook zijn, dat dit een der laatste
door MARTIJN VAN TORHOUT gedichte heiligenlevens is: het is uit het jaar 1290; en
dat, komende na zoo vele andere, de dichter (of de kopiïst?) het niet meer noodig
heeft geoordeeld nog meer over zich zelven te spreken, met steeds dezelfde of
verwante formules.
Van de andere heiligenlevens hebben onze fragmenten het slot niet bewaard. Maar
wij mogen van nu af aan zeker zijn, dat ook deze, het Leven van Sente Caterine, van
Sente Eustaes, van Sente Waernaer, eveneens het werk van een dichter van Eename,
van MARTIJN VAN TORHOUT, zullen zijn. Indien dit vaststaat voor de stukken waarvan
het slot wel bewaard is, dan hebben wij geen gegronden twijfel meer voor de overige,
waarvan het slot ontbreekt. En daar nu deze verhalende gedichten mede het werk
zijn van den dichter van Vander Biechten, zullen ook de overige didactische werken
op zijn actief moeten gezet worden: omdat wij nu een vasten grondslag hebben
ontdekt om aan te nemen dat het handschrift van Eename wel het werk bevatte van
één dichter uit die abdij zelf.
***

Zoo is de algemeene indruk, dien de op elkaar volgende lezing van deze fragmenten
op mij had gemaakt, bevestigd geworden. Want ook een oppervlakkige lezing kan
volstaan, om tot de overtuiging te komen van de innige verwantschap al dezer
gedichten in taal, stijl, verstechniek, voorstelling en vormgeving.
Want deze dichtkunst munt uit door andere hoedanigheden dan die van de kunst
van het woord of van het vers.
De taal is niet rijk of verscheiden. Het is de gewone, levende, omgangstaal, eenigszins
slordig en onbeholpen, die zich voor de beschrijving of de uitdrukking van gevoelens
met eenige algemeene woorden tevredenstelt, die gaarne de veelal overbodige, eenige
beweging en losheid gevende, bijwoorden en partikels aanwendt.
Zoo treft in al deze werken, natuurlijk in meer of mindere mate, het overbodig,
pleonastisch, gebruik van wel voor adjec-
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tieven of bijwoordelijke uitdrukkingen, van den aard van: wel lieve Here, wel
vriendeleke, wel jamerleke, wel onversien. Dit is voornamelijk het geval in min of
meer affectieve passages, waarom het minder voorkomt in de didactische werken,
al ontbreekt het ook daar niet. Nu weet ik wel, dat dit ook bij andere dichters niet
geheel onbekend is. In deze gedichten treft het echter om een bijzonder affectieven
toon. En, merkwaardig genoeg, wanneer er van een of ander gedicht latere afschriften
bestaan, dan zijn die pleonastische wel's zeer dikwijls weggewerkt, zoo in den Dietscen
Catoen en zelfs in Vanden Levene ons Heren.
Daarnaast komt het pleonastisch gebruik van so; ook wanneer geen eigenlijke
onbepaaldheid bedoeld is; van doe, van noch; van dat, van het voornaamwoord, als
Quintianus hi, de juede hi; de doet so; enz. In 't bijzonder nog van nu.
Er zijn dan nog enkele karakteristieke woorden of uitdrukkingen, die in alle, of in
vele, dezer werken voorkomen en die ze onderling met elkander verbinden. Onze
dichter houdt van het woordje alghader, dat hij nog al kwistig aanwendt. Dikwijls
rijmt dit dan met vader: nog wel meermaals in de vaste uitdrukking hemelsce Vader,
voor God. Er is de vorm waerleke-wereldsche, (ondanks den twijfel van Beets) dat
in den Dietscen Catoen, S. Aechte en in Maria Egyptiaca voorkomt.
Nichtinghe-onlangs; verbindt eveneens S. Aechte met S. Waernaer. Er is dan verder
een eenigszins eigenaardige stoplap Godeweet, die in vanden Levene Ons Heren
driemaal voorkomt bij de drievoudige verloochening van Petrus, die ook wordt
aangetroffen in S. Maria Egyptiaca, in S. Waernaer, in Dietsce Catoen in het Bouc
van Zeden. En het bevreemdt toch weer, dat die in de latere redacties van Vanden
Levene ons Heren werd weggewerkt. Ook het woord besondech(t) verbindt Vanden
Levene ons Heren met Maria Egyptiaca.
Nog vestig ik de aandacht op verbindingen met trouwen (bi rechter trouwen, te
ghoeder trouwen) die ook min of meer als stoplappen gebruikt enkele gedichten
onderling verbinden kunnen.
Onnoodig er op te wijzen dat de gebeurtenissen in al deze verhalen verplaatst
worden in het middeleeuwsch feodaal maatschappelijk leven, met ridders en
bisschoppen; dat de niet-christelijken alle hunne ‘afghode’ hebben en kunnen Maumet,
Mamet zelfs de Joden.
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In de stijltechniek treft vooral, dat dezelfde woorden of uitdrukkingen dikwijls op
korten afstand weerkeeren, zooals in de gesproken taal. Dit gebeurt soms van vers
tot vers. De dichter streeft niet naar afwisseling, naar omschrijving door een
pronomen, wanneer dit in de losse levende volkstaal ook niet het geval is. Gaarne
ook herneemt hij wat hij een eerste maal gezegd heeft. Waar hij iets verklaren wil,
drukt hij dit eerst op eene bepaalde wijze uit, om het aan het einde op een andere
nog eens te zeggen. Waar een verklaring, een vraag, een gedachte konden volstaan,
gebruikt hij er twee, drie, soms nog meer. Zoo keeren ook dikwijls dezelfde gedachten
weder, wat den gang van het verhaal vertraagt en belemmert, niet om nieuwe
schoonheid, of om welbehagen aan het onderwerp, maar eenvoudig uit losheid en
ongebondenheid.
Veel constructie is er gewoonlijk niet in zijn volzinnen. Soms gaat wel eens een
conditionalis of een relatieve zin vooraf; meestal is de bouw parataktisch. Wat niet
belet dat er ook lange zinnen in voorkomen: de zin kon uit zijn, maar hij gaat voort
met nog wat bijzonderheden, met nog wat detailleering, met onbeduidende verdere
aanwijzingen, leiden als de dichter zich laat door het rijm.
Want dit treft in 't bijzonder: naar het rijm schijnt onze dichter meestal niet lang te
zoeken. Hij werkt veel met vaste rijmen, die hij behendig weet aan te brengen: een
rijmwoord roept een ander op en de zin moet er zich naar plooien. Dan komen
omstellingen, worden nuttelooze uitweidingen aangebracht, beteekenislooze
bijvoegsels ingelascht (Doe sprac die maegt ter selver stonden/Ghode nomen met
minen monde kan als voorbeeld dienen); zoodat we dikwijls den indruk krijgen van
stoplappen, al zijn het niet altijd vaste stoplappen. Ook die gebruikt hij wel; soms
dicht op elkaar; doch elders veel minder. Liefst breidt hij uit op de zooeven geschetste,
gemakkelijke wijze.(1)

(1) Hieruit kan het verschillend oordeel verklaard worden, dat over de rijmvaardigheid van
Vanden Levene ons Heren is uitgesproken geworden. Sommigen vinden overal stoplappen;
anderen meenen dat het ‘schaars met stoplappen en bastaardwoorden doorspekt is’
(JONCKBLOET); z. BEUKEN o.c. blz. 73. Feitelijk heeft onze dichter weinig vaste stoplappen;
maar we krijgen toch dikwijls den indruk dat vele toevoegsels enz. weinig meer dan stoplappen
zijn. Vandaar dat de latere dichter van Vander Passien ons Heren onzen dichter zal verwijten
zich te veel door het rijm van de Evangelische waarheid te hebben laten afleiden.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

346
Hij hoopt synonieme uitdrukkingen op van den aard van: gheboet ende hiet; gratie
ende oec macht; sonder bate ende sonder vrucht; verandert wel eens een eenvoudig
adjectief in een bijzin (een wech die steenin was; een raet die quaet was ende fel).
Of hij breidt uit door eenvoudige opsomming: van folteringen, b.v., van belooningen,
van beloften, van zegeningen of bedreigingen.
Populaire begripsontleding kome overal voor, van den aard van: altoes, dach ende
nacht; vroe ende spade; doe ter selver stonde; neghene no groet no clene; beide lude
ende stille; enz.
Ook de versbouw heeft wel iets eigenaardigs. Al wordt regelmatig naar vier
heffingen gestreefd, toch bestaat er een merkbare neiging om het vers langer te
maken: de dalingen vermenigvuldigen zich, zoodat meermaals dactylische rythmus
ontstaat, bijzonder in de tweede helft. Zonder dat men eigenlijk van dipodischen
rythmus kan spreken, ontstaat niet zelden een kleine rust tegen het midden van het
vers. Dit komt ook door den losseren versbouw: het rijm heeft de gedachte voortgezet
en er moeten nog een paar woorden volgen, er moet nog wat toekomen. Ook zijn
oversprongen, wel eens zeer gewaagde, lang geen zeldzaamheid.
De neiging naar ophooping van bijzonderheden en naar synonymie brengt niet
zelden parallelisme mede in het vers zelf. En dit is bijzonder kenmerkend voor onzen
auteur. In al deze werken treft men dan ook verzen aan van den aard: Bidt uwen
kinde, bidt uwen Sone (een voorbeeld van variatie van de minder goede soort, met
minen vrienden ende met minnen maghen; wat si doen of wat si werken; dese tale
ende dese worde; in menich lant, in meneghe port; hi wart cout, hi wart heet.
Aan afwisseling in de rijmen werd ook geen bijzondere aandacht besteed. Zoo komen
vaak dezelfde rijmen op korten afstand terug, al is dit verschijnsel gewoonlijk toch
niet zoo opvallend dat men er erg door gestoord wordt. Ook staan wel eens vier
gelijke rijmen achter elkaar.
Assonances zijn lang niet zeldzaam: p met c (roupt: Soukt) (slaept/maect); g met
v of f (ghedoeghde/gheloefde); gg met bb (segghen/hebben); enz.
Nog rijmen woorden onder elkaar met den uitgang -leke, zelfs met den uitgang
-ech, soms; met den uitgang -linghe. Aert-
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rike rijmt niet zelden met hemelrike. Zoogenaamde rijke rijmen komen eveneens
herhaaldelijk voor: rijmen met volledig gelijken uitgang, zij het ook in woorden met
verschillende beteekenis, als tehant/hant; te waren/waren; iet/niet; sijn/sijn; of
anderszins gewijzigd: vernomen/genomen; of van verschillende afkomst:
huwelike/wettelike; Here rijmt meermaals met sere; stille met wille; man met can.
Wanneer wij nu tot ieder stuk in 't bijzonder overgaan dan zullen wij toch voor elk
geen voorbeelden van al deze eigenaardigheden aanhalen, omdat per slot van rekening
vele dezer onhebbelijkheden nog elders, in gedichten in populairen stijl vooral,
kunnen aangetroffen worden(1) Het volstaat voor ons doel bij ieder gedicht op de meer
treffende te wijzen en het verband aan te toonen, dat onderling tusschen al deze
werken, of enkele in 't bijzonder, kan gelegd worden. Een samenhangende passus
kan dan verder een idee geven van den algemeenen stijl en versbouw.
***

Om dan uit te gaan van Vander Biechten: van dit gedicht, dat ongeveer 725-750
verzen moet hebben geteld, zijn er slechts 116 bewaard; het begin, 49 verzen, en het
slot, 50-116. Het begin is niet meer dan de aankondiging van het onderwerp: een
beschouwing over de liefde van God, van Jesus, die om onze zonden gestorven is,
en een opwekking om naar het voorbeeld der heiligen en martelaren, in heiligheid
te leven en de zonde af te leggen. Het slot is een opwekking tot gebed, een soort akte
van berouw. Veel materiaal ter vergelijking biedt het dus niet.
Toch vinden wij hier reeds meermaals het pleonastisch affectieve wel: wel soete
Here (55 en 59); coninc wel soete (69); wel onversien (44); wel jamberleke (87).

(1) Ik had eerst mijn onderzoek op die wijze ingericht; doch ik vind het nu overbodig bladzijden
te vullen met plenastische nu's, doe's, enz. met op korten afstand herhaalde woorden of rijmen;
met ontwikkelingen door enumeratie of synoniemen, enz., omdat hieruit toch weinig kan
afgeleid worden voor de eenheid van afkomst van al deze gedichten. De ontlede kenmerken
moeten ook alle samen beschouwd worden.
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v. 76 biedt ons een treffend voorbeeld van parallelisme in het vers: Bidt uwen kinde,
bidt uwen sone.
Vermelding verdient hier nog de pleonastische uitdrukking te ghoeder trouwen:
Hierombe radic te ghoeder trouwen/Dat elken siere sonden berouwen.
Als voorbeelden waarop men de hierboven algemeen vermelde eigenaardigheden
kan nagaan dienen:
Want, dies sijt seker ende ghewes:
40 So wie so in hoeftsonden es,
Hi ne souder in niet, waer hi vroet,
Vernachten om al aerders ghoet.
Want de doet so comt saen sere
Wel onversien, bi onsen Here;
45 Er mens hiet weet, es soe comen
Ende heeft den man sijn lijf genomen.

en dan nog:
Nu biddic Gode, bi uwer ghenaden
Mi te beterne van minen mesdaden.
65 Dies biddic, dor sente Marien wille,
Uwer moeder, bede lude ende stille,
Ende dor alle heelghen mede,
Bi uwer ghenaden hier ter stede.
Ay, Ghod, Here, coninc wel soete,
70 Spart mi so langhe dat ic gheboete
Mine sonden vor mine doet,
Ende quit mi nu van derre noet
Sodat ic ghebetren moete
Hier mine sonden vor spapen voete.

Herhaling van woorden, van rijmen, van gedachten, van het onderwerp door
pleonastisch voornaamwoord, oversprongen, enz. treffen al dadelijk. Ook de
gemakkelijke rijmen, die de uiteenzetting leiden.
***
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Van Sente Aechte, dat oorspronkelijk 2700 verzen telde, zijn er nog ongeveer 700
leesbaar.
Voorbeelden van het pleonastisch gebruik van wel zijn: wel dicken (26); wel saen
(56); wel met eren (184); wel herteleke (190); wel vreseleke (97); wel groeten (303);
wel sot (340); van wel clenen kinde (367); wel te waren (554); wel harde sere (611);
wel corten (616); wel vele (693); wel groet (697); wel diere (720); en dan wel lieve
Here (668); of nog wel de conincleke crone (183) en ik sla er waarschijnlijk nog
over.
Samenstellingen met trouwen: met ghoeder trowen (27) vor rechte trowe (295);
en (in) rechter trowen (363).
Een relatief zin in plaats van een adjectief is: een wech die steenin was (610).
Wij kunnen hier ook de scheldtaal bestudeeren: vule quade (80); vule sot (87);
onrene hont (307); dulle riesinne (512); vule tyran (525). De goden der heidenen
zijn afgode en hun opperste God is Maumet (353) of Mamet (521).
Uitbreiding door synoniemen, wat vaak ook aanleiding geeft tot parallelisme in
het vers, heeft men in: sine banne ende sine ghebode (75); hi gheboet ende hiet (140);
gratie ende oec macht (240); mine vrouwe ende mijn wijf (250); sonder bate ende
sonder vrucht (534); miere passien ende mier noet (675); bi gracien ende bi minnen
(617); van vernoie ende van sorghen (659); van allen rouwe ende alre smerten (675);
als die wet was ende die sede (723); ghesien no ghekent (727); bede singhen ende
lesen (736); dan nog: in menich lant, in meenghe port (75); van minen gheslachte,
van minen maghen (245). Vgl. nog: Bande, slaghe, yser ende vier (620).
Het gedicht heeft, tamelijk vele onzuivere rijmen, en assonances.
Voorbeelden van den gewonen stijl:
Quintianus, die quade tyran,(1)
Hi was een gheweldech man,
Also wi vinden inden latine.
Edel gheboren van Sarrasine
70 Coninc ende oec conincskint,
Nadien dat men ghescreven vint.

(1) Voorbeeld mede van ‘springenden’ stijl.
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Hi hilt algader in sine hande
Dmeeste deel van den lande
Dat Sicilien toebehoort.
75 In menech lant, in meenghe port
Ghinghen sine banne ende sine gebode.
Met siere herten haetti Ghode,
Ende was altoes oec ombequame
Daer hi hoerde nomen Ghods name.
Hi ende oec alle de sine,
Die vule quade sarrasine,
Si anebeeden calver onreene
Die ghemaect waren van steene
Oec van selvere of van gouden enz...
***

Van Sente Maria Egyptiake, dat ook ongeveer 2700 verzen moet hebben geteld, zijn
er nog omstreeks 700 over.
Wij vinden er ook het pleonastische wel: wel ghereet (46); openbare wel (341);
wel lieve Here (249); wel lieve vader (325; 365; 610); wel lettel (484); wel blide
(517); wel clare (621); wel te pointe (624); wel ghereit (627); wel scoene (678); en
misschien nog meer.
Andere opmerkenswaardige uitdrukkingen zijn: de besheiden gebruikte stoplap
Godeweet (220-273); besondech(t) 316; 367); waerlec = wereldsch (382). Trouwen
komt voor in de verbinding ter ghoeder trouwen (703).
Tweemaal komt het rijm allegader/hemelsce Vader voor:
15 Dat moete wi oec in allegader:
Dat jonne ons de hemelsce Vader

en:
Dies moettem jonnen de hemelsce Vader,
654 ‘Amen!’ segghet mede nu alle gader.

wat het gedicht ook verbindt met Vander Biechten.
Verder nog een relatieve zin in plaats van een eenvoudig adjectief: in die woestijne,
die ware so woeste (148).
Uitbreiding door synoniemen, vaak met parallelisme in het vers: haren abt, haren
vader (48, 68); bi wortelen ende bi bladeren
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(141); ordene ende reghele (185); Zozimus, Zosimus, lieve vader (258); bescouwen
no ansien (266); dese tale ende dese worde (279); lieve vader, lieve here (304); mine
bede ende mine wort (387); thelghe teken, tsacrament (390); sine passien ende sine
doet (395); wel lieve vader, wel lieve here (510); alse ghi leest ende alse ghi singhet
(533); saghe ende wart gheware (617); hi bat ende las (618); al hare pointe ende
hare ghewerke (34); in capitelen, in knieghebede (60). Vgl. dan nog ofte up stene
ofte up ghaerden (144); Van ons Heren pine, van siere noet/van siere passien, van
siere doet (165-166); hi wart cout/hi wart heet (355).
En ook hier nog al enkele assonances en onzuivere rijmen.
Als voorbeeld van verhalenden stijl diene de plaats waar de monnik Zozimus het
lijk van Maria vindt:
610 Al wenende soe quam hi gheghaen
Daer hi de gracht vant vor hem staen
Dar si talreerst tegader quamen
Ende spraken bede doe te samen.
Hi ghinc staen in duterste side.
615 Sine oeghen ontedi harde wide,
Ende hi sach hare entare
Of hi se iet saghe ende wart gheware.
Daer hi te Orient wart sach
Waer hare lichgame al doet lach,
620 Ende hi sach al openbare
Datter de sonne op sceen wel clare.
Dat dochtem miracle harde scoene.
Want dat dede Ghod vanden trone;
Ende elke hant wel te pointe leegt,
625 Also men den doeden lieden pleegt
Also of se iemen hadde gheleit.
Hi liep te hare doe wel ghereit.
Met sinen tranen dwoech hi hare voete:
Si gaven hem roke harde soete.
630 Haren lichgame ende hare ander lede
Die ne dorsti niet porren mede.
Hi weende ute sine oeghen trane
Ende riep sere onsen Here ane.
Sine salme aldar hi las,
635 Also alst ghetidech was;
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Ende hi seide heleghe worden
Die ten vigiliën do behorden
Ende bedinghen uter scrifturen
Ende ghereedde hare sepulture.
***

De fragmenten van Sent Eustaese tellen nog 361 verzen, waarvan een dertigtal
onleesbaar. Ook hier treffen de gewone eigenaardigheden.
Het pleonastisch gebruik van wel: wel sciere (5, 311); wel sere (6, 38, 352); wel
corteleke (220) wel blideleke (274); wel vriendeleke (356); wel lieve Ghod (121);
wel lieve Here (237); wel soete Ghod (241); vgl. nog 101, 127, 151.
Andere woorden, als algader (193) wacharmen (67) wach (80): de gewone
uitroepen in al deze gedichten.
Parallelisme: mine sprake ende mine tale (123); van eenghen man, in eenghe stede
(165); over berch ende over dal (211); die groete here ende tgroete goet (233); met
groter bliscap, in groeter glorie (256); met sinen kinderen, met sinen wive (270);
van uwen sere, van uwen rouwe (302); ende uwe kinder ende uwe vrouwe (303); dor
ghedrech no dor ghebot (337).
Voorbeeld van taal, stijl en verstechniek: Eustachius, op zijn vlucht naar Egypte,
kwam met zijn twee zoontjes bij eene rivier; hij neemt een hunner op zijn schouders
en zet het over; terwijl hij terugkeert om het andere te halen, ziet hij een leeuw die
het eerste wegvoert, en een wolf, die het tweede vastgegrepen heeft. Zoo heeft hij
zijn vrouw en kinderen verloren. Dan gaat de dichter voort:
Nu laetic van Eustaes al stille,
Ende vort nu hier segghen wille
Alse hic in de scrifture las,
Hoet darna met sinen kindren was.
30 Alse die liebaert hadde ghenomen
Sijn een kint, doe haddent vernomen
Herden, die dar waren op die heide.
Die een doe toeten andren seide:
‘Laet ons volghen naer tervaert
35 Met onzen honden na desen liebaert.
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Hic hope an Ghode dat wine saen
Sullen hebben van dien kinde gedaen.’
Die herden volgeden naer wel sere;
Dat dede Ghod, Onze Lieve Here.
40 Die liebaert saen dat kint hi liet
Nedervallen, sodat het niet
Ghequetst was in eengher stede,
Want scoene miracle Ghod daer dede.
***

Het fragment van Sente Caterine heeft slechts 120 verzen, waarin juist de marteldood
verhaald wordt van de keizerin, echtgenoote van Maximus. Ook in die 120 verzen
treffen we voorbeelden aan van de gewone eigenaardigheden van onzen dichter:
Pleonastisch gebruik van wel, b.v. wel sere (8); wel vele (43); wel cortelike (49)
wel bequame (60) wel groete (90); vgl. nog 87, 97.
Verbindingen met trouwen 7 (te ghoeder-) 7; 44, 51, 84.
Relatieve zin voor bijvoeglijk naamwoord: so wat tormente, die ware fel 98.
Uitbreiding door synoniemen: neghene wile, dach no nacht (4) u hoft ende uwe
lichame (59); aldus ghepijnt ende doet daer lach 117; vgl. nog 74. Parallelisme: vor
de vogle ende vor de diere (58);
Voorbeeld: De keizerin spreekt tot den keizer:
Si segghen alle nu montghemene
Dat hi es vrai Ghod allene.
Want uwe affeghode ne hebben macht
Neghene wile, dach no nacht.
5 Waendi dat Ghod niet wreken ne sal
Tquaet dat ghi den kerstinen doet al?
Ja hi sekerlike, te ghoeder trowen,
Ende u saels noch wel sere berowen’
Alse de keiser dit hadde ghehoert
10 Van sinen wive al dese wort,
Hem verwandelde al sijn moet
Ghelijc dat enen verwoetden doet,
Omdat er liede so vele, te waren,
Ane Ghode doe bekert dar waren, enz.
***
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Van Sente Waernaer zijn twee fragmenten over: het eerste hiervan staat op een blad,
dat niet in den Oudenaardschen bundel is samengebracht, maar te Oxford is geraakt,(1)
waar het door W.H. James Weale werd ontdekt, en door Guido Gezelle ter plaatse
afgeschreven; het heeft toch wel tot hetzelfde oorspronkelijke handschrift behoord.
De fragmenten tellen samen 236 verzen. Ook hier treffen wij aan:
Het pleonastisch gebruik van wel: wel soete kint (152); wel vulleke (176); zie
verder 97; 132; 148; 153; 231; 232.
Andere woorden: nichtinghe onlangs (14); ook in Sente Aechte (719); algader
141, 195; de rijmen algader/vader: 51/52; 101/2; 154/5.
De stoplap Ghodeweet komt ook hier voor (51).
Er was hier gelegenheid tot schelden; scheldwoorden zijn de gewone: hont (181)
quaet ende fel (181) pute (208); quade beeste (218).
Parallelisme: met sinen vrienden, met sinen maghen (42); hare sonden ende hare
verhoelene daet (63); die vule Jueden, die stinkende honden (190); met kniven ende
met messen bede (192); wat si doen of wat si werken (330).
Als voorbeeld van taal, stijl en verstechniek diene:
25 Besiden Coelne, te Bagharac,
Daer woende een Jued ende hiet Ysaac,
Dar al de Jueden van der stat ghenent (?)
Elcs jaers hilden hare parlement
Ende van haren passien oec de feeste;
30 Het was recht, hi was de meeste
Here, ende de rijcste mede
Van al den Jueden van deser stede.
Te Bagharac, als hic hebbe verstaen,
Woenden si twe, die, sonder waen,
35 Tegader leefden in huwelike
Ende nochtanne onwetteleke,
Daer de Heleghe Kerke bi was bedroghen,
Also ic u wel hierna sal toeghen.
Dese twe wonnen een cnapelijn,
40 Alsoe hict verstont int herte mijn,
Ende daedent toeter kerken draghen
Met sinen vrienden, met sinen maghen.
***

(1) Waarop ook het slot van S. Aechte staat.
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Is MARTIJN VAN TORHOUT dan ook de dichter van Vanden Levene ons Heren? Hebben
wij in hem den maker ontdekt van dit merkwaardige populaire Evangelische epos?
Wat zullen wij antwoorden? Wij vreezen, of wij hopen en meenen, van ja.
Zooals men weet: dit epos is ons alleen in zijn geheel bewaard in een vrij laat
handschrift. Maar het is zeer verspreid geweest in de Middeleeuwen; en gansche
gedeelten, als over Jesus' kindsheid, zijn afzonderlijk afgeschreven geworden. Er
zijn nog enkele fragmenten bewaard. De oudste nu van deze fragmenten stammen
uit het Oudenaardsche Rijmboek. Men heeft totnogtoe gemeend, dat het werk daarin
van elders werd overgenomen. Wij zijn nu overtuigd, dat daarin de oudste redactie
voorkomt en dat het mede werk van onzen MARTIJN VAN TORHOUT is.
De bewaarde fragmenten uit ons handschrift tellen echter slechts een 500 tal verzen,
waarvan misschien de helft zoo goed als onleesbaar zijn. In hoeverre het
teksthandschrift van Ottignies de oorspronkelijke redactie heeft bewaard, kan moeilijk
uitgemaakt worden: uit de vergelijking van onze fragmenten met dezen tekst blijkt,
dat de latere kopiïst er zeer vrij mee is omgegaan: bijna geen enkel vers is
ongeschonden bewaard gebleven. Toch mogen wij wel veronderstellen, dat hij den
algemeenen gang van het epos heeft gevolgd, al heeft hij zich ook menige interpolatie
veroorloofd. Zoo mogen wij aannemen, dat de proloog, zoo al niet in zijn
bewoordingen, dan toch in de algemeene gedachte, van den oorspronkelijken dichter
komt. In alle geval, daar treffen ons reeds enkele bijzonderheden, die duidelijk op
MARTIJN VAN TORHOUT, wijzen zooals wij dien nu kennen(1).
Zoo verklaart hij, juist als in Vander Biechten, dat hij van Jesus' geboorte en passie
zal schrijven in het Dietsch, omdat leec volc ne can niet wale/verstaen wel die
latijnsche tale. Hij wil ook dichten voor leeken: in geheel zijn werk drukt zich die
bezorgdheid uit om leeken goede lectuur te verschaffen. Van zich zelven zegt hij dat
hij ‘clerc’ was (116).
De inleiding bevat, na de bekende passage over ridderromans, een schildering van
de vreugde van den hemel. In zijn heiligenlevens komt hij daar gaarne op terug: met
enkele woorden of met een klein tafereel (vgl. b.v. 306-312 van S. Eustaes 675-686
vau

(1) Ik citeer hier overal volgens de uitgave van BEUKEN.
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Maria Egyptiaka). En daarbij komt dan, dat de heiligen in den hemel eeuwig zingen
dus/Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus (Vanden Levene O.H. 62, 95; vgl. Mar. Eg.
680) Wat dus Vanden Levene Ons Heren met Maria Egyptiaca verbindt.
En geheel de schildering van den hemel gebeurt volgens een door onzen dichter
gaarne gebruikt procédé: der enumeratie van de vreugden en van wat de heiligen
hebben gedaan om er te geraken. Verzen ook als de plaats waarin hij verklaart waarom
hij in 't Dietsch schrijft zijn gebouwd naar dit ander procédé: om eerst een gedacht
uit te drukken en daarna te verklaren en ze dan nog eens te herhalen:
35 [Ons Her]en gheborte [ende] sine [d]oet
E[nde di]e passie ende [di]e [n]oet
[Wi]llic met due[t]s[cen] [waer]den seggen
Ende mine ghedachte [ane l]eggen.
Al lesen papen in lati[ne]
40 Sine gheborte ende de passie s[in]e,
Nochtan leec volc ne can niet wa[le]
Verstaen wel die latynsche tale.
Bedie willicse in dietsche leeren
Den volke, dat wel sal eeren
45 Onzen Heere van hemelrike.
Diet pensen wet dat manlike ...

Dit is alles in den gewonen, ons nu reeds bekenden stijl van MARTIJN VAN TORHOUT:
met de eigenaardige gedachtenherhaling (37, 43); met de ophooping van synoniemen
en de detailleerende beschrijving (35, 37); met de herhaling van dezelfde woorden;
met de kenmerkende oversprongen (42, 44); met de naslepende bijzonderheden (44,
45) of de gelijkluidende uitdrukking ter wille van het rijm (38); met het rijm rike/like.
Waar hij verder de tormenten, door de martelaren geleden, aanhaalt, doet hij dit
met zijn gewoon realisme (79-86) als bij S. Aechte. En verzen: Men trac haer borste,
men trac haer arme met asyndetisch verband en parallelisme, of: paep, leec, wijf
ende man zijn alle in zijn trant.
Nog zou ik kunnen wijzen op de sterk christelijk-communistische passage uit de
proloog (vv. 97-116) die nauw verwant is met een plaats van dezelfde strekking in
De Bouc van Zeden (DE PAUW o.c. blz. 401, v. 100-127.)
Ook het slot, hoe dit door den kopiïst mag gewijzigd zijn -
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heeft hij den naam van den dichter weggelaten? heeft hij er zichzelven mede in
vermeld? - herinnert sterk aan het gewone slot van MARTIJN VAN TORHOUT's werken.
Hij belooft er bijzonderen zegen waar dit boek in huis zal zijn; dan vraagt hij een
gebed voor zichzelven, voor
die clerc die dese rime maecte
Dier om pensde ende waecte

als in Vander Biechten; dan voor hem, die het boek afschreef: Was hi pape, was hi
clerc (het bekende parallelisme). Hij deed het ook Gode ende Onser Vrouwen teeren,
zooals Vander Biechten en zijn andere werken. En nu vergelijke men nog:
Sonder inde moeten hare sielen
Metten inghel sinte Michiele
Rusten inden hoghen trone
4935 Met allen heylighen vele scone.

met deze verzen uit Sente Aechte, bij den dood der martelares:
Doe quamen daer wel vele scone
Ingle vanden hoeghen trone
Ende namen daer die ziele
695 Ende bevalen se sente Michiele.

Wij mogen van nu af reeds gerust aannemen: de dichter van Vanden Levene ons
Heren was dezelfde als die van Vander Biechten, van S. Aechte, van S. Maria
Egyptiaca, van al de heiligenlevens, van De Bouc van Zeden, MARTIJN VAN TORHOUT.
Wanneer wij nu taal, stijl en verstechniek willen vergelijken met die van de overige
werken, dan moeten wij, 't spreekt vanzelf, uitsluitend bij de fragmenten blijven,
zooals die in het Oudenaardsch handschrift bewaard zijn. En al is dit niet veel,
misschien geen twee honderd gave verzen, toch vinden wij er genoeg in om een
alleszins zekere conclusie te waarborgen.
Wij vinden er het pleonastisch-affectieve wel: wel groeten (70 blz. 236), wel zere
(114; 161; 211; 217); wel bettre doet (398, blz. 261) wel vriendelike (337, blz. 257);
wel soete here (478, blz. 281); wel lieve kint (480); wel lieve here (blz. 283); wel
lieve kint (485); wel lieve Here (494). En misschien nog meer.
Zooals men hieruit kan zien: in affectieve passages voornamelijk moet dit wel bij
onzen dichter het gevoel met nog grooter
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nadruk uiten. En merkwaardig genoeg, van al deze wel's is er in het teksthandschrift
van Ottignies slechts één enkel overgebleven. In plaats van wel vriendeleke (337):
Onse here sprac wel vriendeleke) heeft het: Onse here wel soete antwerde gheeft;
wat mede bewijzen mag, hoe karakteristiek dit wel is voor onzen dichter.
Op het pleonastisch gebruik van nu en andere partikels, van het persoonlijk
voornaamwoord, hoef ik niet te wijzen. Een relatieve zin in plaats van een eenvoudig
adjectief is: si seiden die fel waren ende bout (12); raet/die fel ware, wreet ende quaet
(19); raet/die gheboese was ende quaet (239).
Ook de stoplap godeweet (145, 159, 165, 305) verraadt den dichter van S. Maria
Egyptiaca, S. Waernaer, Dietsce Catoen, Bouc van Zeden.
Ik vestig nog de aandacht op besondech (168); op de verbinding met trouwen
(goeder trouwen blz. 207); dan nog op het gewone algader; vooral in verband met
hemelscen vader (284/85, blz. 247; vgl. nog vader/allegader 272-3).
Uitbreiding door enumeratie of synoniemen, vaak dan met parallelisme in het vers:
so saghene ende warts gheware/Ende quam te hem hi wart in vare (98, 99, blz. 238);
seghe mi man, seghe mi nu (104); bestu leec jof bestu pape (104); biden ghelate ende
bi der voere (129); no an sine tale no an sijn ghebod (157); ghenade, Ghod, ghenade
mijns (173); het was onwet, het was onrecht (278); eist in plachen eist in ringhe
(316); min adem es curt, min herte es (seer?) (458, blz. 280); met groeten sere met
bettren rouwe (463); in derre maniere, in derre wijs (476); vgl. dan nog: so fel, so
vreet, so sot, so stout (481). En dergelijke misschien nog meer.(1)

(1) In mijn eerste Geschiedenis van de Oud. en Mnl. Letterkunde had ik de aandacht gevestigd
op de eigenaardige stijl- en verstechniek van dit gedicht. Daarop voortgaande heeft Dr.
BEUKEN in zijne uitgave een uitvoerige analyse gegeven van den stijl van L.o.H. (blz. 89
vlg.). Hierbij moet ik toch opmerken, dat, wat hier geanalyseerd wordt, geheel de populaire
stijl is van het handschrift van Ottignies, dat hij uitgeeft. Het zijn alle eigenaardigheden van
rijmelende kopiisten aangedikt. Dat hij dezelfde overal terugvindt, moet ons dan ook niet
verbazen: geheel het gedicht is om zoo te zeggen in dienzelfden kopiistentrant herschreven
geworden. Ik wilde meer de aandacht vestigen op bijzondere eigenaardigheden in dien
populairen trant van ons gedicht. Die van de Oudenaardsche fragmenten zijn toch eenigszins
verschillend. Zij hebben ook zekere onhebbelijkheden niet van b.v. Theophilus (als: herhaling
van laatste woord, of woorden, van een vers in 't begin van 't volgende).
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Als voorbeeld van den gewonen verhaaltrant diene:

240

245

250

255

260

Alst dach was in ghoden vryndaghe,
De iueden brochten man ende maghe
Ende droeghen alle eenen raet,
Die geboese was ende quaet.
Het was hare raet in welker wijs
Si den zoeten ghod van paradijs
Mochten tormenten toeter doet,
Die dar zo was in groeter noet.
Het was bi Pylatus tyde
Die dlant wachte, wide ende zide.
Tkeizers van Roeme so was hi man,
Die hem bevolen hadde dlant dan.
Si quamen tote Pylatuse gheghaen
Ende brochten Ihesuse met hem ghevaen.
Si seiden: Here, siet hier den man,
Die ghod wille syn, ne ware hijn can.
Die maect werringhe in onse lant.
Hi kert al tfolc na sine hant.
Hi heeft so ghepredect ende gheloepen
Dat alle onse afghode sijn tebroken.
Hi hevet bevellet al onse wet;
[Da]t achter bleven es Maumet.
Hi seit dat wonder, dat his es ghod.
Hets men dan niet, hi maect sijn spot.
Wi leverne u, here, bider hant.
So doet ons wet van hem te hant.
Hetne mach niet sijn dat hi es god.
Nu doet van hem al u ghebod.’

Want ook de Joden hebben hun afgoden en hun Maumet! En dit woord bevellet (156)
komt nog elders voor. (Het werd in het teksthandschrift weggewerkt).
Men kan hier zien hoe de rijmen op elkander volgen en de uiteenzetting leiden,
met allerlei bijkomstigheden en herhalingen, die den gang vertragen en alleen door
het rijm worden ingegeven.
Indien er een verschil bestaat tusschen Vanden Levene Ons Heren en de
heiligenlevens, dan is het dat de min of meer onhebbelijke eigenaardigheden, ook in
rijmen, versbouw, enz. in Vanden Levene ons Heren nog talrijker voorkomen. Vanden
Levene Ons Heren moge een der eerste verhalende gedichten van MARTIJN VAN
TORHOUT geweest zijn. Den populairen, min of meer gemak-
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kelijken, slordigen trant, heeft hij nooit verzaakt, maar hij heeft er met de jaren eenige
grooter vaardigheid in gekregen.
En zoo is Vanden Levene Ons Here ook wel zeker het werk van MARTIJN VAN
TORHOUT.
***

En nu de Dietsche Catoen.
De vergelijking biedt hier bijzondere bezwaren, daar we te doen hebben met ten
eerste, een vertaling, en ten tweede een didactisch werk, waarvan de techniek zoo
geheel verschilt van die van het verhaal.
Men weet dat onze vertaling als literair werk niet hoog aangeschreven staat.
JONCKBLOET zegde ervan: ‘Onze vertaler heeft ieder distichon in eene vierregelige
strophe overgebracht... Nu eens is zijn vertaling niets dan een verre navolging, dan
weder bepaalt hij zich tot het overbrengen van een enkele spreuk uit het Distichon;
maar zelden geeft hij het Latijn gelukkig en in zijn geheel weer’(1)
Maar juist zulk een vertaling en zulk een werkwijze mocht men ook verwachten
van onzen MARTIJN VAN TORHOUT. Zijn verdiensten als dichter liggen elders dan
op het gebied der fraaie woordkunst. Een didactisch gedicht kon bij hem niet anders
uitvallen dan zooals hier gezegd wordt. Dat hij twee verzen, en dan dikwijls niet eens
de twee verzen, het distichon, door vier verzen vertaalt, hangt samen met zijn
afhankelijkheid van het rijm. MARTIJN heeft zijn gemakkelijke rijmen en die brengt
hij te pas in zijn verzen, ten koste van de gedachte, die dan maar half wordt
weergegeven, terwijl daarnaast overbodige dingen als stoplappen het vers vullen.
Hij is een populair dichter, met de zeer populaire techniek, die als onbeholpenheid
aandoet. En ook deze onbeholpenheid treft overal in onze vertaling.
Ondanks den verscheiden aard van ons gedicht, vinden wij er toch nog vele der
ons bekende kenmerken in taal, stijl en versbouw van MARTIJN VAN TORHOUT in
terug.(2)

(1) In zijn uitg. Dietsce Catoen blz. XIII.
(2) Ik gebruikte voor dit onderzoek natuurlijk alleen den tekst van het Oudenaardsche handschrift
volgens de uitgave van Vander Meersch in de Vlaemsche Bibliophilen.
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Van het pleonastisch gebruik van wel vond ik slechts een paar treffende voorbeelden:
wel groet (135) wel onghemoede (218), wel quaden zede (235). Misschien hebben
andere mij ontsnapt. Maar die volstaan: wij konden er hier ook niet veel verwachten,
daar dit gebruik vooral voorkomt in affectieve plaatsen. In de latere afschriften is dit
wel ook weer weggewerkt, behalve in v. 218. Het woord wel zelf keert voortdurend
terug; min of meer pleonastisch nog: 120; 188; 300; 304; 305; 375; 382; 391; enz.
Van het pleonastische nu daarentegen vindt men overal voorbeelden; ik verwijs
naar 26; 29; 42; 43; 58; 59; enz . enz.
En ik vind ook hier den uit enkele levensverhalen bekenden stoplap Godeweet
terug: 238. Ik acht dit van eenig belang, daar Godeweet een door onzen dichter
bescheiden aangewende stoplap is.
De vorm waerlike-wereldsch (waerlike Minne, wereldsche Minne) is ook uit de
heiligenlevens bekend (b.v. S. Aechte, 40).
Het pleonastisch gebruik van het voornaamwoord, dat feitelijk ook meer tot den
verhalenden stijl behoort, treft minder; als voorbeeld diene 9 en 21(1)
Wat de stijltechniek aangaat: de in de overige werken gewone herhaling van
woorden kan men ook hier overal nagaan. Herhaling van gedachten, die nu op eene
wijze, dan op een andere worden uitgedrukt, treft niet alleen in den poloog, maar
ook in zeer vele spreuken.
Dan is daar de gewone uitbreiding door synoniemen, als: rime ende liet (9); wisen
ende leeren (32); vroet ende wijs (59); met talen no met spraken (100) een verband
dat ook in de heiligenlevens voorkomt; blide ende vroe (176); niet sceren no dien
scop niet houden (340); swighen ende lettel spreken (351), enz. enz.(2)

(1) Hier helpt het ter verklaring van deze duistere plaats:
Eer dit was, seide mi mijn vrient:
Ghezelle die der vroetheit dient
Dat hijs betren loen ontfaet
Dan die ter Minnen dienste staet
Ik begrijp: mijn vriend zeide dat een gheselle die der vroetheidt dient, hijs betren loen ontfaet
dan...
(2) Misschien moet aldus verklaard worden 95-96: Als du manes denen vrient/Oftyen dien du
heefs ghedient (uw vriend of hij wien gij een dienst hebt bewezen).
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Ook voorbeelden van de gewone begripsontledingen zijn zeer talrijk als: alle die
liede ionc ende out (155); so wat soe segt in hare woert (257); eist man eist wijf
(283); enz. enz.
Doch van het parallelisme in het vers vind ik slechts weinige voorbeelden; alleen
in den proloog zou kunnen dienen: Of in Dietsche of in Latine (35). Dipodische bouw
echter, of wat er op gelijkt, komt genoeg voor: Ende beweert mochstut beweren/Want
hi es dul die comen siet/Dongheval ends niet en vliet (220-23); om het eerste het
beste voorbeeld aan te halen. Verzen als Werc hier naer ende pens om ere (398)
zooals er meer zijn, hebben nog eenig parallelisme. Waarschijnlijk heeft de
bondigheid, die hem door de spreuk was opgelegd, hem verhinderd in zijn neiging
tot parallelisme, dat immers alleen bij vrije, onbelemmerde uitdrukking kan toegepast
worden.
Ook in den VERSBOUW treffen de gewone onhebbelijkheden: losheid, nuttelooze
toevoegsels, wendingen, opmerkingen, die weinig meer zijn dan stoplappen, omdat
het rijm den dichter leidt. Verder overal herhaling van dezelfde rijmen, oversprongen,
enz.; hetzelfde systeem van assonances en onzuivere rijmen. Hier keert het rijm
man/can nog al vaak terug; wat echter ook in de heiligenlevens wel voorkomt, al
treft het er minder.
Als voorbeeld nu van den gewonen stijl moeten wij eerst een deel van den proloog
aanhalen. Het is de bekende plaats over Minnelyriek:
Hier beghint de Boec van Catone
Die machtech was van groten doene,
Tote Roeme, in die port,
Dar hi sinen kinde gaf voert
5 Ende leerde hem met sinne sere
Vroscap, wetentheit ende eere.
Verstaet. Die in haren sinne
Draghen wareleke minne
Si makenre af rime ende liet.
10 Diere minne ne garic niet.
Want het is mi al vergaan
Datter minnen mach bestaen;
Ende kere minen moet
An de ghene die sijn vroet.
15 Wilen doe ic minne droech,
Doe ic de minne sach, ic loech.
Nu haticse alle in minen sinne,
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Die minne draghen entie minnen.
Er dit was, seide mi mijn vrient,
20 Gheselle, die der vroetheit dient
Dat hijs betren loen ontfaet,
Dan die ter minnen dienste staet.(1)
Hier ombe hebbic dies beghonnen.
Si hebben onrecht dies mi verionnen.
25 Omdat hic gaerne helpen soude
Elken nu ter deugt waert houde;
So dat hire an mochte leren
Vroescap, ende comen ter eeren.

En een paar spreuken:
Ende als een ander man doet wel,
120 Dat onthout wel ende vertel.
Als du wel does, so swighet of;
Dies saltu hebben ghoeden lof.
Die wile dattu best ionghelinc
So doe so meneghe ghoede dine,
125 Alse di dan naken dine daghe,
Dat men dijns in ghoede ghewaghe.
Ne roeket oec niet wat enech man
Stillekine gherunen can.
Want de quade want altoes des,
130 Al dat men runt dat van hem es.

Deze verzen volstaan om de gewone manier van onzen dichter te illustreeren.
De vertaler van de Disticha Catonis was ook een vroom man. Hij richt zich tot
zijn toehoorders in het begin, opdat zij voor hem zouden bidden: dat Gods bode hem
moge wisen ende leeren. En hij besluit ook met de vrome bede:
Die dit maecte uten latine
In dietsce, hi beghert te sine
In juwe ghebede, vroe ende spade.
Bidt Gode dat hi hem doe ghenade.

(1) Deze duistere plaats is misschien te verklaren: mijn vrient zegde mij, dat Gheselle die der
vroetheit dient... hijs betren loen ontfaet: dus met pleonastisch voornaamwoord hijs.
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(met ook dit maecte). Ook dat lag in Martijn's gewoonte. Misschien vertaalde hij de
disticha voor de leerlingen aan de abdijschool. Althans, hij richt zich tot Lieve kinder
(29). Al zijn niet alle spreuken voor kinderen.
Of hij, die zich in den proloog zoo sterk tegen de Minne en de minnedichters had
uitgedrukt, ook de strophe heeft vertaald, waarin aangeraden wordt Ovidius te lezen
om van minnen vro te worden, is niet zeker. De plaats waar de strophe zou moeten
komen ontbreekt in ons handschrift, daar hier een leemte in de fragmenten is.
Men zou kunnen meenen, dat er eenig verschil bestaat in de verhouding der
geanalyseerde kenmerken hier en in andere werken; dat kan liggen aan den aard van
het schrift. Maar we staan hier wel, dunkt ons, voor dezelfde taal, denzelfden stijl
en denzelfden versbouw. We mogen ook den Dietscen Catoen gerust op het actief
zetten van MARTIJN VAN TORHOUT.
***

Van het Bouc van Seden zijn in het Oudenaardsche handschrift nog fragmenten
bewaard, samen 383 verzen. Het werk komt ook voor in het bekende Comburgsche
verzamelhandschrift, waar het 1115 verzen telt, doch ook hier zijn leemten en het
slot schijnt te ontbreken: maar er zijn ook talrijke interpolaties.
Het bouc van Seden is de bewerking van een in de Middeleeuwen bij het onderwijs
ook zeer verspreide schrift, genaamd Facetus (= hoofsch, beleefd). Er waren er twee
van dien aard: een Facetus cum nihil utilius en een Facetus moribus et vita, welk
laatste meer tot verschillende standen gericht is. Het eerste was een supplementum
Catonis en is een algemeene wellevendheidsleer. Het was eveneens een schoolboek,
dat naast Cato gebruikt werd.
Is onze bewerking ook van MARTIJN VAN TORHOUT?
De proloog ontbreekt in ons handschrift. Hij bevat in het Comburgsche hs. een
gebed tot God: dat alle gader zouden bidden Gode onsen lieven Vader (dat
waarschijnlijk oorspronkelijk
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was hemelscen Vader); en herinnert verder in taal en stijl aan den proloog van Cato:
ook hier de herhaalde rijmen man: can; en de uitnoodiging om andere te wisen en te
leeren.
Om dan bij onze fragmenten te blijven, ook hier vinden wij:
Het pleonastisch gebruik van wel: wel lichteleke (67); wel ghesprake (241); wel
dulleke (282); wel dicken (343); wel vele beter (383); en misschien nog elders. En
ook weer: dit wel is in al deze plaatsen in het Comburgsche hs. weggewerkt.
In 't bijzonder weer, als steeds bescheiden, het stopwoord Godeweet (90; 354), dat
de didactische en de verhalende werken verbindt.
Ik wijs nog op: bi ghoeder trouwen (190); op bevellen-te niet doen, bederven (272),
een tamelijk zeldzaam woord, dat nog elders in deze gedichten voorkomt; z.b.v.L.O.H.
155 (hierboven aangehaald).
Parallelisme in het vers: no groet borgtucht no doe niet (2); dat eist dbeste, dat
eist dmeeste (53); no dor bede no dor ghichte/No dor neve no dor nichte (191-2);;
no overdat no valsce sake (207); die vele pint ende vele spart (287); so hi mer drinct
so hi mer mach (317).
Voorbeeld van den gewonen schrijftrant:

Hoe men aan tafel dienen zal
In den dienst zal men trouw zijn, stipt en spoedig alles vólbrengen, hovesscheleke
dienen zijn heer
Dat hem dijn dinst dan wel behaghe.
140 Als du draags gherechten, alle daghe,
Drach in de slinke hant tgherechte,
Ende sause in dandre, ende ganc rechte.
Set vor den vorbaersten tersten teten,
Die ter tafle daer es gheseten.
145 Den wijn moetstu neder scinken
In den nap, dar men ut sal drinken;
Ende den buuc kere nederwaert
Van den lagle al onvervaert.
Ende dbier dat scinc van hoeghen.
150 Dus moetstu doen, wiltunis ghelovan
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Ende alse du kniels, dan saltu houden
Teen been op ende tander vouden.
Maer vor Ghode, eist here, eist cnape,
Eist coninc, bisscop, clerc of pape,
155 Hi moet met beden beenen cnielen
Vor de salechede van siere sielen.

Ondanks den gansch verschillenden aard van het onderwerp, het is de gewone taal,
de gewone stijl en verstechniek van onzen dichter: met de herhaalde woorden, het
losse rythme, de vele overbodige toevoegsels, verborgen stoplappen, om het rijm,
de enumeratie, tot de vroomheid toe.
Ons werkje kan den indruk maken van nog wat losser en slordiger gesteld te zijn
dan het Bouc van Cato. Maar het verschil is niet groot, en het is wel overal dezelfde
taal en dezelfde verstechniek. De vierregelige strophe van Cato heeft daar het vers
eenigszins gebondener gemaakt.
***

Het fragment Vander Zielen ende vanden Lichame in onzen bundel heeft nog 120
verzen bewaard. Het zijn verzen van een gansch andere vertaling dan die welke
voorkomt in het Hulthemsche handschrift.
Is onze bewerking van MARTIJN VAN TORHOUT?
Veel materiaal ter vergelijking bieden deze 120 verzen niet. Het onderwerp is ook
van een gansch anderen aard dan de verhalende of didactische gedichten; een
tweestrijd tusschen ziel en lichaam, die elkander hun eeuwig ongeluk verwijten. Het
is ook een vertaling van de in de Middeleeuwen zoo verspreide Visio Fulberti.
Maar wij vinden er toch:
Het pleonastisch gebruik van wel: wel swaer (22); en dan geheel in den trant van
de heiligenlevens, wel lieve care (27).
In de stijltechniek, dezelfde losheid, met de herhaling van dezelfde woorden, zoo
wat overal.
Met de uitbreiding door enumeratio (zonder de ziel leeft het lichaam niet: 29-30);
door de begripsontledingen, die weinig meer dan stoplappen zijn; door synonieme
uitdrukkingen (te
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begharne ende anegane (14); mine smekinghe ende mijn beheet (19) enz.
parallelisme in den versbouw: dat es de loen, dat es de danc (49).
Voorbeeld; het lichaam spreekt:
40

Als hic leefde op aerderike
So wasic een hoeverdich man,
Ende at ende dranc verwendelike
Ende gaudene cleder droeghic an.

Wat es mi bleven, sech, op mi
Van deser groeter verweenthede?
45 Dit nauwe huus, dar ic in zi!
Ne knaghen die worme niet mine lede?
Ende dartoe onverwinlec stanc,
Die mi torment oec harde sere.
Dit es de loen, dit es de danc
50
Die na de welden gheft Ons Here.
Oec wetic wel dat ic verrisen
Sal te domesdaghe, sonder wanc,
Ende metti in alre wisen
Ghepijnt sijn in der hellen stanc.
***

Het fragment Van Onser Vrouwen Geslacht bestaat slechts uit 62 verzen, en is weing
meer dan een berijmde genealogie. De dichter heeft er last mee gehad, en zijn vers
is dan ook vrij slordig. Toch erkent men wel den gewonen schrijftrant en de gewone
taal van MARTIJN VAN TORHOUT.
Pleonastisch gebruik van het voornaamwoord: Marie so (25).
Uitdrukkingen als: te ghoeder trouwen min of meer als stoplap, (8); die ter duegt
was ghewone (30);
Stoplappen, als begripsontledingen: embermeer in allen tijt (18); no min no mee
(23; 46); of also ict in de scrifture las (28) en zoo meer, herinnert men zich dadelijk
uit de andere werken.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

368
Zoo nog allegader/vader (5/6) en de onzuivere rijmen waren/te waren (47/48).
Ook hier de zelfde losheid in den versbouw, beheerscht door het rijm; dezelfde
herhaling van gelijke rijmen (-an; -ee; iet), en de oversprongen (22; 24; enz.).
***

Zoo komen wij tot het laatste gedicht van dezen bundel, dat wij nog ontleden moeten:
fragment van een lofzang aan Maria.
Een lyrisch gedicht, in strophen van acht verzen: aaab cccb; nog wel regelmatig
de a- en c-rijmen slepende rijmen.
Een waarlijk mooi gedicht, dat men verbaasd is hier aan te treffen. Zoo is dan ook
de eerste indruk: zou dit wel van MARTIJN VAN TORHOUT kunnen zijn? Is deze ooit
tot zoo hooge lyrische vlucht in staat geweest? tot zoo echte poëzie?
Wij zouden het waarschijnlijk niet wagen een uitspraak te doen, indien het gedicht
ook niet volledig ware bewaard geweest in het Hulthemsche handschrift, waar het
voorafgegaan is door een Inleiding van 42 paarsgewijs rijmende verzen, die wel van
MARTIJN VAN TORHOUT zijn.(1)
Het is een vrome bede van den dichter tot Maria, dat Zij hem helpe uit zijn zonden
op te staan, om Haar trouw te mogen dienen, zoodat hij eens een zaligen dood moge
sterven en niet moete beven en bevreesd zijn op den oordeelsdag.
In die weinige verzen erkennen wij toch de gewone uitdrukkingswijze, den stijl
en den versbouw van onzen dichter. Wij vinden er het pleonastische wel: wel te voren
(36); het min of meer overbodige met ghoeder trouwen (15); Maria, die alre doghet
sijt gewone (14), bidt ‘over mi’ (15, 29). Daarnaast de gewone herhaling van woorden
en van gedachten (avestaen (4, 11); bidt over mi, (15, 29); hij heeft te veel misdaan
(5, 12).
Naast dan toevoegsels, stoplappen, ter wille van het rijm. Rijmen op korten afstand
herhaald; het rijm can/man (7/8). Met de oversprongen (24 25).

(1) Uitgeg. eveneens door Nap. DE PAUW, o.c. blz. 11-15.
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Dan weer in onzen tekst, niet in het Hulthemsche handsschrift, volgen aan het slot
een achttal verzen van den aard van die der inleiding. En ook hier hooren wij: NU
laet ons bidden, TE GHOEDER TROWEN dat Maria ons van de eeuwige dood verlosse
en ons bijsta in het einde, met dan, zooals wij bij MARTIJN VAN TORHOUT nog gehoord
hebben:
Dies jonne ons de hemelsce Vader.
Amen, segt mede alleghader.

Maar behooren deze inleiding en dit slot wel tot het lyrisch gedicht dat zij omramen?
Ik meen van ja. Want juist de inleiding geeft de reden aan, waarom hij dit gedicht
heeft vervaardigd. Het is de groote vrees voor het oordeel, zegt de dichter, die hem
dit gedicht doet maken:
Die grote vaer doet mi maken,
Edele Vrouwe, dit gedichte (32-33).

Het is om Maria's voorspraak te verkrijgen, om in hare gunst te komen, dat hij haren
lof verkondigen wil.
Wanneer wij dan dien Lof van Maria van naderbij beschouwen - we blijven weer
alleen bij de 61 verzen van ons fragment - dan vinden wij daar toch weer in:
het pleonastische wel: wel swaren sonden (39) vgl. verder wel (28) wel wesen en
(54) wel ontbinden.
het pleonastische nu (45).
het pleonastische voornaamwoord: mine siele die (38);
en vreemd genoeg: juist dit pleonastische wel en dit pleonastische voornaamwoord
ontbreken in den tekst van het Hulthemsche handschrift.
Dan de bekende uitdrukkingen: met rechter trouwen (36); algader (17); en de door
MARTIJN zeer gebruikte omstelling ter wille van het rijm: de moeder sine (20).
Hoe veel beter en sterker gerythmeerd dit stuk ook weze, toch zijn de rijmen niet
altijd zuiver en vinden wij driemaal het rijm -dech (42/44); tweemaal het rijm -leke
(54/55). En ook de oversprongen (11; 24).
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Ten slotte moet toch deze zoo veel grootere voortreffelijkheid van dit lyrisch gedicht
ons niet verbazen. Ook bij HADEWIJCH zijn de paarsgewijs rijmende gedichten veel
slordiger dan hare strophische gedichten. Dit bewijst slechts, dat onze dichters het
bewustzijn hadden, dat lyrische poëzie een anderen, hoogeren stijl vergt, een zuiverder
dictie, een verzorgder rythme. En had MARTIJN VAN TORHOUT in zijn jeugd niet aan
lyriek gedaan, nog wel aan Minnelyriek? En is het misschien niet de herinnering aan
zijn vroeger leven, die hem hier doet vreezen voor zijn zonden en Maria als middelares
bij haren Zoon aanroepen?
Ik kan niet aan de bekoring weerstaan, om ter verpoozing bij deze dorre
uiteenzetting, aan het slot van mijn betoog, al ware 't slechts twee, drie strophen uit
dien Lof van Maria aan te halen. Ik doe dit volgens den tekst van ons handschrift,
die in alle opzichten primitiever en ook veel mooier is dan die van het Hulthemsche
handschrift:(1)
Ghi sijt Ghods ende onse Moeder;
Bi U wart Ghod onse broeder;
Ghi sijt havene, anker, roeder,
Ons, dient vreselike staet,
10 Die verdreven zijn te verre
In de sonden, droeve ende erre;
Vrouwe, ghi zijt onze leidsterre
Ende onse beste toeverlaet.
Bi ons hebdi, edele Maghet,
15 Deze waerdechede bejaghet.
Want, Vrouwe, dat ghi crone draghet
Comt algader doer onse noet.
Dit es openbare in scine;
Om ons te loessene uter pine
20 Maecte u Ghod de moeder sine;
Penst hier ombe, dats ere groet.
Rose boven alle bloemen;
Vrouwe, nadien dat ghi sijt comen
Bi ons, te derre groter vromen,
25
Dat Ghod dor ons wart u kint,

(1) Ik normaliseer de spelling, om het stuk leesbaar te maken.
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Ende wi bi u sijn ghenesen
Vander doet, ende verresen,
So dinct mi recht wel wesen
Dat wi u eeren ende Ghi ons mint.
30 Marie, die Ghode soghet,
Fontaine, die niet ne verdroghet,
Dat hebdi dicken ghetoghet
An die sere hebben mesdaen.
Ghi sijt boven allen inglen, Vrouwe,
35 Ghi verlost ut allen rouwe
Die u met rechter trouwen
Willen wesen onderdaen.

En uit de verzen die in het Hulthemsche handschrift voorafgaan, nog deze:
71 Al waren alle gerse tonghen
Die te Meye oit ontspronghen
Ende si alle van u songhen,
79
Si en ghaven u niet te vollen prijs.
***

Men zal misschien opwerpen dat, om de eenheid van afkomst van al deze werken
met eenige zekerheid te kunnen bewijzen, een grondiger, veelzijdiger analyse van
taal-, stijl- en verstechniek zou vereischt zijn. Wij meenen van neen; wij vragen ons
zelfs af, of zulk een veelzijdiger analyse ooit op zichzelf tot eenig resultaat zou
voeren: al deze gedichten toch zijn in denzelfden populairen trant gesteld; zij zijn
het werk van iemand die naar geen vormschoonheid streefde, die alleen vrome of
nuttige lezing voor de leeken wilde schrijven, die te midden van het volk stond en
heel wat procédés van de volkskunst aanwendde. Aan een analyse hiervan ware ten
slotte niet veel gelegen: het zou grootendeels anoniem blijven.
Daarom hebben wij alleen op de in deze gedichten meest treffende procédés dezer
volkskunst gewezen, als op de mate en wijze waarop ze hier ongeveer
vertegenwoordigd zijn. Een willekeurige plaats kan er dan verder over laten oordeelen.
Het was voor ons doel genoeg eenige bepaalde kenmerken aan te toonen
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die al deze gedichten onderling verbinden en duidelijk genoeg van andere
onderscheiden.
Men kan nu deze kenmerken ook elders wel afzonderlijk aantreffen, hoewel het
pleonastisch-affctief gebruik van wel en de neiging tot parallelisme in den versbouw
nog al kenschetsend zijn(1). Men moet ze echter alle samen beschouwen en in verband
met het feit, dat ze voorkomen in gedichten, die in één bundel vergaderd zijn.
Op die wijze beschouwd zijn ze wel ten minste een sterke bevestiging van het
hoofdargument, dat voornamelijk de eenheid van afkomst voor deze gedichten moet
vaststellen. Het zekere werk van MARTIJN VAN TORHOUT kan en moet in verband
gebracht worden met S. Aechte, op zoo innige wijze dat ook MARTIJN VAN TORHOUT
de dichter van S. Aechte blijkt te zijn. En door S. Aechte wordt de overige verhalende
poëzie, in 't bijzonder de heiligenlevens, onder elkander verbonden, wat trouwens
uit het slot van Maria Egyptiaca kan opgemaakt worden. Maar ook Vanden Levene
Ons Heren is zoo nauw verwant met in 't bijzonder S. Aechte, evenals met Vander
Biechten, dat mede daaruit de eenheid van dichter vaststaat. Door vander Biechten
kan verder het verband gelegd worden met de didactische stukken. Zoodat we hieruit
met recht mogen besluiten, dat deze bundel, die te Eename werd aangelegd, het werk
bevat van een en denzelfden dichter uit de abdij van Eename zelf, van MARTIJN VAN
TORHOUT.
Dat nu dit Oudenaardsche handschrift geen autograaf van onzen dichter was, kan
niet als opwerping gelden, Het handschrift is in de abdij van Eename aangelegd
geworden, om er het werk in op te nemen van een monnik-dichter. Misschien stemt
het eerst uit het begin der XIVe eeuw. Zoo ook werd te Groenendael een handschrift
aangelegd, waarin al het werk van Ruusbroec werd samengebracht, en waarvan nog
het eerste deel bewaard is.

(1) Ik moet hier de aandacht op vestigen: niet op het gebruik van wel komt het aan, niet zelfs op
het pleonastisch gebruik van het woordje, maar op het affectief-pleonastisch gebruik, met
adjectiven of bijwoordelijke uitdrukkingen. En het feit zelf, dat dit wel meestal in latere hss.
is weggewerkt geworden kan bewijzen hoe kenschetsend dit voor onzen dichter is. Ook op
ieder stoplap in 't bijzonder komt het niet aan, maar op alle samen, in de werken uit een en
denzelfden bundel. Over de verspreiding van sommige stoplappen, zelfs van Godeweet, zie
de tabellen bij Jonckbloet Gesch. der Nl. Lett.; 2e dl., 4e druk, blz. 80, 103, 105.
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Ook dit is geen autograaf van RUUSBROEC. De abdij van Eename heeft een
gezamenlijk handschrift van het werk van een harer monniken willen bezitten. Van
dit gezamenlijke handschrift komen de Oudenaardsche fragmenten.
Dat nu in dit handschrift slordigheden voorkomen, bewijst hier niets tegen. Ik wil
aannemen zelfs, dat de fouten, enz. in onze teksten niet alle foutieve lezingen van
de uitgevers zijn: hoewel hiermede beslist dient rekening gehouden. Wanneer men
echter in de uitgave van BEUKEN de Oudenaardsche fragmenten naleest, en geen
rekening houdt met de door DE PAUW nog gelezen, door BEUKEN niet meer ontcijferde
plaatsen, dan maken die toch wel een veel gunstiger indruk: eigenlijke fouten zijn
er zelfs geen. Maar onzekere spelling van het handschrift b.v. knect = knecht rijmende
met ghevecht; de verlenging van anders enkel geschreven klinkers: segt b.v. rijmende
zelfs met leegt; loghenen, dan weer looghenen enz., met ook de plotse overgangen
hier en daar van het eene tafereel naar het andere, kunnen bij een onbeholpen
aandoenden tekst, aanleiding geven tot de meening dat het afschrift fouten heeft en
zelfs onmogelijke lezingen. Zoo is ook het te Groenendael aangelegde handschrift
van RUUSBROEC's werken niet zonder fouten en slordigheden.
***

MARTIJN VAN TORHOUT was een westvlaming. De taal van al de in het Oudenaardsche
handschrift voorkomende gedichten is Westvlaamsch gekleurd(1). Was hij afkomstig
van Torhout en is hij naar zijn geboorteplaats genoemd geworden?
Het dichten zat hem waarschijnlijk in het bloed; want al vroeg heeft hij, als zoovele
aankomende dichters, zijn jeugdige gevoelens gelucht in de vormen der toenmalige
Minnepoëzie. Doch vroetheit won het spoedig over deze dartelheid van zinnen; hij
keerde zich af, niet alleen van deze dichtkunst, maar zelfs van de wereld en werd
monnik. Daar zal hij in het klooster over de

(1) Al is de taal duidelijk Westvlaamsch, toch komt nergens die ghone voor, steeds die ghene:
het was Westvlaamsch dat naar het Oostvlaamsch overging. Prof. DE VREESE, Bouwstoffen,
71, n. 31 meent Oostvlaamsch met Westvlaamschen inslag. Om het even
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lichtzinnigheden zijner jeugd boete doen, en God en Maria en de heiligen om
erbarming smeeken.
Hij werd waarschijnlijk leeraar aan de abdijschool. Voor zijn leerlingen bewerkte
hij daar het overal gebruikte schoolboek de disticha Catonis, in hun moedertaal;
evenals het Wellevendheidsboek Facetus cum nihil utilius, het gewone toevoegsel
tot de disticha. Het is dus zeer goed mogelijk, dat de vertalling van Cato reeds lang
vóór 1284 bestond, het jaar toen van MAERLANT getuigde dat het in het Dietsch reeds
verspreid was: van de abdijschool van Eename uit kan het spoedig in de andere
scholen zijn overgenomen geworden. Toch zal deze vertaling weinig buiten
Westvlaanderen zijn bekend geweest: de Brabantsche schrijvers der 14e eeuw
vermelden haar zelden of vertalen zelfstandig, wanneer zij uit Cato citeeren.
Op lateren leeftijd zal hij zich zijn gaan toeleggen op het dichten van vrome
verhalen, in 't bijzonder van de legende der heiligen. Zijn Vanden Levene ons Heren
kan zijn voorafgegaan. Dan zou dit zoo uit omstreeks de jaren 1270-80 kunnen
dateeren(1).
Heeft hij nog meer gedicht? Zijn andere heiligenlevens, b.v. die van der Istorien
Bloeme, ook van hem? Een onderzoek in dezen zal waarschijnlijk weinig opleveren:
omdat de hier geanalyseerde kenmerken op zich zelf onvoldoende zullen zijn en zij
den steun moeten missen, dien wij hier hadden in het voorkomen van deze gedichten
in één handschrift van Eename.
Zoo meenen wij in hem den dichter ontdekt te hebben van eenige toch
merkwaardige werken, die reeds een plaats in onze literatuurgeschiedenis hebben
verworven: niet alleen van den

(1) Dr. W.H. BEUKEN, in zijn uitgave van L.o.H., dateerde hegedicht uit de tweede helft der 13e
eeuw. Hij volgde daarin de sekure me thode: zeker, zegt hij, vóór 1290, omdat het reeds in
de Oudenaardsche fragmenten voorkomt. Ook het gezag, dat hij aan het late handschrift van
Ottignies toekende, en het verband dat hij legde met de schoone kunsten en de
gedachtenstroomingen, dwongen hem er toe ons gedicht tamelijk laat te laten ontstaan. Zijn
dateering is wel de juiste; en zoo is het mogelijk dat, bij alle wijzigingen enz., die de tekst
later heeft ervaren, de interpolaties zelf misschien niet zoo talrijk zijn. En toch: de
Oudenaardsche hebben b.v. niets van de beschrijving der geeseling, hoewel hier geen leemte
in de fragmenten bestaat. Die uitwendige beschrijvingen met de bijzondere gevoelssfeer
waaruit ze ontstaan zijn, verraden wel den reeds gevorderden invloed van het Franciscanisme
en zijn van later.
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Dietscen Catoen en van een ook door TE WINKEL reeds merkwaardig genoemd Bouc
van Zeden; maar ook van het nu door allen om wel is waar verschillende redenen en
in verschillende mate geprezen Vanden Levene ons Heren; en van een zeer fraaie
bedinghe tot Maria.
Dit wil niet zeggen, dat hij een groot dichter is geweest. Wij willen hem niet
begroeten als een nieuwe zon aan den literairen hemel. Zijn kunstvaardigheid is
gering. Maar hij was een vroom man en hij dichtte uit de volheid van zijn vrome
ziel. Daaruit komt, dat zijn didactische werken nog de zwakste zijde van zijn talent
vertegenwoordigen. Maar hij is innig, hij kan opgaan in de heerlijkheid van zijn
verhaal, als hij van Jesus, van zijn gebenedijde Moeder of van Gods lieve heiligen
vertellen mag. Hij heeft dan de onbevangen bekoorlijkheid van den priester, die met
het volk meeleeft en voor wien dit alles heusche werkelijkheid is. Hij gaat op in wat
hij ziet en verhaalt, hij leeft er in mee, hij laat er zich naief-kinderlijk door ontroeren.
Hij kan aanschouwelijk zijn; hij kan grootsch en episch zijn; hij kan dramatisch zijn
in zijn voorliefde voor tale ende wedertale. En die dichterlijke kwaliteiten die zijn
evangelisch verhaal in vanden Levene ons Heren tot een eenig juweel maken in de
middeleeuwsche literatuur, maken ook zijn heiligenlevens nog wel leesbaar.
Hij is nog een onzer goede dichters uit de 13e eeuw.
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Technische woorden
(6e mededeeling
door Prof. Dr. Alb. J.J. Van de Velde
werkend lid van de Kon. Vlaamsche Academie van België.
In mijn 5e mededeeling(1) heb ik bewezen waarom ik de voorkeur geef aan technische
woorden, technisch onderwijs boven vakwoorden, vakonderwijs; daar heb ik de
uitdrukking techniek besproken. Ook behoud ik het woord technisch in den titel van
deze mededeeling.
De Commissie van Nederlandsche chemici van Onze Taal(2) bekommert zich,
evenals wij, met taalzuivering ten opzichte van technische woorden; die commissie,
samengesteld door E. Büchner, W.P. Jorissen, G.J. Van Meurs, A. Van Raalte en D.
van der Veen, noodigt de Nederlandsche chemici uit bij hunne verhandelingen
rekening te houden met een lijst van barbarismen en van woorden die deze
barbarismen kunnen vervangen. In deze lijst leest men onder meer: afdampen voor
verdampen, apparaat voor toestel, boekband voor boekdeel, draadgaas voor
metaalgaas, dubbellaag voor dubbele laag, lichtend voor lichtgevend, omgerekend
tot voor berekend als of herleid tot, papieren strook voor strook papier, rein water
voor zuiver water, ruwvezel voor ruwe vezelstof, tot poeder gebracht voor tot poeder
gewreven of in poedervorm gebracht of fijn gewreven, wattenprop voor prop watten,
enz.
In een verhandeling(3) worden de opmerkingen vereenigd door de Commissie
gedurende het 1e halfjaar 1937 ontvangen; de instemming blijkt bijna algemeen.
In een mededeeling van Januari 1938(4) verklaart de Commissie van Onze Taal dat
zij niet uit taalkundigen, maar uit schei-

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

Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1937, p. 360.
Chem. Weekblad 1937, p 111.
Chem. Weekblad 1937, p 592.
Chem. Weekblad 1938, p 34.
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kundigen bestaat ‘die - bescheidenlijk - gelooven in hun eigen taalgevoel en die het
resultaat van hun beoordeeling van zekere woorden en uitdrukkingen voorleggen
aan den Raad van deskundigen van het Genootschap Onze Taal, alvorens hun meening
te publiceeren.’
Het raadplegen van de woordenboeken brengt soms tot verbazende vaststellingen;
de gewone woordenboeken hebben al te dikwijls een te kort aan technische kennis;
erger is het nog bij de technische woordenboeken, waarin niet alleen de taal wordt
verwaarloosd, doch ook waarin de onvermijdelijke wijzigingen in de beteekenis der
technische uitdrukkingen niet genoeg in acht worden genomen. De Redactie van
Wetenschap in Vlaanderen(5) vraagt zich af of ik mij niet vergis als ik het Modern
woordenboek van Pinkhof(6) blijkbaar voldoende beschouw, en als ik mij niet uitspreek
over het Medisch woordenboek van Is. Bauwens(7) waarvan alleen tot Clausius
verscheen. Is. Bauwens, voor wien ik veel genegenheid had en die een vlijtige werker
was, vroeg mijn medewerking. Die medewerking was voor mij echter niet mogelijk,
omdat Bauwens te veel verouderde woorden in zijn woordenboek wenschte te
behouden, en zich verzette tegen het opnemen van een aantal internationale
uitdrukkingen.
Voor een zeer uitgebreid woordenboek, een encyclopedie, waar de wetenschappen
worden besproken, heerscht altijd het gevaar dat als boekdeel 15... verschijnt, boekdeel
1 reeds verouderd is. Zoo vlug loopen de wetenschappen; voor de chemie alleen,
bevatten de Chemical abstracts van de American Chemical Society, voor een enkel
jaar ca 70000 referaten van verschenen verhandelingen waarvan een tiende misschien
van goede hoedanigheid.
De labiele beteekenis van vele technische woorden mag dus niet uit het oog worden
verloren. Daarom is een medewerking van taalkundigen met technische deskundigen
onontbeerlijk. Ik tracht in mijn mededeeling opbouwend te werken, met opmerkingen
en aanteekeningen; mijn onderzoek heeft voor doel, zooals

(5) 1938, nr 4, p 136.
(6) Vertalend en verklarend woordenboek van uitheemsche geneeskundige termen, Haarlem,
Bohn 1923 met supplement 1930.
(7) Nederlandsch woordenboek en kunstwoordentolk, Antwerpen en Aalst, 14 afleveringen.
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ik het vroeger verklaard heb, een discussie uit te lokken ten einde de technische taal
duidelijker en zuiverder te maken.
In deze 6e mededeeling bespreek ik eenige technische woorden die behooren tot
de geneeskunde, de voeding, het hooger onderwijs; ik heb gebruik gemaakt der
volgende woordenboeken om een documentatie te vereenigen, die tot grond kan
dienen voor de beoordeeling:
W = Winkler Prins Algemeene Encyclopedie; 5e uitgave, boekdeelen 1 tot
14 (A tot Sirius), de 3e uitgave, boekdeelen 14 tot 16 (Rijk tot Z).
P = Vertalend en verklarend woordenboek van H. PINKHOF, samengesteld
met medewerking der Commissie voor de geneeskundige vaktaal van het
Nederlandsch Tijdschrift voor geneeskunde, 1923 en Suppl. 1930.
S = Beknopt Woordenboek voor het Klinisch Laboratorium door Dr. F.A.
STEENSMA, Amsterdam 1936.
V = Algemeen Nederlandsch-Fransch Woordenboek door J. VERCOULLIE,
Gent 1442 pp.
G = Nieuw Fransch-Nederlandsch, Nederlandsch-Fransch Woordenboek,
door L. GROOTAERS, 2e Herziene druk. Brussel 1932.
K = J. Kramers en H.W.F. Bonte. Nouveau Dictionnaire Neerlandais-Français,
2 uitgave. Gouda.
e

Woorden betreffende de wetenschappen en de beoefening der geneeskunde.
Aetiologie = de leer of de aanwijzing, ook de wetenschap van de oorzaken der ziekten
W. Leer der ziekteoorzaken P. (Ziekten) oorzaakkunde V. Leer der oorzaken der
ziekte, etiologie (v) K.
Anatomie of ontleedkunde = de leer van den vorm en den bouw van het bewerktuigd
lichaam en van zijne afzonderlijke deelen (theoretische A.) en vervolgens het
onderzoek zelf van zoodanig lichaam (praktische A.) W. Anatomie of ontleedkunde
P. Ontleedkunde V. Niet bij G. Ontleedkunde, ontleedkunst, ontleding, snijkunde,
snijkunst, anatomie (v), de ontleding, werktuiglijke scheiding en afzondering van de
verschillende weefsels der lichamen van menschen, dieren en planten K.
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Anatoom, niet bij W, P, K, wel bij V, G. Bij V vindt men ontleedkundige, bij K
ontleedkundige en anatomist.
Arts, zie geneesheer W. Arts = medicus P. Genoemd door V, G, K.
Balneologie = tak der geneeskundige wetenschap welke zich bezig houdt met de
beschrijving en het onderzoek der minerale wateren, wat betreft hun scheikundige
samenstelling en hun invloed op het organisme van den gezonden, zoowel als van
den zieken mensch; ook de leer der baden in het algemeen, van hun soorten en hun
therapeutische werking W. De kennis van de baden en hunne werkingen P. Niet bij
VKG.
Balneotherapie = deel van de balneologie, leer van het gebruik van baden bij
verschillende ziekten W. Geneeskundige toepassing van baden P. Badgeneeskunde
V. Niet bij KG.
Bacteriologie = de wetenschap der bacteriën, van haar biologische eigenschappen
en van het onderzoek, haar aanwezigheid in verschillende stoffen W. De leer der
splijtzwammen P. Niet bij V, wel bacterie, bacteriologisch en bacterioloog. Niet bij
K. Bactériologie G.
Chemiotherapie, niet in W. Behandeling met stoffen die zich in het organisme bij
voorkeur verbinden met de ziekteverwekkers P. Niet bij GVK.
Chirurgie, zie heelkunde W. Tak der geneeskunst welke de mechanische middelen
omvat P. Niet bij VK, wel bij G.
Chirurg, niet in WP, wel bij VGK.
Cliniek, niet in W. Zie kliniek. Onderwijs aan het ziekbed P. Onderwijs aan het
ziekenbed V. Het ziekenhuis in zijn geheel P. Clinique K. zie kliniek G.
Clinicus, niet in WKG of clinisch geneesheer V. De leeraar aan het ziekbed P.
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Clinist, niet in W. Genoemd in V voor clinicien. G zegt klinist. Clinist bij K.
Dermatologie = de leer van de huid en wordt gewoonlijk in dezelfde beteekenis
gebruikt als dermatopathie, d.i. de leer der huidziekten W, De leer der huidziekten
P. Niet in GVK. V vertaalt door huidleer.
Dermatoloog, niets in W. Huidarts P. Niet in VK, wel in G, dermatologiste.
Desmologie, zie verbandleer W. Niet bij KVG. Zie desmographie P; bij
desmographie, beschrijving der banden, zie syndesmographie; maar syndesmographie
is niet te vinden, wel syndesmologie, de leer der banden.
Electrotherapie = de toepassing van electriciteit bij de geneeskundige behandeling
W. Geneeskundige toepassing der electriciteit P. Niet bij GVK. V vertaalt
electrotherapie (f) door electrotherapie (v).
Embryologie, of ontwikkelingsgeschiedenis = de studie van de wordende organismen.
Niet alleen het onderzoek van de eigenlijke embryonen (ontwikkelingsstadia, die de
eischaal of het lichaam van het moederdier nog niet hebben verlaten) behoort hiertoe,
maar ook die van de larven van die dieren, waarbij in de ontwikkeling een
gedaanteverwisseling (metamorfose) plaats vindt W. Ontwikkelingsgeschiedenis
van het embryo P. Niet bij GKV. V noemt kiemleer.
Etiologie, zie aetiologie.
Fysiologie. Dit woord, in zijn ruimsten zin beteekent het onderzoek der
levensverschijnselen van planten en dieren. Intusschen heeft men de algemeene leer
der levende wezen vaker biologie genoemd, en maakt dan een verdeeling in hun
vormleer (morfologie) en functieleer (fysiologie) W.
Gezondheidsleer of hygiëne = de wetenschap die zich bezig houdt met de studie van
die factoren, die het weerstandsvermogen
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van den mensch tegen schadelijke invloeden van zijn omgeving kunnen versterken
en zoodoende den algemeenen gezondheidstoestand verhoogen W. Genoemd in VG.
Hygiène, diététique K.
Gynaecologie = de wetenschap van de ziekte van de vrouwelijke geslachtsorganen.
W. De leer van de vrouwenziekten P. Niet bij V K, wel als gynecologie bij G.
Geneesheer of arts = degene die de bekwaamheid en bevoegdheid bezit, de ziekten
van den mensch te voorkomen of te genezen W. Genoemd door KVG.
Geneeskunde = de wetenschap van de gesteldheid (inrichting) en de werking van het
dierlijk lichaam in het bijzonder, zoowel in gezonden als in zieken staat, en heeft ten
doel stoornissen in den gezondheidstoestand op te heffen of te voorkomen W. Niet
bij P, wel bij V (art de la) médecine; bij G medecine, science médicale, medecine
therapeutique, médecine, art iatrique, art de la médecine K.
Geneeskunst, alleen in W toegepast op de Nederlandsche Maatschappij tot
bevordering der geneeskunst. Niet bij P G, wel bij V voor art de guérir. Zooals
geneeskunde K.
Geneesmiddel of artsenij = zoodanige zelfstandigheden, die aangewend worden ter
genezing, verzachting of voorkoming van ziekelijke aandoeningen van menschen
en dieren. De kennis van de natuur- en scheikundige eigenschappen der
geneesmiddelen draagt den naam van artsenijwarenleer (pharmacognosie). De kennis
van de werking der geneesmiddelen draagt den naam van geneesmiddelleer, materies
medica (> pharmacologie) W. Medicament, remède, moyen curatif ou therapeutique,
médecine, drogue K. Medicament, remède VG.
Hist(i)ologie. Weefselleer P. Niet bij GVK.
Hydropathie, niet in W. Verkeerde uitdrukking voor hydrotherapie P. =
watergeneeskunde V. Niet bij GK.
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Hydrotherapie of watergeneeskunde is de samenvattende benaming voor alle
geneeskundige behandelingen met water W. Aanwending van water tot geneeskundige
doeleinden P. Niet bij GVK.
Hydriatrie, niet in W. Aanwending van water tot geneeskundige doeleinden P. Niet
bij GVK.
Huidarts (niet in WGVK. Dermatoloog P.
Heliotherapie = de geneeskundige behandeling door zonlicht WP. Niet bij VGK.
Hygiëne, zie gezondheidsleer WP. Genoemd door VG, niet door K.
Heelkunde (chirurgie) is dat gedeelte der geneeskunde, dat de uitwendige
beleedigingen van het lichaam tracht te genezen... In de latere jaren heeft zich het
gebied, waarop de chirurgie werkzaam is, sterk uitgebreid doordat zij ook de
inwendige organen ging behandelen W. Niet in P, wel in VGK.
Heelkunst, voor heelkunde VK. Niet bij G.
Histologie = de leer van de weefsels, waaruit de dierlijke en plantaardige organismen
zijn opgebouwd W. Niet bij K G V Bij P hist(i)ologie, weefselleer.
Inenting of vaccinatie W. Inoculation, vaccination de la vaccine KV. Vaccination,
inoculatie G.
Kliniek = inrichtingen, waarin zieken, gewoonlijk voor langeren duur ter behandeling
en verpleging kunnen worden opgenomen. In vele gevallen dienen zij gelijktijdig
als inrichtingen voor het geneeskundig en verplegingsonderwijs W. Zie cliniek.
Lijkschouwing of doodschouw is de schouwing van een lijk door een deskundige
vóór de teraardebestelling of de verbranding W. Niet bij P. Lijkschouw, autopsie.
V. Constatation du décès, autopsie G. Visite, examen d'un cadavre, autopsie,
nécroscopie. K.
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Lijkopening (sectie, autopsie) heeft gewoonlijk ten doel, den arts nauwkeurige
inlichtingen te verschaffen omtrent de ziekte, waaraan de lijder bezweken is W.
Medicina, niet in W. = geneeskunde P. Niet genoemd bij GVK.
Medicijn, geneesmiddel W. Niet in P. Medicijn (v) is médecine bij V, médicament
bij G. Medicijn (m) is medecin bij V, niet genoemd bij G. Médecine, remède K.
Medicus, niet in W. Voor arts P. Médecin, étudiant en médecine bij G. Niet in VK.
Microbe (meerv. mocribiën) de kleinste levende wezens P, Genoemd bij G, niet bij
VK.
Mikroben zijn de kleinste dierlijke en plantaardige wezens, in het bijzonder de
bacteriën W.
Microbenkunde, gebruikt voor microbiologie (f) V.
Microbenleer. Zie mikrobiologie. Niet bij WPVKG.
Mikrobiologie. Feitelijk de wetenschap van de mikroskopische kleine levende wezens,
doch waaronder meestal wordt verstaan de studie der functies (dus niet de
zuiver-systematische studie) van mikroskopische planten (dus meestal met uitsluiting
van de Protozoölogie. Als de grondlegger van deze wetenschap is ongetwijfeld Ant.
van Leeuwenhoek te beschouwen, die niet alleen de eerste was, die bacteriën
waarnam, doch ook gist, vele mikroskopisch- kleine wieren en protozoën voor het
eerst beschreef W. De kennis van de microbiën P. Niet bij GK. V zegt voor
microbiologie (f) microbenkunde.
Orthopaedie is het deel van de geneeskunde waarin men zich bezighoudt met de
misvormingen van het menschelijk lichaam. W. Rechtzettende behandeling van
misvormingen P. Orthopedie bij GV, niet bij K.
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Ontleedkunde, anatomie en geneeskunde W. = anatomie PVGK.
Ontleedkundige V. Zie anatoom. Anatomiste KVG.
Ophtalmologie is een andere naam voor oogheelkunde WP. Niet in KVG; V noemt
ook oogkunde.
Oogheelkunde, behandeling van oogziekten W. Ophtalmologie PG. Oculistique,
ophtalmiatrie V. Oculistique K.
Oogkunde. Voor ophtalmologie V. Niet bij GKW.
Otologie niet in WGK. Oorheelkunde P. V vertaalt otologie door oorkunde.
Otiatrie niet bij GWKV. Oorheelkunde P.
Oorheelkunde niet in W. Otologie PG. Otiatrie VK.
Orthodontie niet in WVGK. Het rechtzetten der tanden. V zegt voor orthodontosie
(f) rechtzetting der tanden.
Physiologie zie fysiologie W. Verrichtingsleer P. Niet bij KV, wel bij G.
Partologie. Niet bij KPVWG.
Prophylaxis of voorbehoeding is de kunst om in gezonden staat tegen ziekten en in
zieken toestand elken ziekteverergenden invloed te waken W. Voorbehoeding,
voorkoming van ziekten P. V vertaalt prophylactique (f) door voorbehoeding,
verhoeding, voorkoming niet bij K.
Pathologie of ziektekunde omvat de kennis van het wezen der ziekten, de oorzaken
(aetiologie) en de omstandigheden, waaronder zij ontstaan (pathogenese, de
wijzigingen in de verrichtingen der organen en de cel-, weefsel-, en anatomische
veranderingen, die er bij voorkomen W. Ziektekunde P. Niet bij GV.
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Parasieten 1 (dierkunde) zijn zulke individuën die op andere dieren en ten koste van
deze leven; 2 (plantkunde) noemt men die planten, die niet zelf de benoodigde
voedingsstoffen kunnen bereiden, maar deze van levende wezens betrekken moeten
W. Niet bij P, wel bij VGK.
Parasitologie, niet in WP VGK.
P(a)ediatrie, niet in W. Kindergeneeskunde P. Genoemd door G. Voor pediatrie (f)
zegt V kindergeneeskunst. Niet bij K.
P(a)ediater, niet in W. Kinderarts P. Niet bij GVK.
P(a)edologie noemt men wel de studie van het kind, vooral de medische en
psychologische zijde daarvan W. De kennis van het kind P. Pedologie bij GV. Niet
bij K.
Polikliniek is een inrichting waar niet bedlegerige patienten uit een stad en omgeving,
meestal kosteloos of tegen een geringe vergoeding, onderzocht en behandeld worden
W. G vertaalt polikliniek door polyclinique (f). Niet bij K.
Policliniek. De gelegenheid om lijders uit de stad te ontvangen ten behoeve van het
geneeskundig onderwijs. Niet in VK.
Physiotherapie niet in W, ook niet bij fysiotherapie. Behandeling door middel van
natuurkundige krachten P. Niet bij GVK.
Physische therapie niet in W. Behandeling door middel van natuurkundige krachten
P. Niet bij GVK.
Pathogenese niet in W. Wijze van het ontstaan der ziekten P. Niet bij GVK. V zegt
voor pathogénésie (f) ontstaan der ziekten.
Pathogenie niet in W. Wijze van het ontstaan der ziekten P. Niet bij GVK. V vertaalt
pathogénie (f) door leer van het ontstaan der ziekten.
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Pathogeen beteekent in het algemeen ziekteverwekkend W. Ziekte te weeg brengend
P. Niet bij GVK. V zegt voor pathogène, ziekteverwekkend, ziekteverwekker.
Psychiatrie omvat dat gedeelte der medische wetenschap, dat zich bezighoudt met
de studie en behandeling van den geestesgestoorden mensch W. De leer der
zielsziekten P. Cit door G. Voor V zielgeneeskunde. Niet bij K.
Psychiater niet in W. Krankzinnigenarts P. Cit. door G. Voor V zielenarts. Niet bij
K.
Receptuur niet in W. Kennis of arbeid van het recepten gereed maken P. V preparation
des ordonnances, G art de formuler les ordonnances, exécution des ordonnances.
Niet bij K.
Radiotherapie niet in W. Toepassing van stralen voor behandeling van ziekten P.
Cit. door G. V vertaalt radiotherapie (f) door behandeling met x-stralen.
Radiumtherapie niet in W. Behandeling met radiumemanatie. Niet bij G. V zegt
radiumbehandeling.
Radiumgeneeswijze niet in W, niet in PV. Radiotherapie G.
Stomatologie niet in W. Kennis van de ziekten der mondholte P. Niet bij KGV. V
zegt mondleer voor stomatologie (f).
Stomatopathie niet in W. Mondziekte P. Niet bij GVK.
Serotherapie niet in W. Behandeling door inspuiting van bloedwei P. Niet bij GVK.
Serumtherapie omvat de behandeling van infectieziekten met bloedsera, ten einde
de verweerkrachten van het geïnfecteerde individu passief te vergrooten W.
Behandeling door inspuiting van bloedwei P. Niet bij GVK.
Serumbehandeling niet in WPGK. Serotherapie (f) V.
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Serologie beteekent de leer der sera W. De leer van de eigenschappen van bloedserum
P. Niet bij GVK.
Tandheelkunde is dat gedeelte der algemeene heelkunst, dat zich bezig houdt met
den bouw der tanden, met de verpleging der gezonde tanden, met de genezing der
zieke tanden en met aanvullen van verloren tanden W. Niet bij P, wel bij GV. V
vertaalt door chirurgie dentaire (f), odontologie (f), G door art dentaire (m), dentisterie
(f), K door odontechnie (f), odontotechnie, odontotherapie (f).
Therapie is dat onderdeel van de geneeskunde, dat zich speciaal met genezen van
ziekten bezighoudt W. Geneeskundige behandeling der ziekten P. Genoemd bij GV,
niet bij K.
Toxiciteit niet in W. Vergiftigheid P. Niet bij GVK. V vertaalt toxicité (f) door
giftigheid.
Toxicologie of leer der vergiften WP. Niet bij GVK. V vertaalt toxicologie (f) door
vergiftkunde.
Vaccin niet in W. Entstof P. Niet bij VGK.
Vaccine zie inenting W. Vaccination (f), vaccin (m) V. Vaccin (m) G. V vertaalt
vaccine (f) door (koe)pokziekte, (koe)pokinenting. Niet bij K.
Vaccinotherapie niet in W. Behandeling door middel van vaccins P. Niet bij GVK.
Verbandleer of desmologie is dat onderdeel van de heelkunde, dat zich met het
aanleggen van verbanden, den aard en de hoedanigheid van de daarbij gebruikte
stoffen enz. bezighoudt W. Niet bij GP. Theorie des pansements V. Science des
pansements K.
Verloskunde of vroedkunde noemt men de kunst, barenden bij de natuurlijke
geboorten bij te staan, en deze bij moeilijkheden te bevorderen en tot een goed einde
te brengen W. Niet bij P, wel GV obstétrique (f). Science des accouchements, art
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d'accoucher, art des accouchements, obstétrique, art obstétrique, partologie K.
Vroedkunde, zie verloskunde WGVK. Niet bij P.
Verrichtingsleer niet in W. Physiologie P. Niet bij VGK.
Vergiftkunde niet in WPG. VK = toxicologie.
Watergeneeskunde niet in WPK. Hydrotherapie (f) V. Ook watergeneeswijze,
hydrotherapie G.
Weefselleer. Voor histologie PVG. Niet bij K.
Ziektekunde of ziekteleer (pathologie) berust op de studie van de anatomische
varanderingen, die de organen onder abnormale omstandigheden ondergaan, en op
die van de natuur- en scheikundige veranderingen, welke in het zieke lichaam plaats
hebben W. Genoemd bij GV. KV zeggen ziektenkunde.
Ziekteleer. Zie ziektekunde W. Ziektenleer bij GVK, pathologie.
Ziekenhuis of hospitaal noemt een gebouw, waarin zieken opgenomen en behandeld
worden W. Niet bij P. Hopital (m) GKV.

Bespreking.
Aetiologie, (van aitia, oorzaak), eerbiedigt meer den oorsprong van het woord dan
etiologie; de uitdrukking ziektenoorzaakkunde, alhoewel wat lang, komt goed overeen
met de feiten, en kan zonder vergissing gebruikt worden.
Anatomie is beter dan ontleedkunde; zij bestudeert niet alleen de scheiding van
organen en weefsels, maar ook den bouw, de samenstelling en zelfs de beteekenis.
Zij is meer dan een beschrijvende en een mechanische, zij is in vele gevallen een
mathematische wetenschap geworden. Hare evolutie kan in zekeren zin vergeleken
worden met deze van de chemie, die scheikunde niet meer kan genoemd worden.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

390
Anatoom is te verkiezen boven ontleedkundige, evenals chemicus boven scheikundige;
anatomist schijnt weinig gebruikt.
Arts, wellicht uit archiatros, blijkt beter dan geneesheer, geneeskundige, dokter, De
arts is niet stelselmatig een geneeskundige; als hygienist werkt hij om de
ziekteoorzaken te verwijderen, en dan is er geen sprake van genezen. Het veel
gebruikte woord dokter, in plaats van doctor, is allen toe te passen na de verdediging
van een proefschrift; de meeste artsen of dokters zijn geen doctoren, wel licentiaten.
Cliniek blijkt meer gebruikt dan kliniek, clinicus beter dan clinist of klinist. Policliniek
is feitelijk stadscliniek en niet polycliniek, dat veelzijdig cliniek zou beteekenen.
Desmologie, desmographie, syndesmographie, syndesmologie worden gemakkelijk
vervangen door verbandleer, doch niet door leer der banden; band en verband zijn
dezelfde begrippen niet.
Hygiëne blijkt beter dan gezondheidsleer, omdat de hygiëne vraagstukken aanraakt
die maar rechtstreeks in verband zijn met de gezondheid zelf, b.v. de werking en
onderzoek van antiseptische stoffen, devervalsching en de bederving van
levensmiddelen.
Geneeskunde. Die uitdrukking is onvolledig, vooral als men de hygiene, de
physiologie, de voedingsleer brengt onder de geneeskundige wetenschappen, waar
er geen sprake is van ziektetoestanden, maar liever van gezonde, waar genezen geen
beteekenis heeft. Die uitdrukking wordt echter algemeen gebruikt en zou misschien
kunnen vervangen worden door medicina of door medicijnen: faculteit der medicijnen,
doctor in de medicijnen. Geneeskunde heeft een meer practische beteekenis dan
geneeskunst.
Histologie kan moeilijk vervangen worden door weefselleer, die een deel is van de
histologie; de studie der cellen en der vezels behoort ook tot de histologie, moeilijk
tot de weefselleer.
Microbe is de algemeene uitdrukking in de wetenschap ingevoerd door Sedillot in
1878; de bepaling van W is niet vol-
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ledig juist: de kleinste wezens, in het bijzonder de bacteriën; die bepaling houdt geen
voldoende rekening van de gisten. W vergist zich als hij Ant. van Leeuwenhoek
grondlegger noemt van de microbiologie; van Leeuwenhoek heeft wel voor de eerste
maal de microben met zijn microscopen gezien, en hij is de grondlegger van de
micrographie. Pasteur is ongetwijfeld de grondlegger van de microbiologie of
microbenleer. Het woord microbiologie is breeder dan microbenleer en
microbenkunde.
Ophtalmologie is te verkiezen boven oogheelkunde, omdat zij ook de hygiëne van
de oogen omvat. Oogkunde voor ophtalmotologie is te beperkt, omdat daarin de
geneeskunde niet in begrepen schijnt.
Voor otologie kan het zelfde gezeid worden als voor ophtalmologie; oorheelkunde,
oorkunde, otiatrie hebben een meer beperkte beteekenis.
Physiologie of fysiologie is beter dan verrichtingsleer of levensleer.
Psychiatrie vertalen door leer of kunde van zielsziekten blijkt het gevolg van een
verwarring tusschen ziel en geest; de psychiatrie houdt zich vooral bezig met
geestestoestanden.
Stomatologie stel ik boven mondleer, mondholteziekten; orthodontie of rechtzetten
der tanden behoort tot de stomatologie. Tandheelkunde is beperkt tot het genezen.
Verloskunde is volgens prof. Daels de goede uitdrukking; vroedkunde herinnert aan
vroeden, vroedvrouwen, en is verouderd. Partologie wordt weinig gebruikt.
De volgende woorden schijnen goed bruikbaar: balneologie, balneotherapie
(badgeneeskunde wordt weinig gebruikt), bacteriologie, chemiotherapie, chirurgie
(beter dan heelkunde), dermatologie (beter dan huidleer), dermatoloog (beter dan
huidarts, omdat niet allen de huid, maar ook de inwendige geneeskunde, in de
dermatologie in acht moeten genomen worden), electrotherapie, embryologie,
gynaecologie, hydrotherapie (beter
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dan watergeneeskunde, en vooral dan de verkeerde uitdrukkingen hydropathie of
hydriatrie), heliotherapie, inenting of vaccinatie, lijkschouwing beter dan lijkopening),
orthopaedie, prophylaxis, pathologie, parasitologie, paediatrie, paedologie,
physiotherapie, pathogenese, pathogenie, radiotherapie, radiumtherapie (beter dan
radiumgeneeswijze, serotherapie (beter dan serumbehandeling), serologie, therapie,
toxiciteit (beter dan giftigheid of vergiftigheid), toxicologie (beter dan vergiftenleer
of vergiftkunde), vaccinotherapie.

Woorden betreffende de voedingsleer.
Anabolisme, niet in WVGPK.
Anabolie, niet in WGVK. Assimilatie P.
Assimilatie (1 taalkunde)... (2 plantkunde) = levensverrichtingen waarbij stoffen,
die het organisme uit de buitenwereld opneemt, tot meer samengestelde verbindingen
worden... Is dus een bepaalde fase van de voeding... (3 geologie)... W. Gelijkmaking,
verandering der opgenomen voedingsstoffen in bestanddeelen der weefsels P.
Assimilation (f) V. Niet bij GK.
Bromatologie, niet in W. Leer der voedingsmiddelen P. Niet bij GVK. Voor
bromatologie (f) zegt V voedingsleer, levensmiddelenleer.
Bromatiek, niet in WPGVK.
Catabolisme, niet in WGVK. Catabolismus is uiteenvallen van samengestelde
verbindingen in het organisme P.
Conserven, zie verduurzaamde levensmiddelen W. Niet bij P, alhoewel daar
conserveeren voorkomt. Niet bij VK, alhoewel conserve (f) vertaald wordt door
ingelegde of verduurzaamde eetwaar. Conserves G.
Diëet = leefwijze, die voor het in stand houden of herstellen van de gezondheid
noodzakelijk is. Zij heeft betrekking op het
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gebruik van spijs en drank, zoowel als op rusten, slapen, lichaamsbeweging en werk.
In beperkte beteekenis wordt de uitdrukking voor voorschriften omtrent het gebruik
of het vermijden van bepaalde voedingsmiddelen, het veel, weinig, of in het geheel
niet eten (vasten) of drinken (dorstkuur) W. Levenswijze, in 't bijzonder met
betrekking tot de keuze van spijzen en dranken, ook het voorschrift dat de levenswijze
regelt P. Regime (m) G. Niet bij V die voor diète (f) schrijft: dieet, leefregel, eetregel,
ziekenkost. Voorgeschreven leefregel, regime (alimentaire), (onthouding van spijzen)
diète, abstinence d'aliments K.
Diaetetiek = de leer der voedings- of leefwijze, die voor een bepaald individu onder
normale of ziekelijke omstandigheden het geschikst is. Zij is een onderdeel van de
bijzondere gezondheidsleer W. Niet bij PVK. Dietétique (f) G.
Dietetica, zie diaetetiek. De kennis der dieetregeling P. Niet bij VGK.
Dissimilatie, alleen op taalkunde in W. Het verbruik, de ontleding der
lichaamsbestanddeelen, het tegenovergestelde van assimilatie P. Dissimilation (f)
G. Niet bij KV.
Eetwaar, niet in WP. Denrée (f) GVK.
Eetwaren, niet in WP. Denrées alimentaires G. Vivres, victuailles, provisions de
bouche, comestibles V. Comestibles, denrées, provisions de bouche, victuailles,
vivres K.
Levensmiddelen, niet in WP. Vivres; verduurzaamde levensmiddelen = conserves
(fpl) V. Vivres (mpl) G. Vivres, subsistances, denrées, provisions de bouche,
victuailles, comestibles K.
Levensmiddelenleer, niet in WPGVK. V vertaalt aldus bromatologie (f).
Metabolisme niet in WGVK. Metabolismus is stofwisseling P.
Metabolie niet in WGVK. Stofwisseling P.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

394
Stofwisseling noemt men het geheel der schei- en natuurkundige verrichtingen, welke
tot het instandhouding van het organisme noodzakelijk zijn W. Niet bij P. Assimilation
(f) V. Metabolisme (m) G. Niet bij K.
Trophologie. Niet bij PVWGK.
Voedingsmiddelen zijn stoffen, die een organisme voor den bouw en voor de
instandhouding van zijn lichaam gebruikt W. Aliment (m), denrée (f) alimentaire V.
Substance alimentaire (f) G. Aliment, nourriture K.
Voedingsleer niet in WG. Trophologie (f) V. Threpsiologie, trophologie, siliologie
K.
Voedingsmiddelenleer niet in WPGVK. V vertaalt aldus bromatologie (f).
Voedingsstoffen. Niet in PVW. Aliments G. Substance alimentaire ou nourricière,
principe alimentaire K.

Bespreking.
Het is te betreuren dat belangrijke woorden zooals anabolisme, bromatiek,
catabolisme, metabolisme in onze groote woordenboeken niet te vinden zijn. Het
woordenboek dient toch vooral om de weinig gekende woorden uit te leggen, en toch
minder om de alledaagsche woorden, zooals huis, hond, moeder, kind, boek... erin
te zoeken. Ik zou bijna durven zeggen dat de beste woordenboeken in de toekomst
juist deze zullen zijn, waarin de alledaagsche, alom bekende woorden afwezig, terwijl
de bijzondere, nieuwe, weinig gebruikte uitdrukkingen aanwezig zijn.
Assimilatie. De bepalingen van P en van W zijn eenzijdig; P zegt dat dissimilatie
het tegenovergestelde is van de assimilatie en voor het overige is zijn bepaling onjuist;
voor W is dissimilatie slechts een taalkundig begrip. En toch kan de assimilatie een-
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voudig worden bepaald: het endotherm verschijnsel waardoor koolstofrijkere
organische verbindingen ontstaan; voor dissimilatie, het exotherm verschijnsel
waardoor koolstofarmere en zuurstofrijkere verbindingen ontstaan. Droevig dat de
twee begrippen, grondslagen van het leven, in de meeste woordenboeken niet of
onjuist worden uitgelegd. De studie van het leven staat toch hooger dan de studie
van de spraakkunst.
Bromatologie is bij W onbekend; P zegt leer der voedingsmiddelen; de bromatologie
bestudeert de werktuigen waarin voedingsmiddelen worden bereid of bewaard, ook
de genotmiddelen, koffie, peper, mosterd, tabak die geen voedingsmiddelen zijn
Daarom is levensmiddelenleer beter.
Bromatiek zal misschien de volgende generatie in een woordenboek aantreffen. Voor
die toekomst stel ik de volgende bepaling voor: de leer, onder technisch, chemisch
en biologisch oogpunt, van de bereiding der voedingsmiddelen.
Conserven blijkt een goede uitdrukking.
Eetwaar is onvolledig vertaald door denrée; zeep is een denrée niet een eetwaar; het
hoedanigheidswoord alimentaire blijkt hier onmisbaar. W verkiest ons uit te hongeren,
daar hij noch van eetwaar, noch van eetwaren, noch van levensmiddelen, noch van
levensmiddelenleer, noch van bromatologie, noch van bromatiek, in de laatste nog
niet volledige uitgave spreekt. Er is nog mogelijkheid bij voedingsmiddelen en de
daartoe behoorende woorden de leemte in zekere mate aan te vullen.
Metabolisme en stofwisseling zijn goede uitdrukkingen. V vertaalt stofwisseling
verkeerd door assimilation. Assimilatie is een deel van de stofwisseling, een
stofwisseling wel, maar niet de stofwisseling.
Trophologie wordt weinig of niet gebruikt voor voedingsleer, evenals ook
threpsiologie, siliologie.
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Woorden in betrekking met het hooger onderwijs.
Auditorium, niet in WK. Auditoire GV.
Assistent, alleen in W voor priesterschap. Assistent GV. Niet bij K.
Academie, zie akademie en universiteit W. Académie VK. Académie, Université G.
Akademie (academie) = als onderwijsinstelling, was oudtijds een naam die met
Universiteit en Hoogeschool van gelijke beteekenis was. In dezen zin wordt het
woord thans nog zelden gebruikt. A. van wetenschappen is de naam voor een geleerd
genootschap, waarin een aantal der voornaamste vertegenwoordigers der wetenschap
zitting hebben W.
Academiegebouw, niet in W. Palais de l'académie V. Niet bij G. Palais universitaire,
académie, école K.
Academiejaar, niet in W. Année académique V. Année académique, année
universitaire G. Année d'université K.
Academieraad, niet in WGVK.
Amanuensis = naam van een ontwikkelde bediende of helper in natuur- en
scheikundige laboratoria, bibliotheken enz. aangeduid W. Preparateur V. Garçon de
salle (d'un laboratoire) G. Niet bij K.
Aula (der akademie) = de zaal die voor plechtigheden wordt gebruikt W. Niet bij
VK, wel bij G: salle (d'une université).
Bibliotheek = 1 een verzameling boeken tot algemeen of bijzonder gebruik, 2 de
plaats waar de boeken bewaard worden, dus een kast, een kamer, een zaal of een
gebouw, 3 een uniform uitgegeven serie boeken W. Bibliothèque GV. Boekerij,
blbliothèque K.
Boekerij, niet in W. Bibliothèque GV. Bibliotheek, bibliothèque K.
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Candidaat = naam van den bezitter van een bepaalden akademischen graad,
voorafgaande aan het doctorale examen W. Candidat GVK.
Decaan niet in WGK. Doyen (de faculté) V.
Dekaan, niet in WGVK.
Deken. De middeleeuwsche gilden stonden onder een deken, eveneens de
verschillende faculteiten van een hoogeschool (in Nederland dekaan genoemd); in
eenige oude instellingen blijft die titel nog voortleven, al is er meestal niet veel
rechtsmacht mede gemoeid W. Doyen V. Doyen d'une faculté G. Doyen, titre du
chef ou syndic d'un ancien corps de métier, titre du chef éligible et temporaire dans
certaines universités K.
Docent, niet in W. Qui professe, chargé de cours, professeur d'enseignement moyen
V. Professeur d'enseignement moyen ou supérieur G. Professeur K.
Diploma. In de 17e eeuw kwam het woord weer in gebruik, maar het had van nu af
aan meer de beteekenis van een stuk, dat dient tot bewijs van een akademische
waardigheid of van het lidmaatschap eener vereeniging voor kunst of wetenschap
W. Diplome, brevet V. Diplome G. Niet bij K.
Doctor. Ook aan de Nederlandsche hoogescholen wordt de doctorsrang na het afleggen
van het doctoraal examen en na het verdedigen van een proefschrift met daaraan
toegevoegde stellingen toegekend W. Docteur GV. Docteur, titre de celui qui est
promu solennellement au plus haut degré d'une faculté d'université K.
Doctoraat, niet in W. Doctorat GV. Doctorschap, doctorat, degré, qualité de docteur
K.
Doctorsgraad, niet in WK. Doctorat V. Grade de docteur G.
Doctorandus = naam van dengene, die na aflegging van een doctoraal examen tot de
promotie is toegelaten. Verkeerdelijk
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wordt het woord als een titel beschouwd, dien men, evenals dr. voor zijn naam zou
mogen plaatsen W. Etudiant en doctorat V. Licencié. étudiant en doctorat G. Niet
bij K.
Examen, niet duidelijk bepaald in W, Examen (m) GVK.
Examinator, niet in WK. Examinateur GV.
Examinandus, niet in WK. Candidat, récipiendaire V. Candidat G.
Faculteit, zie universiteit W. Faculté GVK.
Gehoorzaal, niet in W. Auditoire GV. Salle d'audience, auditoire, (dans les couvents)
parloir K.
Hoogere school, niet in WGVK.
Hooger instituut, niet in W.
Hooger onderwijs = de gemeenschappelijke naam, dien de Nederlandsche wet op
het H.O. aan drie onderwijsinstellingen van zeer verschillende herkomst en
uiteenloopenden aard geeft W.
Hoogeschool, in ruimeren en in engeren zin gebruikt. In eerst bedoelde, oudere
beteekenis omvat het woord de onderwijsinstellingen, waar hooger onderwijs wordt
gegeven. Naast het begrip universiteit wordt het woord echter ook gebruikt om een
bepaalde soort van inrichtingen voor hooger onderwijs aan te duiden.... De universiteit
is in sterkere mate gericht op de beoefening der zuivere wetenschap, de hoogeschool
meer op de toepassing van de wetenschap in de praktijk. Daarbij komt, dat in de
organisatie van de universiteit de veelzijdigheid der wetenschap tot uitdrukking komt
(iedere volgroeide faculteit telt ten minste vijf faculteiten), terwijl de hoogeschool
zich meer in het bijzonder met een bepaald gebied van wetenschap bezighoudt W.
Université VG. Technische hoogeschool, école polytechnique G. Université, académie
K.
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Hoogleeraar, niet in W. Professeur d'université VG. Professeur K.
Ingenieur is een technisch ontwikkeld persoon, wiens werk op
natuurwetenschappelijke en mathematische grondslagen en op de kennis van de
vorderingen der techniek berust W. Ingenieur GVK.
Instituut. Institut VG. Wordt bij W niet als algemeene uitdrukking besproken, wel
voor de bijzondere inrichtingen. Institution, institut, maison d'éducation, pension,
pensionnat K.
Jury, zie rechtspraak W. Jury GV. Niet bij K.
Laborant niet in W. Garçon de laboratoire V. Experimentateur G. Niet bij K.
Leider der werkzaamheden, niet in WGVK.
Laboratorium noemt men in het algemeen een inrichting, geschikt tot het doen van
scheikundige, natuurkundige, pharmaceutische of technische onderzoekingen en
proeven W. Laboratoire GV. Niet bij K.
Licentie, niet in WK. Licence GV.
Licentiaat. In Frankrijk duidt het de persoon aan, die krachtens akademische examens
de bevoegdheid hebben verkregen een ambt of beroep uit te oefenen W. Licencie
GV. Niet bij K.
Praeparator, niet in W VGK.
Preparandus niet in W. Recipiendaire V. Niet bij GK.
Pedel niet in W. Appariteur GVK.
Promotie, de handeling waardoor iemand den doctorsgraad verkrijgt W. Promotion,
doctorat V. Soutenance de thèse (de doctorat), doctorat G. Bevordering, promotie,
avancement, promotion au grade de docteur K.
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Promoveeren niet in W. Conférer le grade de docteur, être promu au grade de docteur
V. Conférer le titre de docteur, soutenir sa thèse, faire son doctorat G. Recevoir
quelqu'un docteur conférer à quelqu'un le grade de docteur, prendre le grade de
docteur, être recu docteur K.
Professor. Professeur VG. Titel der hoogleeraren aan de universiteiten W.
Hoogleeraar, professeur K.
Rector, op gebied van onderwijs, leider van een gymnasium of lyceum, terwijl de
voorzitter van een akademischen senaat den titel voert van rector magnificus W.
Recteur, directeur, proviseur, prefet GV, principal V. Chef d'un sénat d'université,
recteur K.
Rectoraat niet in W. Rectorat, direction V. Rectorat G. Rectorschap, rectorat, charge,
dignité de recteur, temps durant lequel on exerce cette charge K.
Rectorschap niet in W. Rectorat, direction V. Niet bij G. Zie rectoraat K.
Recipiendus niet in WK. Récipiendaire VG.
Seminarie, alleen in W op gebied van geestelijken. Seminaire GV. Niet bij K.
Student niet in W. Etudiant GVK.
Technicus niet in W. Technicien GV. Homme versé dans la technologie, technicien,
spécialiste K.
Technicum niet in WK. Ecole polytechnique V. Ecole technique G.
Universiteiten, ook Hoogescholen en Academies geheeten, zijn inrichtingen van
hooger onderwijs voor de opleiding van studenten, die een bepaald voorbereidend
onderwijs genoten hebben, en die haar werkzaamheden over het geheele gebied der
wetenschap uitstrekken W. Universiteit = université VG. Hooge-
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school, universiteit, institution privilégiée, établie par l'autorité publique pour
l'enseignement supérieur, et à laquelle les différentes facultés se trouvent réunies K.
Werkleider niet in WVGK.

Bespreking.
Ik stel mij, bij deze bespreking, vooral op het gebied der gewoonten in ons land.
Zekere uitdrukkingen hebben in andere streken een veranderlijke beteekenis.
Assistent bedoelt W alleen op het gebied van priesterschap. Assistent is, in het hooger
onderwijs, een drager van een einddiploma van hooger onderwijs die tijdelijk aan
een leerstoel wordt gehecht om den hoogleeraar bij te staan bij het practisch werk
der studenten, en die in het laboratorium in de gelegenheid wordt gesteld
wetenschappelijk werk te verrichten. Een goede assitent is voor een leergang van
allereerste belang.
Academie, Universiteit, Hoogeschool worden dikwijls abusief gebruikt. De academie
is een officieel geleerd genootschap, de Universiteit is een vereeniging van faculteiten
en daartoe gehechte hoogescholen. De Hoogeschool heeft een meer beperkte
beteekenis, en behoort dikwijls tot het techniek. Academie wordt veel gebruikt voor
kunstscholen, universiteit en hoogeschool voor populaire inrichtingen, waar slechts
lager algemeen of technisch onderwijs wordt gegeven. Academiegebouw, academisch
jaar, academieraad worden abusief gebruikt voor universiteitsgebouw, universitairjaar,
universiteitsraad. Maar ‘l'usage a prévalu’ zegt de Fransche spraakkunst.
Amanuensis is een ontwikkelde bediende, een preparateur, nooit een garçon de salle
of laboratoriumgast.
Decaan wordt door V aanbevolen, boven deken, voor den voorzitter van een
universiteitsfaculteit. Het blijkt mij de goede uitdrukking te zijn, beter dan deken,
pastoor van een hoofdkerk, of het oudste lid van een gezelschap.
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Voor docent, hoogleeraar, professor heerscht een zekere verwarring. Een docent
doceert, als beginneling of voor een beperkt onderwijs, in een inrichting van hooger
onderwijs, evenals een leeraar en een onderwijzer resp. tot het middelbaar en het
primair onderwijs behooren. Een hoog leeraar is de fictieve drager van een toga; de
hoedanigheidswoorden buitengewoon en gewoon, te voegen bij hoogleeraar, behooren
sedert 1937 in België tot het verleden, en hadden trouwens een foutieve beteekenis.
Professor wordt meer als algemeen uitdrukking gebruikt, in de betrekking tusschen
studenten of publiek en hoogleeraar of leerraar, zooals de onderwijzer gewoonlijk
met den titel meester wordt aangesproken.
Doctorandus mag niet verward worden met licentiaat; licentiaat behoort tot een
einddiploma; doctorandus is de candidaat of de licentiaat die zich tot het doctoraat
voorbereid.
De titel van doctor is feitelijk alleen te bekomen na de bereiding en de verdediging
van een proefschrift; in de faculteiten van wijsbegeerte en letteren, van wetenschappen
en van theologie worden echte doctoren gevormd; in onze faculteiten van de
geneeskunde en van de rechten is het einddiploma een licentiaat - geen
doctorsdiploma, alhoewel den titel van doctor regelmatig, zonder proefschrift, wordt
geschonken. Vreemdelingen, dragers van diplomas van artsen of van licentiaten,
zoeken daarom bij ons den wetenschappelijken graad van doctor te bekomen.
Jury is volgens W geen keurraad voor onderwijs, alhoewel het woord gewoonlijk in
dien zin wordt gebruikt.
Laborant bestaat voor W niet; voor V is het een laboratoriumknecht. Laborant wordt
bij G goed vertaald door experimentateur. Een laborant is een laboratoriumwerker,
gewoonlijk in den zin van een geschoolden helper bij het wetenschappelijk werk.
De leider der werkzaamheden, abusief voor de werkleider, is onbekend in de meeste
woordenboeken; in het hooger onderwijs wordt aldus aangeduid een assistent, wiens
tijdelijke benoeming in een definitieve is omgezet. Alleen worden bekwame
assistenten
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tot werkleiders benoemd, om hun de gelegenheid te geven verder wetenschappelijk
werk te verrichten en dan docent of hoogleeraar te worden.
Een recipiendus, niet een preparandus, is iemand die zich tot een examen aanbiedt.
Seminarie is voor W slechts een inrichting voor godsdienstonderwijs. Seminarie is
toch een hoogere inrichting met bibliotheken en musea voor onderwijs en studie
betreffende de wijsbegeerte, de letteren, de kunsten, de geschiedenis, in den zelfden
zin als een laboratorium voor de natuur- en geneeskundige wetenschappen.
Zooals ik in mijn vroegere mededeelingen en ook hier hooger heb gezegd, is mijn
doel niet afbrekend, doch wel opbouwend, ten einde de vlijtige opstellers van
woordenboeken, die toch nooit tot de volledige veelzijdigheid kunnen geraken, te
helpen... met de medewerking van belangstellenden die zullen willen begrijpen dat
mijn voorstellen alleen zijn opgesteld om discussie uit te lokken en de ingewikkelde
wetenschappelijke taal, met haar millioen woorden, zoo zuiver mogelijk te maken.
Maart 1938.
Rijksuniversiteit Gent.
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binnenkant achterplat

Errata
Verslagen en Mededeelingen
(Aflevering Januari 1938)
Men leze, blz. 6, reg. 13: daarom iplv. daarna
Men leze, blz. 6, reg. 28: bevestigen iplv. bestendigen
Men leze, blz. 7, reg. 12: en die onze iplv. en onze
Men leze, blz. 7, reg. 12: heeft iplv. hebben
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Vergadering van 27 April 1938.
Zijn aanwezig: de heeren FR. VAN CAUWELAERT, bestuurder; A.H. CORNETTE,
onderbestuurder; L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren: FR. LATEUR, L. VAN PUYVELDE, L. WILLEMS, A. VERMEYLEN, A.J.J.
VANDE VELDE, H. TEIRLINCK, J. SALSMANS, FR. DAELS, J. MULS, F.V. TOUSSAINT
VAN BOELAERE, P. BELLEFROID, A. CARNOY, J. VAN MIERLO, R. VERDEYEN, F.
TIMMERMANS, J. VANDE WYER, E. DE BOM, L. BAEKELMANS, L. GROOTAERS, A.
VAN CAUWELAERT en L. MONTEYNE, werkende leden.
de heeren: J. EECKHOUT, ERN. CLAES, J. GRAULS, E. BLANCQUAERT, FR. BAUR en
W. VAN EEGHEM, briefwisselende leden.
Hebben zich laten verontschuldigen: de heeren C. HUYSMANS en H. DE MAN,
werkende leden.
***

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

Afsterven van den Heer Willem Kloos, buitenlandsch eerelid der Academie. De Academie vernam de treurige tijding van het afsterven op den ouderdom van 79
jaar, van den Heer WILLEM KLOOS, sedert juni 1934 buitenlandsch eerelid der
Academie.
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Een brief van rouwbeklag werd aan Mevrouw Kloos uit naam der Academie i.d. 3
April opgestuurd en de nationale vlag werd ten teeken van rouw halfstok op het
Academiegebouw geheschen.
Bij den aanvang der pleno-vergadering bracht de heer Bestuurder FR. VAN
CAUWELAERT, voor de rechtstaande vergadering, in de volgende bewoordingen hulde
aan de nagedachtenis van den grooten dichter en letterkundigen criticus.
Het is met een bijzonder gevoel van vereering dat ik het heengaan van ons
buitenlandsch eerelid Willem Kloos herdenk, want Willem Kloos is niet alleen de
erkende leider en gids van de Tachtiger Beweging, die een nieuwe en groote periode
heeft ingeluid in de geschiedenis der Nederlandsche literatuur, hij is tevens de
schepper geweest van enkele gedichten die behooren tot het zuiverste en duurzaamste
bezit der Nederlandsche lyriek.
Albert Verwey heeft in een zijner gedichten geschreven:
‘Ik ben een dichter en der Schoonheid zoon.’
Het was inderdaad dat scherpe bewustzijn van het dichterschap en de trotsche
dienstbaarheid tegenover de schoonheid die al de jonge kunstenaars verbond, die
met en rond Willem Kloos van hun geloof in de schoonheid hebben getuigd, en voor
een nieuwer stralen der schoonheid den ongenadigen strijd aanvingen in de eerste
Tachtiger jaren. ‘Indien er toen in Amsterdam één ding zeker was, - heeft Albert
Verwey geschreven - dan was het de schoonheid en daaraan heeft al wat later gekomen
is niets kunnen veranderen’.
Er was allereerst de jonge vreugde om de ontdekking van een nieuwe
schoonheidswereld; zij hadden de schoonheid om haar zelve lief en deze liefde steeg
tot een werkelijke vergoddelijking der schoonheid. Zoo was het bij den aanvang en
zoo is het bij Willem Kloos gebleven heel zijn lang arbeidzaam leven door.
Men moge deze vergoddelijking beschouwen als een te verregaande en de rangorde
der waarden verstorende schoonheidsdrift, maar aan deze passie voor de schoonheid
hebben wij 't bezit te danken van enkele verzen die zullen duren zoolang in deze
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lage landen een hart zal trillen op het rhythme van ons Nederlandsch woord.
Willem Kloos heeft, met zijn medestanders, de poëzie ontdaan van haar bolster,
zij hebben de gave, glanzende kern weer bloot gelegd; zij hebben de schoonheid
ontheven aan kleinheid en kleinburgerlijkheid en opgeheven tot een sfeer van ruimte
en tijdeloosheid. Zij hebben de poëzie opnieuw bevrijd; dat is een verdienste die
niemand hun onthouden zal. Jacques Perk is hun voorganger, in zekeren zin de
voorzanger, geweest; maar Willem Kloos was van de eigenlijke beweging de erkende
leider. Sommigen van zijn eerste medestanders hebben nadien hun houding tegenover
de schoonheid gewijzigd, maar Willem Kloos heeft zich zestig jaar lang gevoeld de
gids en de hoeder der Tachtigersbeweging, als leider van ‘De Nieuwe Gids’, als
criticus en dichter. Zijn bundels kritieken zijn gestegen tot een imponeerend getal;
en tot het einde van dit rusteloos leven, heeft elk nummer van zijn tijdschrift getuigd
van zijn ononderbroken poëtische activiteit en het onverzwakt geloof in zijn roeping.
Als dichter en als criticus is zijn invloed op de Nederlandsche literatuur
onberekenbaar geweest, in Noord en Zuid; en de besten onder onze kunstenaars
hebben openlijk getuigd van hun dank en hun vereering voor het werk en de
persoonlijkheid van Willem Kloos.
‘Kloos - schreef Karel van de Woestijne - is het levende symbool van onze jeugd,
de liefde van onze jeugd, daardoor eeuwig voor ons, zoolang wijzelf ademen zullen’.
W. Kloos heeft niet alleen getuigd voor de schoonheid, die gedragen wordt door
ons Nederlandsche woord, maar hij heeft enkele gedichten geschreven, zooals slechts
in de geschiedenis eener literatuur, de besten er schrijven kunnen. Dr. Bierens de
Haan heeft een jaar geleden te Brussel een lezing gehouden over ‘essentieele en
bijkomstige poëzie’, en tot die essentieele poëzie rekende hij alleen die gedichten
waarvan het verdwijnen een werkelijk verlies zou beteekenen van ons
schoonheidspatrimonium, gedichten waarvan we geen afstand kunnen doen. Willem
Kloos heeft aldus een reeks gedichten geschreven die behooren tot die essentieele
poëzie, die we niet prijs willen geven.
Aan de grootheid van deze taak, aan de schoonheid van dit werk, kunnen wij het
verlies meten dat het afsterven van Willem
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Kloos beteekent voor de Nederlandsche literatuur en het Nederlandsche kultuurgoed
in het algemeen.
Aan haar, die vele jaren heeft geleefd in de liefde en vereering van dezen groote,
en in zijn leven is geweest de altijd waakzame, toegewijde en sterke steun, aan haar
die, zelf kunstenaresse van beteekenis, des te beter de waarde heeft kunnen beseffen
van dezen man, aan Mevrouw Kloos Reyneke van Stuwe betuig ik namens de
Koninklijke Vlaamsche Academie ons diep medeleven in dezen zwaren rouw.
Onderscheidingen. - Bij Koninklijk Besluit van 8 April 1938 werden in de Nationale
Orden bevorderd: in de Leopoldsorde, tot officier, de hr. A. VAN CAUWELAERT; in
de Kroonorde, tot officier, de hr. LODE MONTEYNE, beiden werkende leden der
Academie.
De Voorzitter wenscht deze heeren met hun onderscheiding geluk.

Aangekochte boeken
- Mechelen de Heerlijke. Afl. 4.

Aangeboden boeken
Door bijzonderen:
- Enkele Gedachten van Juvenalis, door Dr. R. SCHOCKAERT;
- Veertig Eeuwen Antieke Kunst, door Prof. Dr. F.J. DE WAELE;
- Bouwsteenen voor de Brabantsche Oergeschiedenis, door Dr. A.E. VAN GIFFEN;
- Bovenzinnelijk Verdriet, door ALBERT WESTERLINCK;
- In Memoriam Professor Emeritus Dr. Jozef Vercoullie 1857-1937, door den
Bond van Gentsche Germanisten.
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Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris
1. Ontslag van Mejuffrouw M.E. Belpaire in haar hoedanigheid van werkend
lid der Academie. - Haar benoeming tot Binnenlandsch Eerelid.
Bij brieve van 6 April aan den hr. Bestuurder gericht biedt Mej. M.E. BELPAIRE,
uit hoofde van haar hoogen ouderdom, ontslag als werkend lid der Academie. De
hr. Bestuurder brengt een eerbiedige hulde aan de vruchtbare loopbaan van de
begaafde schrijfster, weldoenster van zoovele uitstekende Vlaamsche instellingen
en ondernemingen, en hij stelt aan de vergadering voor haar tot Binnenlandsch Eerelid
der Academie uit te roepen. Met algemeen applaus wordt dit voorstel aangenomen.
2. Lidmaatschap der Academie. - Bij Koninklijk Besluit van 8 April 1938 werd de
benoeming van den hr. LODE MONTEYNE tot werkend lid der Academie goedgekeurd.
3. Proeve over de Moderne Talen. - Bij brieve van den heer Minister van Openbaar
Onderwijs i.d. 8 April wordt de Academie verzocht de namen te willen aanduiden
van de leden die de opdracht op zich nemen als voorzitter of plaatsvervangend
voorzitter van de verschillende jury's te zetelen. Worden aangewezen:
voor Brabant, als voorz. hr. A. VERMEYLEN, als plaatsv. voorz. hr. L. GOEMANS;
voor Antwerpen, als voorz. hr. A. CORNETTE, als plaatsv. voorz. Eerw. hr. PRIMS;
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voor Limburg, als voorz. hr. R. VERDEYEN, als plaatsv. voorz. J. GRAULS;
voor Oost-Vlaanderen, als voorz. hr. L. WILLEMS, als plaatsv. voorz. Eerw. hr.
EECKHOUT;
voor West-Vlaanderen, als voorz. hr. J. VANDE WYER, als plaatsv. voorz. hr. L.
GROOTAERS.
4. Vlaamsch Philologen-Congres. - Bij brieve van 21 Maart 11. werd de Academie
op het XIVe Vlaamsch Philologen-congres uitgenoodigd. De heeren CARNOY, VANDE
WIJER, GROOTAERS en GRAULS hebben de opdracht aangenomen de Academie op
die Congressen te vertegenwoordigen.
5. Taalexamens voor de candidaten die hun bekwaamheid tot het geven van
onderwijs in de Nederlandsche taal wenschen te doen erkennen. - Op 6 April
verzocht de heer Minister van Openbaar Onderwijs de Academie bij hoogdringendheid
een lid aan te duiden om deel te nemen aan de werkzaamheden van de daartoe aan
te stellen jury.
Prof. GROOTAERS heeft deze opdracht aangenomen.
6. Rector L. Fredericq tot Gouverneur der Provincie Oost-Vlaanderen benoemd.
- Op de gelukwenschen door de Academie aan Rector L. Fredericq bij gelegenheid
van zijn benoeming tot Gouverneur aangeboden, werd door hem in volgende voege
geantwoord:
Gent, den 4 April 1938
Hooggeachte Heer Secretaris,
Met genoegen ontving ik het vriendelijk schrijven, dat U mij heeft laten geworden
in naam van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
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Ik dank U en uwe medeleden voor de hartelijke gelukwenschen. Ik ben zeer gevoelig
voor het blijk van waardeering.
Ik ken de degelijke bedrijvigheid van uw geleerd gezelschap en schat hoog zijn
invloed ten bate van de bevordering van de Nederlandsche Kunst- en Wetenschap
en ter ontwikkeling der algemeene Vlaamsche cultuur in de Vlaamsche gouwen.
Met belangstelling volg ik uw voortreffelijk werk; steeds zal ik er voor zorgen,
dat de betrekkingen tusschen het Provinviaal Bestuur en uw Beheer het
vriendschappelijke karakter behouden, waarop U terecht wijst.
Ik hoop dat wij ons zullen mogen verheugen in den verderen bloei van uw
voorname vereeniging en geef U de verzekering van mijne verkleefdheid en
hoogachting.
De Gouverneur,
(get.) L. FREDERICQ
7. Openbare zitting van 2 October 1938. - Bij brieve van 9 April verklaart Prof.
JAN DE VRIES zich gaarne bereid het woord te voeren op de jaarlijksche openbare
zitting der Academie. Hij stelt zich voor een onderwerp te behandelen dat tot titel
zou dragen: Een skald onder de troubadours.
8. - J. Vercoullie-prijs. - Bij Koninklijk Besluit van 19 Maart 1938 werd de aan den
staat voor de Koninklijke Vlaamsche Academie gedane gift van de Erven Vercoullie
aanvaard (zie Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Academie,
September-aflevering 1937, p. 732).

Mededeelingen namens de commissies
I. - Commissie voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. - De heer L. WILLEMS,
secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
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Waren aanwezig: de heeren GOEMANS, VAN MIERLO, CUVELIER, VERDEYEN
(onderv.), CARNOY (voorz.), VANDE WYER, BLANCQUAERT en GROOTAERS; en de
heer BAUR, als hospiteerend lid.
Op de dagorde staat:
1o) PERROUT gehandhaafd: enkele kantaanteekeningen, door Prof. VAN MIERLO,
werkend lid.
Zonder nog eens de argumenten te herhalen, die hij vroeger voor zijn lezing van den
Reinaert-proloog heeft doen gelden (die Perrout hevet vulscreven), wil hij alleen de
laatste poging afwijzen, die Prof. Muller heeft gedaan om Aernout te redden en de
negatie te handhaven. Hij toont aan: 1. dat Prof. Muller's lezing geen samenhangenden
zin biedt, vermits zij Willem doet zeggen, dat hij een onvoltooid werk beginnen wil;
2. dat ze Willem een krasse tautologie laat schrijven: dat een werk onvolmaakt is
gebleven, omdat het nooit voltooid was geworden; 3. dat ze onvolmaket opneemt in
plaats van de zekere variante onghemaket, die gedekt wordt als lectio difficilior en
ook door begonnen, en die de tautologie niet heeft. Verder wijst hij op het belang
van de door hem verdedigde lezing voor de meeste Reinaert-problemen, die er hun
beslag door krijgen.
II. - Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer TOUSSAINT VAN
BOELAERE, dd. secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren LATEUR, VERMEYLEN, SALSMANS, VANDE VELDE,
TEIRLINCK (onderv.), MULS (voorz.), TOUSSAINT VAN BOELAERE, EM. DE BOM en
TIMMERMANS; en de heeren A. CORNETTE en MONTEYNE als hospiteerende leden.
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Op de dagorde staat:
1o) Verkiezing van een lid en van een secretaris ter vervanging van den heer M.
SABBE, overleden.
De heer CORNETTE wordt tot lid en de heer TOUSSAINT tot secretaris benoemd.
2o) Zuid- en Noord-Nederlandsche bibliographie over Natuur- en Geneeskundige
Wetenschappen tot 1800 (5e Bijdrage), door Prof. Dr. A.J.J. VAN DE VELDE, werkend
lid.
De heer VAN DE VELDE geeft lezing van het 5e vervolg op zijn Zuid- en
Noordnederlandsche bibliographie.
De nieuwe lijst gaat van Bloys tot Cuthberson, bevat 254 titels, en is op dezelfde
leest als de vier vorige geschoeid, zoodat er hier niet verder over uitgeweid behoort
te worden.
De Commissie drukt eenparig den wensch uit dat deze lezing in de Verslagen en
Mededeelingen van de Academie opgenomen zou worden.

Dagorde
1. Lidmaatschap der Koninklijke Vlaamsche Academie. - Open plaatsen.
Staan open:
a) Vier plaatsen van briefwisselend lid ter vervanging van de heeren GROOTAERS,
A. VAN CAUWELAERT, DE MAN en MONTEYNE tot werkend lid benoemd;
b) Vijf plaatsen van buitenlandsch eerelid ter vervanging van de heeren ROBBERS,
BEETS, SCHRIJNEN, KLUYVER en WILLEM KLOOS, overleden.
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2. Commissie tot voorstelling der Candidaturen. - Benoeming van drie leden
om met het Bestuur die Commissie samen te stellen. - Worden door de Academie
aangeduid de heeren F. TOUSSAINT VAN BOELAERE, J. VAN MIERLO en L. WILLEMS.
3. Vlaamsche Wetenschappelijke Academie. - Stand der zaken sedert de laatste
zitting der Academie. - De bemoeiingen onzer Academie in zake Vlaamsche
Wetenschappelijke Academies zijn sedert de laatste zitting in hun officieel en
definitief stadium getreden.
Een brief van den Heer Minister J. HOSTE, aan het Bestuur der Academie gericht
en gedagteekend van 17 Maart, kwam op de secretarie den dag na de Maart-zitting
aan. Hier volgt de tekst van dien brief.
Ministerie van Openbaar Onderwijs
Kabinet van den Minister.
17 Maart 1938.
Geachte Heeren,
Nu de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone
Kunsten van België tot stand is gekomen, ligt het in mijn wensch te bevorderen, dat
dit genootschap zoo spoedig mogelijk in werking moge treden.
Doordien de statuten voorzien, dat de eerste leden der drie klassen van de Academie
door den Koning worden benoemd, acht ik het ter zaak dienende van Uw Bestuur
voorlichting te verkrijgen met betrekking tot de namen van de personen die voor
zoodanige benoeming in aanmerking kunnen komen.
Ik heb derhalve de eer U te verzoeken mij, voor iedere klasse, een twintigtal namen
op te geven. Ik hoop, dat het U mogelijk zal zijn, voor iederen naam een tamelijk
volledige documentatie te verstrekken. Deze documentatie kan zich desnoods bepalen
bij

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

415
de vermelding van de in het Nederlandsch geschreven werken van de voorgestelde
candidaten.
Gij zult overwegen of het niet geraden is, hierbij het advies in te winnen van die
onder uw leden wier werkzaamheid verband houdt met die van de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België,
hetgeen hoegenaamd de mogelijkheid niet uitsluit dat gij ook geleerden buiten de
Academie zoudt raadplegen.
Ik zal het zeer op prijs stellen binnen den kortst mogelijken tijd een antwoord op
dit verzoek te ontvangen.
Hoogachtend,
De Minister,
(get.) J. Hoste.
Aan het Bestuur der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
van België. Gent.
Op 24 Maart werd door het Bestuur aan de leden der Academie volgend schrijven
gericht:
Koninklijke Vlaamsche Academie.
Gent, 24 Maart 1938.
1 bijlage.
Geachte Collega,
Het Bestuur onzer Academie ontving op 18 dezer, vanwege den Heer J. Hoste,
Minister van Openbaar Onderwijs, een brief gedagteekend van 17 Maart 1938,
betreffende de samenstelling van de kern der Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België.
In zitting van 21 Maart besliste het Bestuur:
1o dat, om alle misverstand te voorkomen, aan de werkende leden onzer Academie
een afschrift van vermelden brief zou worden toegestuurd;
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2o dat de Academische Commissie waarvan, bij haar eerste zitting in November
1936, de heeren Daels, Goemans, Huysmans, Muls, Fr. Van Cauwelaert, Vande
Velde, Verdeyen en Vermeylen deel uitmaakten, en waarin thans de heer A.H.
Cornette, als Onderbestuurder van de Academie, ook zitting neemt, zou
vergaderen op Maandag, 28 Maart, te 11 uur, in het Academisch gebouw te
Gent, om over te gaan tot het bespreken van de vraag door den Heer Minister
gesteld;
3o dat deze Commissie een tweede maal op denzelfden dag (te 14,50 uur) en in
hetzelfde lokaal zou vergaderen, ten einde aan de afgevaardigden van de
Vereeniging voor Wetenschap, n.l. de heeren Schoep en Dumon, Victor en
Coppens, Schamelhout en Elaut de gelegenheid te verschaffen hun zienswijze
over hetzelfde onderwerp te laten kennen;
4o dat het Bestuur de geschikte maatregelen zou treffen om, in de April-vergadering
der Academie, de officieel opgelegde taak te kunnen voltooien.

Het Bestuur is overtuigd, dar alle voorzorgen dienen genomen om, in deze gewichtige
aangelegenheid, het vertrouwen van den Heer Minister van Openbaar Onderwijs en
de verwachtingen van de Vlaamsche intellectueele wereld niet te beschamen.
Hoogachtend.
De Onderbestuurder.
A.H. CORNETTE.
De Bestuurder,
Fr. VAN CAUWELAERT.
De Bestendige Secretaris,
L. GOEMANS.
***
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Op 13 April liet de heer Minister van Volksgezondheid Wauters volgenden brief aan
den bestendigen secretaris geworden:
Brussel, den 13n April 1938.
Koningsplaats, 2.
Algemeen Secretariaat
Mijnheer de Secretaris,
Ik heb besloten een Vlaamsche Academie voor Geneeskunde op te richten.
Deze nieuwe Academie, geheel onafhankelijk van de huidige Academie voor
Geneeskunde, zal zelf haar leden recruteeren, nadat vooraf door mij een eerste kern
van tien leden zal benoemd zijn.
Ten einde mij bij deze keuze behulpzaam te zijn, verzoek ik de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde mij een dubbele voordracht van tien
personen, die volgens haar die eerste kern zouden moeten vormen, vóór 1 Mei over
te maken.
Bedoelde candidaten zouden geen lid mogen zijn van de huidige Academie voor
Geneeskunde.
Met de meeste hoogachting.
De Minister,
A. WAUTERS.
Den Heer L. Goemans,
Bestendig Secretaris en Bestuurslid
van de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde.
Verschillende zittingen van de Academische Commissie inzake de Vlaamsche
Wetenschappelijke Academies, (zittingen waarop de afgevaardigden van de
Vereeniging voor Wetenschap waren uitgenoodigd), werden aan het opmaken der
lijsten gewijd.
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Op 23 April kon dan ook het Bestuur het volgend schrijven aan de leden der Academie
richten.
Gent, 23 April 1938.
Aan den Heer..........
Werkend lid der Kon. Vl. Academie.
Geachte Collega,
In opdracht van den Heer Minister van Openbaar Onderwijs en van den Heer Minister
van Volksgezondheid heeft de bevoegde Commissie onzer Academie, met de
medewerking van de heeren afgevaardigden der ‘Vereeniging voor Wetenschap’, de
lijsten opgesteld van de candidaten die in aanmerking kunnen komen om de eertse
kern te vormen, eenerzijds van de drie klassen der Kon. Vl. Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Kunsten, anderzijds van de Kon. Vl. Academie voor
Geneeskunde.
Vier lijsten hierbij ingesloten worden u onder het zegel van de strengste
geheimhouding onderworpen. Het Bestuur verzoekt u dringend deze lijsten, eventueel
met de door u gewenschte wijzigingen (toevoeging, schrapping van namen), vóór
Woensdag a.s. onder bijgaand omslag te willen terugsturen.
Een ongewijzigde of niet teruggezonden lijst zal worden aangezien als een
instemming met de voorstellen van het Bestuur.
Hoogachtend.
De Onderbestuurder,
A.H. CORNETTE.
De Bestuurder,
F. VAN CAUWELAERT.
De Bestendige Secretaris,
L. GOEMANS.
***
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4. Zitting 27 April 1938. - Na afhandeling der boven aangestipte administratieve
zaken legt de Bestuurder de lijst ter bespreking van de candidaten voor de kern der
op te richten Koninklijke Vlaamsche Academie voor Geneeskunde. Een laatste
gedachtenwisseling heeft plaats en de namenlijst wordt bepaald vastgesteld. Aangezien
de vereischte spoed werd de lijst onverwijld aan den Heer Minister van
Volksgezondheid met het hieronder medegedeeld schrijven overgemaakt:
Gent, 27 April 1938.
Aan den Heer Minister van Volksgezondheid. Brussel.
Bijlage:
Namenlijst.
Hooggeachte Heer Minister,
In antwoord op Uw aanschrijving van 13 dezer (Algem. Secret. I. De R.), heb ik de
eer, uit naam van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde,
U een lijst van personen te laten geworden welke dienen moet om U in Uw keuze
tot samenstelling van de kern der op te richten Koninklijke Vlaamsche Academie
voor Geneeskunde behulpzaam te zijn.
Volgens een wenk door den Heer Secretaris Generaal Sand aan de Heeren Muls
en Daels tijdens hun audiëntie gegeven, zijn de namen der lijst in de volgorde der
voorkeur gerangschikt.
De lijst werd na voorafgaande besprekingen bepaald opgesteld in zitting van de
Academische Commissie op heden 27 April gehouden en waar aanwezig waren de
Heeren Fr. Van Cauwelaert, bestuurder der Kon. Vlaamsche Academie, A.H. Cornette,
onderbestuurder, Goemans, bestendig secretaris, en de Heeren leden Daels, Muls,
Van de Velde, Verdeyen en Vermeylen, met de Heeren afgevaardigden van de
Vereeniging voor Wetenschap: Coppens, Dumon, Elaut, Schoep en Schamelhout.
In hare plenaire zitting in den namiddag gehouden, heeft
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de Koninklijke Vlaamsche Academie deze lijst met een enkele toevoeging
aangenomen.
Aanvaard, Hooggeachte Heer Minister, de betuiging van mijn eerbiedige gevoelens.
(get.) L. GOEMANS.
***

5. De zitting der Academie geheven. - Op dit oogenblik wordt door den Bestendigen
Secretaris vernomen, dat de Eerw. heer Kanunnik JACOBS 's morgens overleden is.
De heer Bestuurder deelt dit treurig nieuws onder diepe ontroering van de
vergadering mede en, tot teeken van rouw, verklaart hij de zitting geheven.
De aangekondigde lezing van den Z.E. heer H. PRIMS zal in de Mei-vergadering
plaats grijpen en de Academie zal op Vrijdag 6 Mei een buitengewone zitting houden
om over te gaan tot het opstellen van de namenlijsten door den heer Minister van
Openbaar Onderwijs dringend gevraagd.
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Perrout Gehandhaafd
Eenige kantaanteekeningen bij het verweer van Prof. J.W. Muller
Door Prof. J. Van Mierlo
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie
In de laatste aflevering van het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde(1)
heeft Prof. J.W. Muller eene uitvoerige bespreking gewijd aan mijne opvatting over
de oorspronkelijke lezing van den Reinaert-proloog, zooals ik die verleden jaar voor
deze commissie verdedigd heb.(2) Niet voor zijn genoegen, zoo vangt hij zijn
verweerschrift aan, heeft hij de pen opgenomen in een zaak, die, naar zijn meening,
nu wel tot op den draad versleten is. Tot mijn groot spijt zal ik hem toch nog eens
moeten vervelen: vooreerst, omdat ik er in dit opzicht een andere meening op nahoud
dan hij, want versleten is het hier omstreden onderwerp nog niet. Wel is waar werd
over de beteekenis van den Reinaert-proloog reeds genoeg geschreven en gewreven;
maar niets van dien aard, dat volle licht over de bedoeling van dien proloog spreiden
kon. De eene gissing moge al wat vernuftiger of waarschijnlijker zijn geweest dan
de andere; bevrediging in een gevoel van zekerheid gaven zij niet.
De door ons van den proloog voorgestelde lezing echter heeft zich ons met zulk
een klaarblijkelijkheid opgedrongen, dat we daarin het sigillum veri hebben erkend.
Wat er ons zelfs toe genoodzaakt heeft, zooals ik in mijn vorige opstellen heb
meegedeeld, de door ons verdedigde stelling van de oorspronkelijkheid van het eerste
deel van den Reinaert, Arnout 's oorspronkelijk-

(1) Onder den titel: Reinaert-Studiën, IV. De proloog van Reinaert I, in Tijdschr. voor Ndl. Taalen Letterkunde, dl. LVII (1938); afl. 3; blz. 175-192.
(2) In versl. en Med. der Kon. Vl. Academie, Maart, 1937.
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heid, hoe ongaarne ook, men zal het begrijpen, op te geven, en Arnout zelf tot het
rijk der schimmen te verwijzen. Hier staan we dus voor een lezing, die, naar onze
oprechte overtuiging, zekerheid geven kan, ja moet. Een lezing mede van het grootste
belang; omdat zij beslissend is voor zoo vele in verband met den Reinaert opgeworpen
problemen, als daar zijn: de bron of bronnen, van ons dierepos; de samenstelling van
het gedicht; het dubbelauteurschap; het aandeel van Arnout en Willem; de beteekenis
van Willem voor het geheele werk, en andere daarmee samenhangende vragen, tot
zelfs den tijd van ontstaan toe. Over al die problemen toch zullen wij anders gaan
oordeelen, naarmate wij twee auteurs aannemen, waarvan de eene, al of niet
afhankelijk van het Fransch, begon, de andere eindigde; of slechts één enkelen auteur,
dan Willem, die zich, vrij zelfstandig en met bewonderswaardig aesthetische
vaardigheid, bij een Fransch gedicht aansloot, om tegenover een onbevredigend slot
eigen banen te gaan. Zoo goed als de geheele opvatting en verklaring van den Reinaert
hangen af van het antwoord, die op de beteekenis van den proloog gegeven wordt.
Dat wij dan, bij een lezing, die de belangrijkste Reinaert-problemen op alleszins
bevredigende en daarom ook zekere wijze voor goed oplossen kan, nog even
verwijlen, zal niemand verwonderen, noch, hopen wij, vervelen, ook al worden
sommige in lange jaren van zeer verdienstelijken wetenschappelijken arbeid
verdedigde stellingen, er door ondermijnd, ja onhoudbaar gemaakt. Dit is echter het
lot van alle wetenschap: niet hij die door al het moeizame, vervelende en in hooge
mate merkwaardige pionierswerk van zijn voorgangers voorbereid, ten slotte de
oplossing van sommige problemen ontdekt, heeft daarom de meeste verdienste;
evenmin als hij, die na zulk een gewetensvollen arbeid tot de ontdekking komt, dat
hij zich in sommige zaken vergist heeft, iets van de achting, die hem als man der
wetenschap toekomt, verliest, wanneer hij zijn vergissing inziet en bekent. Niemand,
ook niet hem, die van zijn arbeid zulk een nuttig en overvloedig gebruik gemaakt
heeft, komt het dan toe, den staf te breken over het werk van den allen eerbied steeds
waardigen geleerde, die voor niets anders dan voor de waarheid geleefd en haar
uitstekend in alles gediend heeft en die steeds voor haar buigen wil, waar hij ze ook
ontdekken mag, weze het zelfs bij
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iemand, die als man der wetenschap niet eens tot zijn knieën reikt.
Wat er ons verder nog toe bewoog, even opnieuw aan te dringen was de
verwachting, die wij na lezing van Prof. Muller's opstel hadden, dat we hier voor de
laatste verschansingen stonden, die ook voor nog dezen stoot bezwijken zouden.
Het zal daartoe niet noodig zijn, dat wij nog eens al de argumenten gaan oprakelen,
die we voor de door ons verdedigde lezing van den Reinaert-proloog hebben
aangevoerd. Ik laat het den oordeelkundigen lezer over, na te gaan of die door Prof.
J.W. Muller in hunne ware beteekenis en kracht werden begrepen, en of ze door de
geopperde bedenkingen ook maar eenigszins weerlegd zijn geworden. Maar al vast
moet het mij toch van het hart. dat Prof. J.W. Muller het niet eens wenschelijk of
oorbaarlijk heeft geacht mijn opvatting van den Reinaert-proloog den lezers van het
Tijdschrift mee te deelen. Dezen mogen alleen weten, dat ik, na allerlei wijzigingen
in mijn houding tegenover den Reinaert, stouter dan stout nu, voorstel te lezen:
Perrout in plaats van Arnout, en de door alle handschriften welgestaafde negatie te
schrappen. Maar hoe ik dan den geheelen proloog verder lees, hoe ik dien opvat,
welke beteekenis ik er aan geef, en hoe klaarblijkelijk die is, wordt verzwegen. De
lezers van het Tijdschrift mogen dit niet weten, vrees ik. Wat toch ware, voor het
goed begrip van een discussie, noodzakelijker dan dat men bij den aanvang even
klaar en duidelijk zou uiteenzetten waarover juist de discussie loopt; in ons geval,
even den Reinaert-proloog in zijn geheel aanhalen, zooals wij voorstaan dien te
lezen? Dan zouden de lezers van het Tijdschrift ook met kennis van zaken kunnen
uitmaken, of deze lezing klaarblijkelijk is, dan niet; dan zouden zij weten wat er zoo
al stouts aan is Arnout te vervangen door Perrout en de negatie te laten wegvallen;
dan zouden ze ook over de gemaakte bezwaren zelf veiliger kunnen oordeelen, zonder
dat het noodig zou zijn, er mijn opstel ter voortdurende vergelijking bij na te slaan.
Ik kom dus op mijn argumenten niet meer terug. Ik wil alleen de laatste poging
bespreken, die Prof. J.W. Muller nog doet, om Aernout te redden en de negatie te
handhaven.
***
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Want aan het slot van zijn betoog deelt Prof. J.W. Muller den proloog mede, zooals
hij nu meent dien te moeten lezen. Volgaarne schrijf ik dien hier over:
Willem die Madocke makede
Daer hi dicke omme wakede,
Hem vernoide soo haerde
Dat die avonture van Reinaerde
In dietsche was onvulmaket bleven
(Die Aernout niet en hadde vulscreven),
Dat hi die vite dede souken
Ende hise na den walschen bouken
In dietsche dus hevet begonnen.
God moete hem siere hulpen jonnen.

En ik voeg er nog de verklaring of omschrijving aan toe, die hij daarop laat volgen:
‘Willem, die den Madoc schreef, verdroot het zóózeer, dat de geschiedenis van
Reinaert in het Dietsch onvolwrocht (niet geheel en al, ten einde toe, beschreven was
- welke geschiedenis Aernout (immers) niet geheel en al beschre ven had -, dat hij
het geschiedverhaal (de legende van dezen wonderbaarlijken heilige, Reinaert) heeft
laten opzoeken, en deze, naar die walsche boeken (t.w. die “vite”) aldus (als hierna
volgt) begonnen heeft. God moge hem zijne hulp schenken!’
En nu vraagt hij mij: of dit ook behoort tot de zoovele verschillende wijzen van
herstel van den proloog, waarvan geen enkele ooit voldoening heeft gegeven; of hier
aan een enkel woord ‘geweld wordt aangedaan’? En ik antwoord, volmondig en
stellig: gewis! Het zal niet zoo moeilijk zijn dit aan te toonen.
1. Vooreerst dan: wat consequentie is er in dezen zin? Prof. J.W. Muller wil nu wel
is waar, ‘die avonture’ opgevat zien als die geeste, zooals in Reinaert II, 4, of die
historie van Reinaerde (a.w. 7793) dus: als de (geheele) geschiedenis, het
geschiedverhaal, van Reinaert. Ik wil bij deze, op zichzelf reeds bedenkelijke
opvatting van het woord avonture niet stilstaan. Prof. J.W. Muller heeft gevoeld, dat
anders de verklaring van den proloog met zijn lezing Aernout al te potsierlijk zou
zijn: om een avontuur, die Aernout niet zou voltooid hebben, zou Willem dan plechtig
komen verklaren, dat hij er de geheele vite om heeft

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

425
laten opzoeken. Maar zelfs zoo, met die lezing, wat beteekent dit: ‘het verdroot
Willem zóó zeer, dat de geschiedenis van Reinaert onvoltooid was gebleven, dat hij
de legende heeft doen opzoeken en ze aldus in 't Dietsch heeft begonnen’? Hij zegt
zoo juist: dat ze onvoltooid was gebleven: hoe kan hij dan voortgaan en zeggen: dat
hij ze hier begint? Wat is dit: het spijt me zoo, dat de geschiedenis van Reinaert
onvoltooid is gebleven; daarom heb ik ze hier begonnen. Als ze onvoltooid was, kon
hij ze nog voortzetten, maar niet meer beginnen. Prof. J.W. Muller voelt misschien
dat het hier wat nijpt, daarom herhaalt hij, dat men ‘de beteekenis niet te streng-logisch
mag beredeneeren noch angstvallig afwegen; wijst hij naar ‘Kloeke's verstandigen
raad’ om ‘niet angstvallig aan een letterlijke interpretatie van deze mededeeling vast
te houden... een vage aanduiding uten walschen bouken in dietsche begonnen niet
op een goudschaaltje te wegen,’ enz... Maar beseft hij niet, dat dit juist de
veroordeeling van zijn interpretatie in zich besluit, en dat men de woorden nog niet
precies op een goudschaaltje moet wegen om het onzin te noemen: wanneer iemand,
na tot tweemaal toe gezegd te hebben: dat een werk onvoltooid is gebleven, dat een
zekere dichter het niet voltooid heeft, dan besluit: daarom ben ik hier begonnen. Dan
paste alleen: in dietsche dus hevet vulscreven ‘of volmaket’, of een of ander woord
voor ‘voortgezet’.
Met eenig meer recht zou men mij kunnen verwijten al te logisch den tekst te
beredeneeren, wanneer ik beweer, dat met de hier voorgestelde lezing, ook het woord
‘vite’ in de lucht hangt. Van welke vite is er hier spraak? Het woord is door niets
voorbereid geworden. Uit den samenhang zouden we zelfs moeten verstaan: het werk
van Aernout, van wien immers juist gezegd werd dat hij zijn verhaal niet had voltooid,
waarom Willem het dan liet opzoeken om het te voltooien. Maar bedoeld is de
Fransche vite. Dit wordt echter door niets aangekondigd. Om te begrijpen wat ik
meen; neem even de door mij voorgestane lezing: Die Perrout hevet volscreven; zoo
is het woord vite voorbereid, en we weten dadelijk dat het werk van Perrout bedoeld
is. dit heeft hij laten opzoeken, om het nu in 't Dietsch te beginnen:
Zoo is dit woord vite een dier woorden, die in elke andere opvatting minder goed
verklaarbaar, in de onze alleen voorbereid en ten volle begrepen wordt.
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2. Wat verder in de door Prof. J.W. Muller verdedigde lezing hindert, is, dat zij
Willem een nuttelooze tautologie, om niet te zeggen kletspraat, laat schrijven: ‘dat
die avonture van Reinaert in het Dietsche onvolmaket was gebleven, omdat ze door
Aernout niet vulscreven was.’ Gewis, indien ze onvoltooid was gebleven, was ze
niet volscreven. Indien Willem, na gezegd te hebben dat de geschiedenis van Reinaert
in het Dietsch onvoltooid was gebleven, den naam van den eersten dichter toch had
willen vermelden, had hij zoo iets moeten schrijven als: die Aernout hevet begonnen.
Dit zou men dan ook verwacht hebben na dit onvolmaket bleven; maar niet nog eens
hetzelfde: dat iemand het niet vulscreven had of dat de geschiedenis van Reinaert
onvolmaakt was gebleven omdat Aernout ze niet volscreven had.
Ook hier voelt Prof. J.W. Muller zich wel eenigszins in 't nauw gebracht. Hij noemt
het zelf een krasse tautologie; maar vindt daarin bij een Middeleeuwsch dichter geen
graten. Hij herinnert zelfs aan een woord van Prof. M. De Vries, die ten betooge van
de naiëveteit der middeleeuwsche dichters eens een plaats aanhaalde, waar gewag
was van een toren, die in 't midden stond van enkele andere, die er om heen stonden.
Best mogelijk, en over die naïveteit der middeleeuwsche dichters zullen we hier niet
gaan twisten. Maar onze Willem was geen gewoon, geen naief, middeleeuwsch
dichter, en we moeten hem zoo krasse tautologieën, zulken evidenten kletspraat, niet
in de schoenen schuiven, waar die niet bewezen is. Ook daartegenover staat een
lezing, die zulke tautologie niet heeft: de onze. Wij laten onzen dichter niet zeggen
dat een werk onvolmaakt was gebleven, omdat iemand het niet voltooid had, en wij
steunen daartoe ook op de meest gewaarborgde varianten.
3. Want, dat Willem zelf zich aan zulk een krasse tautologie niet heeft schuldig
gemaakt, zou ook reeds moeten blijken uit de variante onghemaket voor onvolmaket:
waarom ook deze variante onghemaket reeds als primitief oorspronkelijk, moet
beschouwd worden.
Een van mijn argumenten voor mijne lezing was dan ook: ‘dat van de varianten
van den proloog juist diegene die het meest als oorspronkelijk aandoen, bewaard
blijven en dat anders minder goed verklaarbare woorden nu hun volle beteekenis
hebben.’ Hierop antwoordt Prof. J.W. Muller vooreerst: dat de beant-
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woording der vraag ‘wat het meest oorspronkelijk aandoet’ geenszins onafhankelijk
is van het ‘voor-oordeel’ van den ‘aangedane’ persoon omtrent de voor zijn stelsel
of uitkomst meest gewenschte gunstige lezing. Ik ben het hierin met hem niet eens.
Dit moge het geval zijn geweest met vele vroegere uitgevers van middeleeuwsche
teksten: die onder de varianten een keuze deden, welke het best met hun opvattingen
van den tekst overeenkwam. Maar dat is niet noodzakelijk het geval. En zoo had ik
ook het beginsel, waaruit ik argumenteerde, niet opgesteld. Ik bewees dat het, afgezien
van alle gewenschte uitkomst, mogelijk is in sommige gevallen met zekerheid te
bepalen welke van de varianten oorspronkelijk is, welke niet. Er is daar zoo iets als
het beginsel van de lectio difficilior: dat, ik weet het wel, met tact en voorzichtigheid
dient aangewend. En het is naar de bepaling buiten alle voor-oordeel om van zulke
oorspronkelijke lezing, dat onze opvatting van den tekst zich richten moet. Wat ik
juist aan Prof. J.W. Muller verwijt is, dat hij onder de varianten diegene uitkiest, die
het best bij zijn stelling passen, zonder zelfs te onderzoeken of de zoo gekozen
varianten oorspronkelijk kunnen zijn: als hij er maar een, naar zijn meening,
behoorlijken tekst mee kan herstellen, wat hem, we zagen het reeds, dan zelfs niet
eenmaal gelukt.
Verder merkt Prof. J.W. Muller op, dat ik hier ten strijde trek tegen windmolens:
daar hij zelf juist de meeste mijner lezingen aanvaardt: hij is het aangaande de meeste
hier door mij aangevoerde punten thans geheel met mij eens. De meeste? Om het
even, voorloopig. Maar juist in het voornaamste punt valt hij af. Hij wil onvulmaket
lezen. Hij heeft dit absoluut noodig: om Aernout, dubbel auteurschap en wat des
meer is te redden. Maar al wat over Aernout, dubbelauteurschap en verwante zaken,
door hem of door anderen werd te berde gebracht, houdt geen steek kan geen steek
houden, indien, niet onvulmaket, maar onghemaket moet gelezen worden. Welnu,
onafhankelijk van alle dergelijke theoriëen, onafhankelijk van alle ‘voor-oordeel’
moet hier ongetwijfeld onghemaket als oorspronkelijk tegenover onvulmaket gelden.
Hoe Prof. J.W. Muller het ook trachte uit te leggen, geen kopiïst gaat onvulmaket in
onghemaket veranderen. Men begrijpt evenwel, hoe een kopiïst er toe komen kon,
het ongewone en voor hem duistere onghemaket te veranderen in onvulmaket, wanneer
hij in het volgende vers zoo iets te lezen kreeg van iemand, die de
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geschiedenis niet vulscreven had. Tegenover onvulmaket is daarom onghemaket zeer
zeker oorspronkelijk.
Wat die oorspronkelijkheid, ten tweede, bewijst, is het woord begonnen aan het
einde: nadat gezegd werd, dat iets onghemaket was gebleven, kan er van een beginnen
nog spraak zijn; niet meer, nadat gezegd werd dat iets onvulmaket was gebleven.
Zoodat onghemaket oorspronkelijk is, niet alleen als lectio difficilior, maar ook in
verband met andere, zeker oorspronkelijke uitdrukkingen. Met onghemaket, ten
derde, laat men Willem geen krasse tautologie schrijven en geen onzin zeggen: dat
hij een onvoltooid gebleven werk begint.
Men moet zich dit eens ten volle bewust worden: dat geen lezing die onghemaket
verwerpt het juiste kan treffen; onghemaket is gedekt tegenover onvulmaket uit den
aard van het woord zelf en uit de aanwezigheid van beginnen in den tekst. Maar
onghemaket maakt alle lezing van een Aernout die iets niet volscreven heeft, of van
om het even wien, die iets niet volscreven heeft, onmogelijk. Waar dan toch de tekst
vulscreven heeft, kan er alleen hebben gestaan dat iemand iets wel vulscreven had.
En tegenover de verklaring, dat iets in 't Dietsch onghemaket was gebleven, kan met
het woord vulscreven niets anders hebben gestaan, dan dat dit elders, in een andere
taal, wel vulscreven was.
Hoe men het ook draaie of keere, er is daar geen ontkomen aan. Waarom dan ook
de lezing: die Perrout hevet vulscreven boven allen twijfel verheven staat. Met die
lezing alleen ook biedt de proloog een samenhangende beteekenis, en begrijpen we
onmiddellijk welke de bedoeling van Willem is geweest. In 't Dietsch nog alles
onghemaket, maar Perrout heeft het vulscreven, waarom Willem Perrout's werk in
de eerste plaats heeft laten opzoeken, om dan Reinaert's avonture in 't Dietsch te
beginnen. Wij begrijpen niet alleen Willem's bedoeling, maar we weten ons ook
zeker, dat dit zijn bedoeling was.
Zoo behoort Prof. J.W. Muller's lezing ongetwijfeld tot die lezingen die geen
voldoening kunnen schenken; die, omdat ze geen samenhangende beteekenis biedt,
geen licht werpt op de bedoeling van den dichter, hem tautologieën en onzin in de
pen legt, en geen rekening houdt met de zeker primitieve varianten. Daartoe behooren
alle lezingen die onghemaket verwerpen; en met onghemaket en begonnen kan er
geen spraak zijn van een Aernout die iets reeds begonnen had, maar het niet vulscreven
had.
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Er kan alleen spraak zijn van een dichter, die buiten het Dietsch, Reinaert's avonturen
reeds vulscreven had, toen onze Willem er nog mee beginnen moest.
Op het verwijt van Prof. J.W. Muller, dat ik geen rekening houd met zijn vroegere
opstellen, kan ik alleen antwoorden: dat het geheel overbodig is over punten uit te
weiden, die geen onmiddellijk verband houden met de zaak waarover het gaat. Waar
hij in 't bijzonder opmerkt, dat ik niet onderzocht heb of wel Perrot de dichter is van
de eerste Fransche branche, of hij wel den Ofr. Roman de Renart vulscreven heeft,
antwoord ik eenvoudig: dat ik wel weet, dat vele romanisten het auteurschap van
Perrot voor die branche in twijfel trekken, maar dat dit voor mijn betoog geheel en
gansch onverschillig is en dus buiten discussie kon blijven. Het volstaat, dat Willem
in de branche of in de vite die hij had laten opzoeken, in het eerste vers gelezen heeft:
Perrot que son engin et s'art Mist en vers fere de Renart; en dat hij dien proloog
heeft willen navolgen, zooals genoeg blijkt. Met de twijfels en vragen van moderne
romanisten heeft hij zich niet ingelaten: die doen ter zake absoluut niets. Willem's
proloog veronderstelt derhalve, dat, althans in het handschrift dat hij volgde, reeds
die verzen met vermelding van Perrot voorkwamen. Al zeer vroeg dus werd Perrot
voor den auteur van deze branche gehouden; heeft Willem althans deze verzen
opgevat als komende van den Franschen dichter, om zich bekend te maken; zooals
hij zelf in 't Dietsch zal doen.
***

Om zijn lezing van den proloog voor te bereiden, wil Prof. J.W. Muller eerst nog
eens het beloop van zaken in herinnering brengen. ‘Reeds lang, zegt hij, was algemeen
erkend: 1o dat R.I uit twee naar hunne herkomst zeer onderscheiden deelen bestaat:
A vrij naar de 1ste Ofr. branche bewerkt, B in aansluiting aan, als voortzetting van
A, uit verschillende elementen samengesteld (enkele uit de Ofr. br. I a, maar verreweg
het meeste van elders afkomstig of, naar 't schijnt, geheel vrij verdicht); 2o dat de
proloog naar hs. A (het Comburgsche, met de herhaling van Willem) en ook naar
hs. B (van R. II) onverklaarbaar, zoo goed als zeker bedorven was. Voorts had L.
Willems reeds in 1897 hieruit besloten tot de gissing van twee verschillende dichters
van R.I.’
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Die gissing, meent hij verder, zou door de ontdekking van Arnout in het Dycksche
hs., in plaats van Willem en door zijn eigen onderzoek naar taal en stijl der
onderscheiden deelen bevestigd zijn.
Niemand zal er aan denken 1o en 2o in twijfel te trekken. Maar dat de gissing van
twee naar herkomst onderscheiden deelen, doch van twee onderscheiden dichters
door de ontdekking van Arnout in het Dycksche handschrift bevestigd is geworden,
hangt juist af van de vraag: of deze lezing van het Dycksche handschrift de
oorspronkelijke is. Zij is dit niet en kan het niet zijn. Die ontdekking van Arnout
heeft ons geen stap verder gebracht, integendeel, de verwarring nog doen stijgen.
Ook het taal- en stijlkundig onderzoek door Prof. J.W. met groote scherpzinnigheid
ingesteld, heeft de verlangde bevestiging niet gebracht: het onderscheid in taal en
stijl, waarop men wijst in het tweede deel tegenover het eerste, moet eenvoudig
verklaard worden juist uit het verschil in de bronnen en uit de verschillende min of
meer innige afhankelijkheid van den dichter tegenover zijn model.
Al deze hypothesen, want meer zijn ze niet, behoeven den steun van Arnout. En
die steun moet wegvallen. Waarom ik eveneens voor mijn theorie over Arnout's
oorspronkelijkheid, steunende op dezelfde hier door Prof. J.W. Muller aangehaalde
premissen, heb willen onderzoeken, of die Arnout in den proloog moest gehandhaafd
blijven. Tegenover de zekere lezing van den proloog met Perrout kan nu geen van
al die hypothesen nog standhouden.
***

Ik veroorloof mij nog een paar opmerkingen, die feitelijk voor het eigenlijk debat
onverschillig kunnen zijn, maar die den oorspronkelijken tekst ook in bijzonderheden
nog wat nader zullen toelichten.
Prof. J.W. Muller wil dus lezen: Dat die avonture van Reinaerde / In dietsche was
onvulmaket bleven / Die Aernout niet en hadde vulscreven. Ik ben van meening, dat
ook dit was niet oorspronkelijk is; dat daarom avonturen moet gelezen worden, of
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dat avonture als meervoud gebruikt werd. Dus, met mijn lezing:
Dat die avonture(n) van Reinaerde
In dietsche onghemaket bleven,

bleven, met duratieve beteekenis. Waarop dan volgt: die Perrout hevet vulscreven.
Met was is het vers nauwelijks een behoorlijk middelnederlandsch vers: het zou vijf
heffingen hebben, daar dietsche wel heffing heeft en was ook heffing moet hebben.
Merk wel op: dat voor mijn lezing van het 6e vers het onverschillig is of er was al
dan niet gestaan heeft. De beteekenis zou dan zijn: dat die avonture van Reinaert,
die Perrout hevet vulscreven, in het dietsch ongemaakt was gebleven.
Leest men echter, zooals ik meen dat moet gelezen worden, dan ware de beteekenis:
dat die avonturen van Reinaert, die Perrout vulscreven heeft, in het Dietsch
onghemaket bleven; dit verdroot Willem; waarom hij de vite, Perrout's werk, heeft
laten opzoeken.
En misschien is dit nog het eenvoudigste. Het verdriet van Willem zou dan zijn:
dat Reinaert's avonturen zooals die door Perrout waren verhaald, nog in 't Dietsch
onghemaket bleven; met andere woorden: dat Perrout's verhalen van Reinaert nog
niet in 't Dietsch waren bewerkt. Zoodat alles beperkt blijft tot de Reinaert-avonturen,
door Perrout te boek gesteld, en die vite niets anders is dan Perrout's werk: het
gezamenlijk werk over Reinaert, of wat als gezamenlijk werk van Perrout over
Reinaert doorging.
Het zou natuurlijk ook kunnen zijn: dat de avonturen van Reinaert, nu in 't
algemeen, nog steeds niet in 't Dietsch waren behandeld geworden, hoewel Perrout
ze reeds, door zijn laatste werk, zooals hij uitdrukkelijk in zijn voorwoord verklaart,
voltooid had. Dan zou vite wel in de eerste plaats beteekenen Perrout's werk; maar
ook daarnaast andere branches, andere avonturen mede insluiten.
Alles wel beschouwd, dunkt mij de eerste verklaring nog de meest waarschijnlijke.
Want van invloed van andere branches dan de eerste is in het vervolg van zijn gedicht
bij Willem weinig te merken: het werd, zooals Prof. J.W. Muller zelf getuigt, naar
't schijnt geheel vrij verdicht. Willem wil dus zeggen: het verdroot Willem zoo zeer
dat Reinaert's avonturen door Perrout
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nog niet in 't Dietsch waren bewerkt geworden, dat hij Perrout's werk heeft laten
opzoeken en het hier in 't Dietsch begint. Willem zegt dus: waarom hij Perrout's werk
over Reinaert in het Dietsch heeft vertaald: het was nog steeds niet in 't dietsch
behandeld geworden, en dat verdroot hem. Maar welke schakeering men ook verkieze,
het moet voor iedereen evident zijn, dat we met die Perrout hevet vulscreven Willem's
bedoeling hebben getroffen.
Laat ik er ten slotte nog even aan herinneren, dat het niet voldoende is, om toch
Aernout te redden, uit de verschillende redacties en varianten een keuze te doen,
waardoor een eenigszins behoorlijk samenhangende tekst zou kunnen opgemaakt
worden. Alleen de varianten, die tegenover de andere als oorspronkelijk moeten
beschouwd worden, komen hier in aanmerking; op de eerste plaats onghemaket, dat
om drie afdoende redenen, zooals we zagen, verzekerd is. Men onderzoeke verder,
of de tekst werkelijk als behoorlijk samenhangend mag gelden, of sommige woorden,
als vite, als voornamelijk begonnen, geen geweld wordt aangedaan. Onder den invloed
van al de pogingen, die tot nog toe gedaan werden om den proloog te herstellen,
zullen sommigen zich nog met een of andere min of meer onbeholpen verklaring uit
den slag willen trekken. Men kan beginnen van alles laten beteekenen en op alle
begin laten slaan, behalve op dit ééne, dat uit den tekst duidelijk blijkt, nadat gezegd
werd, dat de Reinaert-avonturen nog niet in 't Dietsch waren behandeld, nl. dat Willem
hier de eerste de Reinaert-avonturen in 't Dietsch begint. Indien werkelijk ooit zulk
een behoorlijk samenhangende lezing kon hersteld worden, wat wij voor onmogelijk
houden - Prof. J.W. Muller's laatste poging moge er voor getuigen - dan vrage men
zich toch nog eens in allen ernst af, of deze lezing het kan halen in klaarblijkelijkheid
op de onze, waardoor wij ons zeker voelen Willem's bedoeling te hebben getroffen.
Willem wil eenvoudig, in aansluiting bij den proloog der Fransche branche, verklaren,
waarom hij Reinaert's avonturen door Perrout in het Dietsch heeft bewerkt: Reinaert's
avonturen waren nog niet in 't Dietsch bewerkt geworden; Perrout had ze echter
voltooid, door nu le meus de sa matere, wat hij totnogtoe vergeten had, te behandelen;
waarom Willem zich Reinaert's vite, Perrout's werk, had aangeschaft, om het in 't
Dietsch te bewerken, waarmede hij hier begint.
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Indien nu ooit een lezing kon hersteld worden die Arnout kan handhaven, dan zou
ik er mij ten zeerste over verheugen, omdat ze mij zou toelaten terug te keeren tot
de door mij verdedigde theorie van Arnout's oorspronkelijkheid, die ik nog niet door
de opwerpingen van Prof. J.W. Muller en anderen als weerlegd beschouw. Ze wordt
dit alleen door de klaarblijkelijke lezing van v. 6 Die Perrout hevet volscreven. Dan
blijft er geen plaats voor Arnout meer over. Ook ben ik overtuigd, dat de
klaarblijkelijkheid dezer lezing zich spoedig allen, die haar zonder voor-oordeel,
inderdaad, willen onderzoeken, opdringen zal, zooals ze zich mij opgedrongen heeft.
Met deze lezing kan nu eens voor goed opgeruimd worden met alle hypothesen
over den Reinaert, die in de onzekerheid van den proloog steun en dekking vonden,
en zal men kunnen overgaan tot een verklaring van het gedicht op zich zelf, zooals
het ontstaan is uit de bewerking van een Fransche branche, die een geniaal dichter,
onze Willem, nu eens uit zijn model overnemend, naar eigen kunstzin en inzicht
schikkend en wijzigend, dan weer uit de eigen verbeelding of vrij uit andere bronnen
en uit de in omloop zijnde dierenverhalen puttend, tot een schitterend, in geen taal
overtroffen, volmaakt dierepos ten einde toe heeft gemaakt.

Naschrift.
Naar aanleiding van hetzelfde opstel de oorspronkelijke lezing van den
Reinaert-proloog, waartegen Prof. J.W. Muller zich verweerd heeft, ontving onze
commissie ook een nota van Dr. Hegmans, waarin deze, hoewel instemmend met
mijn lezing Perrout en met het schrappen der negatie, het als zijn meening uitdrukt
dat, ten overstaan van het door de handschriften gestaafde niet, er toch oorspronkelijk
een woordje moet gestaan hebben, een affirmatie, dat echter door de kopiïsten als
niet is kunnen gelezen worden; hij stelt dan ook voor te lezen:
Die Perrout meteen hevet volscreven.

Hierop antwoorden wij:
De conjectuur meteen is weinig gelukkig:
1. Omdat meteen weinig Middelnederlandsch is en in alle geval geen woord van
onzen Reinaert-dichter.
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2. Omdat die Perrout meteen hevet volscreven geen Middelnederlandsch vers is: het
heeft noodzakelijk vijf heffingen; alleen Die Perrout hevet volscreven is een goed
Middelnederlandsch vers uit de vroege periode.
3. De conjectuur is ook geheel overbodig.
Zij veronderstelt dat er in de vorlage iets moet gestaan hebben, dat een kopiïst
verkeerd heeft afgeschreven. Die veronderstelling is nutteloos. Ik heb in mijn opstel
voldoende uiteengezet, hoe de kopiïsten er toe kunnen gekomen zijn niet in te
lasschen: wat voor den tijd en de omgeving van Willem duidelijk was, was het niet
meer voor latere kopiïsten. Dezen, niet wetende wie die Perrout was, meenende dat
een Dietsch dichter bedoeld werd, hebben er van gemaakt wat ze konden. Wanneer
kopiïsten soms in teksten het omgekeerde zeggen van wat oorspronkelijk bedoeld
werd, doen ze dit niet altijd, omdat ze een woord verkeerd lezen, maar omdat ze den
tekst niet te best begrijpen en hem dan maar zelfstandig wijzigen, volgens wat zij
meenen dat er moet gestaan hebben. Men vergete ook niet, dat de bewaarde
handschriften vrij late handschriften zijn en dat het gebroddel met den proloog al
vroeg begonnen is. Al vroeg kunnen kopiïsten niet meer geweten hebben, dat in
dezen Dietschen tekst een Fransch dichter genoemd werd. Ook Prof. J.W. Muller
maakt er een bezwaar van tegen mij. Meent hij soms, dat wanneer b.v. de dichter
van Lutgart over allerlei dierengedichten van zijn tijd gewaagt, daar uitsluitend
gedichten in het Dietsch op het oog heeft? Klaarblijkelijk toch niet. En in onzen tekst
laat de tegenstelling in Dietsche onghemaket met iemand die het volscreven had,
duidelijk verstaan, dat die iemand dit niet in het Dietsch had gedaan. Maar, zooals
gezegd, latere kopiïsten, dit niet inziende, hebben gemeend, dat, nadat er sprake was
geweest van onghemaket (zij vatten den vollen zin der bijstelling in dietsche niet),
er alleen kon op volgen, dat dit was, omdat iemand iets niet volscreven, of zelfs niet
ghescreven had; en zij wijzigden onghemaket tot onvolmaket in verband met niet
volscreven; of veranderden volscreven tot niet ghescreven in verband met onghemaket.
Ook vergelijke men slechts even beide teksten van het Comburgsche en van het
Dycksche handschrift, en men zal dadelijk zien, hoe vaak in het ééne een woord
ontbreekt, dat in het andere staat: b.v.V. 27 eene; v. 40 hier; en hoe dikwijls het eene
hand-
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schrift een woord gansch anders heeft gelezen dan het andere.
Men moet op eenige Mdidelnederlandsche teksten hebben ervaren, wat zich
kopiïsten uit de veertiende of vijftiende eeuw al veroorloofd hebben tegenover werken
uit de twaalfde of de dertiende, om te begrijpen hoe vrij ze er soms mee omgingen,
zoodat het absoluut niet noodig is, dat voor foutieve lezingen in hun teksten er in het
oorspronkelijke gedicht iets anders moet hebben gestaan, wat door hen verkeerd kon
gelezen worden. Ook in de teksten, die ik in mijn vorige studie heb aangehaald ten
bewijze dat kopiïsten soms een negatie plaatsten waar die ooorspronkelijk ontbrak,
hebben ze geen woord verkeerd gelezen, maar eenvoudig hun tekst naar eigen
verkeerd inzicht of begrip gewijzigd.
Al is Dr Hegmans het dus met mij volkomen eens, dat Perrout dient gelezen in
plaats van Arnout en dat de negatie moet wegvallen, toch moet ik zijn lezing meteen
in plaats van niet afwijzen. Ik acht deze zaak trouwens van gering en zeer
ondergeschikt belang.
Nu weet ik wel, als ook nog uit de gevolgde discussie in den schoot dezer
commissie is gebleken, dat sommigen het als een bezwaar zullen voelen de negatie
zonder meer te schrappen, en zich zullen afvragen of toch b.v. het vers met behoud
van niet geen zin kan opleveren: die Perrout niet hevet volscreven. Men kan zulk
een lezing nu verdedigen met de beschouwing, dat ook Perrot de S. Cloud niet alle
Remaert-avonturen beschreven had, dat ook zoo Reinaert's avonturen niet volscreven
waren, enz. Men onderzoeke echter, niet of een vers op zichzelf iets kan beteekenen,
maar of het in den samenhang een behoorlijken zin oplevert. En dan zie ik niet in,
wat de opmerking, dat Perrout de Reinaertavonturen niet alle beschreven, niet
volscreven, heeft, hier beteekenen moet. Wat wil dit zeggen: ‘Het verdroot mij zoo
zeer, dat Reinaert's avonturen in 't Dietsch onghemaket bleven, die Perrout niet hevet
volscreven?’ Indien er nog stond: die Perrout ooc niet hevet volscreven of zoo iets;
maar dan begrijpt men nog niet, waarom onze dichter dit zou vermelden. Indien
Perrout Reinaert's avonturen in 't Fransch niet voltooid had, dan ziet men nog niet
in, waarom ze derhalve in 't Dietsch onghemaket moesten blijven en waarom hij
deswegen de vite liet opzoeken; in die vite waren ze dan toch volscreven. Dat Perrout
ze niet volscreven had, kan derhalve nooit als verklaring dienen waarom ze in 't
Dietsch onghemaket of zelfs onvolmaket moesten blijven of
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waren gebleven. Hoe wil men dan den samenhang verklaren?
Ik heb trouwens vroeger bij mij zelven de mogelijkheid overwogen, of zulk een
vers: Die Perrout niet hevet vulscreven of bescreven eenige beteekenis kon opleveren.
Ik wilde toen, om de theorie van Arnout's oorspronkelijkheid te verzekeren,
onderzoeken of Arnout uit dit vers kon geweerd worden en vervangen door Perrout.
Zoolang de negatie behouden bleef, was het mij onmogelijk gebleken met Perrout
eenige behoorlijke beteekenis te ontdekken. Juist bij dit onderzoek was het, dat het
mij plots trof: indien nu die negatie eens wegviel? En toen begreep ik plots Willem's
bedoeling en werd de gansche proloog mij duidelijk. Voor die steeds stijgende, tot
klaarblijkelijkheid groeiende, duidelijkheid ben ik, zooals meermaals bekend, dan
ook bezweken.
Of wil men soms nog eens met onvolmaket probeeren? Reinaert's avonturen waren
in 't Dietsch nog niet ten volle behandeld, omdat Perrout ze niet voltooid had. Maar
wat zou dit wel kunnen beteekenen? Alleen dit: dat er toch reeds Reinaert-avonturen
in 't Dietsch bestonden, echter nog niet alle, daar Perrout ze niet alle beschreven had.
Wat toch veronderstelt: dat vooral Perrout's avonturen in 't Dietsch reeds waren
bewerkt, Willem echter nog andere avonturen wilde verhalen. Maar dit kan het toch
niet zijn: vermits Willem juist geen andere, maar een werk van Perrot verwerkt!
Of nog dit: dat Reinaert's avonturen in 't Dietsch onvoltooid waren gebleven omdat
Perrout ze niet voltooid had, en Willem nu hier nog meer wilde verhalen dan Perrout?
Wat veronderstelt dat Willem een oudere Dietsche bewerking van Reinaert-verhalen
door Perrout wil voortzetten. Maar dan bestaat hoegenaamd geen reden, om het door
het Dycksche hs. gedekte Arnout te veranderen in Perrout: Arnout was dan
noodzakelijk de dichter, die Perrot's werk vertaalde en die door Willem wordt
voortgezet. Dan nog liever tot Arnout teruggekeerd!
Of nog dit: Die Perrout niet hevet vulscreven zou een eenvoudige opmerking van
onzen dichter zijn: in 't Dietsch nog onvoltooid; maar ook in 't Fransch. Maar waarom
die opmerking? En waarom speciaal Perrout vermeld, als ze toch in de vite voltooid
waren? Ook: deze verklaring komt neer op de vorige hypothese met onghemaket en
kan in den samenhang niets beteekenen.
Met andere woorden nog: Ofwel heeft het hier veronderstelde Dietsche
Reinaert-gedicht dat onvolmaket was gebleven,
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niets gemeens met het gedicht van Willem; maar dan begrijpt men de vermelding
van Perrout niet, daar het juist een gedicht van Perrout is dat Willem verwerkt; en
hoe zou Willem Reinaert's avonturen willen voltooien met de verwerking van een
gedicht dat zelf onvoltooid was? Ofwel heeft het hier veronderstelde Dietsche
Reinaert-gedicht dat onvolmaket was gebleven wel iets gemeens met het bewaarde
Dietsche Reinaert-epos, en is het eerste deel van R. a, de vertaling van Perrot, wiens
werk Willem dan zou hebben voltooid. Maar dan bestaat er geen reden om Arnout
te veranderen in Perrout: dan keeren we eenvoudig tot Arnout terug.
Trouwens: hoe men zulke lezing ook trachte te verklaren, zij stuit op al de
bezwaren, die wij tegen Arnout hebben aangevoerd: zij neemt onvolmaket op, wat
niet oorspronkelijk kan zijn tegenover onghemaket; en zij zal een van die onmogelijke
verklaringen moeten geven voor het zekere begonnen: hoe kan de dichter nog zeggen,
dat hij Reinaert's avonturen hier begint, als er reeds een Dietsch gedicht daarover
bestond?
Men overwege steeds hierbij, dat onze Willem voor dezen proloog zich al te
duidelijk aansluit bij den proloog van de Fransche branche; en dat waar hij zegt: Die
Perrout hevet volscreven hij niets anders doet, dan met andere woorden verklaren
wat Perrot had gezegd: dat hij Lessa le meus de sa matere car il entroblia le plet;
wat beteekent dat hij met le plet, le meus de sa matere zijn vorige gedichten over
Reinaert voltooien wilde. Het is dan ook dit gedicht, dat onze Willem heeft bewerkt.
Alleen heeft hij het aesthetisch weinig bevredigend slot door een geheel ander
vervangen, waartoe hij uit het vervolg van Perrot's gedicht, maar ook, zooals gezegd,
veel uit de eigen verbeelding en uit in omloop zijnde dierenvertelsels, kan geput
hebben, Men doe hem ook dan hier niet zeggen, dat hij den volledigen Roman de
Renart heeft willen bewerken: de vraag is zelfs, of hij voor zijn vervolg andere
branches dan de eerste gekend heeft; of dat hij nu hier den Roman de Renart begint,
omdat hij de eerste branche bewerkt: hij begint, zonder meer, in het Dietsch, omdat
daar nog niets van dien aard bestond.
Maar misschien zal een of ander collega zijn meening in een afzonderlijk opstel
nog verduidelijken. Ik zal ze moeten afwijzen, omdat de lezing van den proloog,
zooals door mij voorgesteld en bewezen, al te zeker is. Men kan er nog
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aan wrikken of schudden: de zekerheid er van omverhalen, gaat niet. Arnout, zoowel
als de negatie hebben uitgediend: er is hier tot nog toe niets bevredigends mee
gevonden; er zal daar nooit iets van gemaakt worden, wat bevredigen kan. Indien ik
hier zoo beslist spreek, dan is het, omdat ik weet dat de door ons voorgestane lezing
ten volle verzekerd is en ook voor iedereen, die haar tot zich wil laten doordringen,
ten volle verzekerd zal blijken te zijn. Willem geeft hier eenvoudig zijn bron aan.
Mag ik dan ook verzoeken mijn opstel even aandachtig te lezen: of ik niet bij
voorbaat op de mogelijke opwerpingen afdoende geantwoord heb? Ik meen te mogen
verzekeren van ja. Collega Mr. Dr. L. WILLEMS heeft naderhand zijn bezwaren
uiteengezet: in het voorgaande kan hij de volledige weerlegging vinden.
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Zuid- en Noord-Nederlandsche Bibliographie over Natuur- en
Geneeskunde tot 1800
Door Prof. Dr. Alb. J.J. Van de Velde, Werkend lid der Koninklijke
Vlaamsche Academie
5e Bijdrage
(Bloys tot Cuthbertson)
De 5e bijdrage behelst de Bibliographie van Bloys tot Cuthertson, met 254 titels. Het
getal boeken en verhandelingen van de schrijvers wier naam met A, B en C begint,
klimt aldus tot 729 + 254 = 983.
Ik meen het noodig te herinneren dat de werken die ik zelf kon zien en bestudeeren
door de twee haakjes [] worden aangeduid. Ik wil niet nalaten ons buitenlandsch
eerelid, Juffr. Kronenberg, te bedanken, die mij aanvullingen en verbeteringen voor
de later verschijnende addenda en corrigenda heeft willen zenden.
Landbouw [1775 Bloys] Beschryving van eene nieuw uitgedagte en beproefde
hooy-egge, Waar door men het Hooy veel spoediger, met zeer weinig kosten, en veel
beter droogmaaken kan, dan op de gewoone wijze; en waar door het voor het Vee,
zoo Paarden, Rundvee als Schapen, veel voedzaamer en gezonder is; door C. Bloys
van Treslong. (In Verh. Bat. Gen. Wijsb. Rott. 1775, II, 79-91, Bi Un Gent Hi 9621).
Het toestel dat door een schets duidelijk wordt gemaakt laat toe spoediger,
beterkoop en gezonder hooi in te zamelen.
Diergeneeskunde [1778 Bloys]. Verhandeling over de ziekte onder het rundvee. Hoe
dezelfde zo veel mogelyk voor te komen, te verminderen, of te geneezen, Door
Cornelis Johannes Bloys van Treslong, Lid van het Bataafsch Genoodschap der
Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotter-
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dam, en van de Maatschappy ter bevordering van den Landbouw te Amsterdam. (In
Verhandelingen Maatsch. Landb. Amsterdam, 1e deel, 1778, pp. 239-275, Bi Un
Gent HN 960).
Schr. raadt aan de dieren niet te dooden zooals elders gebeurt, maar den invoer
van rundvee te verbieden, het verrotte hooi te verbranden, het inwinnen van het hooi
te regelen, de stallen te verluchten en te zuiveren.
Landbouw [1783 Bloys]. Verhandeling over de zaai- en weilanden. Door Cornelis
Johannes Bloys van Treslong. (In Verh. Bat. Gen. proef. Wysb. Rott. 1783, 7,
173-194, Bi Un Gent Hi 9621).
Belang van beschutting tegen winden.
Voortteeling. 1790 Blumenbach, Joh. Fred. Verhandeling over de vormdrift in de
voortteling. Amsterdam, 1790 in 12 (Bi Un Amsterdam).
Physiologie. [1791 Blumenbach]. Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch
door Jo. Frid. Blumenbach, hofraad en gewoon hoogleeraar in de geneeskunde aan
de Hoogeschool te Göttingen, en lid van 't Koninglyk Genootschap der
Weetenschappen aldaar. Uit het Latijn door G.J. Wolff, Meester der vrye Konsten
en Doctor in de Wijsbegeerte en Geneeskunde. Met plaaten. Met eene voorreden van
R. Forsten. Harderwyck by J. Van Kasteel 1791. (20,6 × 12,1 cm., XX + 6 + (4) +
522 + (8), 4 platen Bi Stad Antwerpen 5844).
De voorrede van R. Forsten is gedagteekend uit Harderwyck Hersftmaand 1794,
deze van J.P. Blumenbach uit Göttingen 15 Slachtmaand 1786. Het boek bedraagt
48 hoofdstukken waaronder de vochten van het Menschelijk lichaam, het celachtig
weefsel, de levenskrachten, de bloedsbeweging, de aderen en het hart, de ademhaling,
de dierlijke warmte, het zenuwstelsel, de zintuigen, de slaap, de voeding, de
verrichtingen der klieren, de afscheidingen, de voortteeling.
De volgende latere uitgaven worden genoemd: 2e druk Amsterdam 1807 in-8;
Amsterdam 1822 in-8; Amsterdam 1830 in-8, 4e druk; Amsterdam 1835 in-8, ook
4e druk.
Johan Friedrich Blumenbach, geboren te Gotha in 1752 en overleden te Göttingen
in 1840, was physioloog. Hij studeerde te Jena, Göttingen, waar hij doctor werd met
als proefschrift: De generis humani varietate nativa 1775. In 1778 werd hij hoogleeraar
te Göttingen, waar hij de leermeester werd van Alex. von Humboldt.
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Natuurwetenschap [1744 Boccone] Natuurkundige naspeuringen Op Proef- en
Waerneemingen gegrond. Zynde behalven een uitvoerige navorssing van den Groey
der Planten, Zo betreffende derzelver begin, voortgang als volmaking, ook een bestipt
onderzoek van de oorzaek der Wonderbare versteeningen van verschiede Lighamen;
De Wording van het Corael, de Star-Steenen, de Mynstoffige Bezoar en het verschil
van deeze met de Dierlyke, de versteende Vis-tanden, Ammon-Hoorn, Schelpen,
enz. Waer by komt, Een omstandige betooging van den Aert, eigenschap en
hoedanigheid der Brandende en Vuurbrakende Bergen; Inzonderheid van den Etna,
door ondervindingen bevestigt en gesterkt, en uit derzelver zelfstandigheeden
opgemaekt. Alles vervat in verscheide Brieven tusschen den Heer Paul Boccone, die
van de Koninglyke Societeit der Weetenschappen te Londen, en de grootste Geleerden
van Europa als den Professor Ruysch, Swammerdam, en andere gewisselt. Met Platen.
Te Amsterdam, By Steeve van Esveldt, 1744 (16,6 × 10,5 cm., (6) + 293 + (3) pp.,
Bi Un Gent Me 4712, Kon. Bi Brussel VH 6433, Bi Un Amsterdam).
28 brieven en 16 platen.
Natuurwetenschap [1745 Boccone] Natuurkundige naspeuringen... (zooals 1744)...
Met Platen. In 's Gravenhage, By Johannes de Cros, 1745. (16,5 × 10,8 cm., (10) +
293 + (3) pp., Bi Un Gent HN 626, Kon Bi Brussel VH 5583 en 7185).
Zelfde tekst en zelfde platen als in de uitgave 1744. Hier echter een titelplaat over
het verheerlijken der natuurlijke wetenschappen.
Boccone, Paulo (later Silvio), geboren te Palerma 1633, overleden in 1704, zeer
vruchtbare natuuronderzoeker en moedige reiziger, lid van de Académie des Curieux
de la Nature, hoogleeraar te Padua. Op het einde van zijn leven, trok hij zich, van
het menschdom walgend, onder den naam van Silvio, terug in een klooster dicht bij
zijn geboorteplaats.
Bovengenoemd werk is een verzameling van zijn belangrijkste waarnemingen uit
zijn boeken, in het Latijn en in het Italiaansch geschreven.
***
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Pieter Boddaert, geboren te Middelburg 6 Augusust 1694, en aldaar overleden 28
januari 1760, studeerde in de rechten te Leiden, waar hij in 1713 promoveerde. Terug
in zijn geboortestad, werd hij advocaat en griffier van het Leenhof van Vlaanderen
en van de admiraliteit van Zeeland, en legde zich ook op de letteren toe.
Zijn zoon Pieter, geboren ca 1730, werd doctor in de geneeskunde te Utrecht,
vestigde zich eerst te Vlissingen, waar hij stadsraad werd; daarna werd hij lector aan
de Universiteit te Utrecht. Hij heeft verschillende verhandelingen over wetenschappen
laten verschijnen. Zijn dissertatie, verdedigd op 27 Januari 1764 te Utrecht, was
getiteld: Dissertatio medica inauguralis de variis respirationis vitiis. (Traj. ad Rh.
1764, 20 pp., Bi Un Gent Acc 69443).
Dierkunde. 1770 Boddaert P. Brief aan Joh. Burmannus, behelzende een nauwkeurige
beschrijving van den gevlakten klipvisch. Amsterdam 1770 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Dierkunde. 1770 Boddaert P. Brief aan Jo. Roëll behelzende eene beschrijving van
de kraakbeenige schildpad. Amsterdam 1770 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Dierkunde. 1771 Boddaert P. Brief aan den Schryver der bedenkingen over den
dierlijken oorsprong der Koraalgewassen. Utrecht 1771 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Dierkunde. 1772 Boddaert, P. Brief aan Hier. Dav. Gaubius behelzende eene
beschrijving van den tweedoornigen klipvisch. Amsterdam 1772 in 4 (Bi Un
Amsterdam).
Dierkunde. 1772 Boddaert P. Brief aan Joh. Oosterdyk Schacht, behelzende een
beschrijving van den tweekoleurigen kikvorsch. Amsterdam 1772 in 4 (Bi Un
Amsterdam).
Dierkunde [1773 Boddaert] De deelen van het dierlyk leven in verscheiden soorten
van Dieren beschouwdt; door Pieter Boddaert. (In Verhandel. Holl. Maatsch. Haarlem
1773, XIV, 437-492, Bi Un Gent Hi 2045).
Deze verhandeling, geteekend uit Utrecht 7 october 1771, bespreekt den omloop van
het bloed, de ademhaling, de voeding, de hersenen en het verlengde merg in de
dierenreeks, in het kader van de vergelijkende physiologie.
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Sterrenkunde. [1773 Boddaert]. De overgang van Venus over de zon den III juny
MDCCLXIX te Philadelphia waargenomen. Getrokken uit het Account of The Transit
of Venus over The Suns dix; observed by the revd. John Ewing A.M. door P.
Boddaert. (Verhandelingen Zeeuws Genootschap 1773, 3, 617-647).
De middellijnen der planeten kunnen bepaald worden, als men die der aarde kent,
volgens den regel: ‘Gelyk de rechthoek van de parallaxis der zonne en hare afstand
van de aarde tot de wezentlyke middellyn der aarde is, zo is de rechthoek uit de
parallaxis en afstand van een andere planeet van de zon, tot deszelvs wezentlyke
middellyn.’
Geneeskunde [1777 Boddaert] Natuur- en geneeskundige verhandeling van het
openend natuurlyk wonder-zout van Glauber, Of Sal mirabile (Glauber) nativum seu
aperitivum Fridericianum. Beschreeven door den Heer Henderik Frederik Delius,
Hofraad van Z.D.H. den regeerende Markgrave van Brandenburg-Anspach, en
Culmbach-Bayreuth; Hoogleraar in de Geneeskunde op de Hooge School te Erlangen,
enz.
Om deszelfs byzondere Kragten, naar den derden vermeerderden Druk, uit het
Hoogduitsche vertaalt; Met eenige nadere Proeven vermeerdert; Mitsgaders met een
Briefsgewys Scheidekundig betoog van den Heer P. Boddaert, Med. Doct. Oud-Raad
der Stad Vlissingen; Lid van de Keizerl. Acad. der Natuur-Onderzoekeren; van die
te Berlyn; van de Hollandsche, Zeeuwsche, en verscheidene andere Maatschappyen
der Wetenschappen, enz. verrykt, en uitgegeven door F.C.M. In 's Haage, By
Bernardus Wittelaer, 1777. (19,5 × 12 cm., XIV + 34 pp., Bi Un Gent me 3006 B).
Na een voorbericht van F.C.M. uit 's Gravenhage 31 October 1777 en een chemisch
betoog van P. Boddaert uit Utrecht 12 Juli 1777, wordt het belang besproken van het
Glauberzout, zoowel als zout, als bestanddeel van gezondheidsbronnen.
Aardkunde. [1778 Boddaert] Proeve eener natuurkundige beschouwing van den
Aardbol, door P. Boddaert, Med. Doct. Oud-Raad der Stad Vlissingen, Lid van de
Keizerlyke Academie der Natuuronderzoekeren, van de Hollandsche Maatschappye
der Wetenschappen te Haarlem, van het Zeeuwsche Genoodschap der Wetenschappen
te Vlissingen, van de Provintiaale Societeit der Wetenschappen te Utrecht, Medelid
van het Natuuronderzoekend Gezelschap te Berlin. Benevens de waarneemingen
over den onsprong der Bergen En de verandering op den aardbol Voorgevallen,
vooral ten opzigte van Rusland. Voorgeleezen in de algemeene Vergadering der
Keizerlyke Academie van Wetenschappen te St. Petersburg, door P.S. Pallas,
Hoog-Leeraar in de Natuurlyke Historie, Lid van de Academie der
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Wetenschappen van Petersburg, van Stokholm, van de Koninglyke Societeit van
Londen en Berlin, en van de Oeconomische Societeit in Rusland. Uit het Fransch
Vertaald, en met Aanmerkingen voorzien. In 's Gravenhage, By Isaac du Mee, in de
Spuistraat. MDCCLXXVIII. (20 × 12,1 cm., XVI + 173 + (1) pp., Bi Stad Antwerpen
10440).
Na een opdracht aan de Saint-Simon en aan Taats van Amerongen, en een lange
voorrede van P. Boddaert, bespreekt Schr. de eigenschappen van den aardbol op den
tijd van de schepping, eigenschappen die zeker met deze van heden niet
overeenstemmen. Azië schijnt het eerste droog geweest te zijn. Dan worden de bergen,
namelijk de vuurbergen, en de rivieren besproken. De verhandeling van Pallas beperkt
zich tot Rusland.
Dierkunde [1779 Boddaert]. Natuurlyke historie van nieuwe en nog weinig bekende
soorten van Dieren. Uit het Latyn van den Heer P.S. Pallas, M.D. Hoogleeraar in de
Natuurlyke Historie, Opzichter van het Cabinet van haare Keizerlyke Majesteit de
Keizerin van Rusland, Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekeren,
en Medelid van het Koninglyk Genootschap te London. Vertaald en met aanmerkingen
vermeerderd door P. Boddaert, M.D. Oudraad der Stad Vlissingen, Lid van het
Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, enz. In zes stukken.
Verrykt met een tiental van plaaten. Tweede uitgaaf. Te Amsterdam, By de Wed.
Van Esveldt en Holtrop. MDCCLXXIX. (25,6 × 19,5 cm., 32 + 38 + 35 + 32 + 30
+ 28 + (2) pp., Kon Bi Brussel VH 43033).
Het 1e stuk, opgedragen aan J. Baster en gedagteekend Utrecht 4 October 1767,
bespreekt de hartebokken of antilopen; het 2e stuk, opgedragen aan J.D. Hahn en
J.A. Schlosser, handelt over de vledermuizen; het 3e stuk wordt opgedragen aan Jac.
Willemsen en Gysb. Bonnet en beschrijft de zeerupsen of Aphrodita; het 4e stuk,
opgedragen aan von Linné en aan N.L. Burmannus, spreekt van de zeeduizendbeenen
of Nereis; het 5e deel, opgedragen aan W. Vander Meulen en P. Cramer, is gewijd
aan den zandkoker en aan de buidelrat; het 6e en laatste, aan M. Slabber opgedragen,
beschrijft peintaden, kuifhoenderen en de gekuifde zeepapegaai.
Verscheidene platen.
Natuurwetenschap. [1779 Boddaert] Natuurbeschouwer of verzameling van de
nieuwste verhandelingen over de drie Ryken der Natuur, Welke thans in Duitschland
uitgegeven worden. Vertaald en met Aanmerkingen vermeerderd, Door P. Boddaert,
Med. Doct. Oudraad der Stad Vlis-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

445
singen, Lid van de Keizerlyke Academie der Natuuronderzoekeren; van de
Hollandsche en Zeeuwsche Maatschappyen der Wetenschappen te Haarlem en te
Vlissingen; van de Provintiaale Societeit van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht,
en van het Genoodschap der Natuuronderzoekeren te Berlyn. Eerste stuk, Met naar
't Leven gekleurde Plaaten. In 's Gravenhaage. By Isaac du Mée, in de Spuistraat,
MDCCLXXIX. (22,5 × 13,8 cm., XVI + 160 pp., Kon Bi Brussel VH 7193).
Opgedragen aan Abraham Gevers, bevat het werk 11 mededeelingen: D. Kuhn over
de gekorvene dieren, F.C. Gunther over het nest der kruisvink, J.E.J. Walch over
schelpen, aardslag, nachtvlinder, C.G.V.M. over de rangschikkingen der viervoetige
dieren, Le Sage over lazuursteen, M.E. Block over wereldoogen, J.A. Goetzen over
waterwormen, J.E.J. Walch over den Kaapschen ral, Meineke over
insectenverzamelingen.
Stomatologie. 1780 Boddaert P. Practische verhandeling over de ongemakken der
tanden. 's Hage 1780 in 4.
Natuurwetenschap [1781 Boddaert] Natuurbeschouwer of... Tweede stuk...
MDCCLXXXI (... (4) + 220 pp....).
Het tweede stuk wordt opgedragen aan A.P. Nahuis, en bevat de volgende
verhandeling uit het Duitsch: Chemnits over de Hamdoublet schelp Bock over zeetulp,
Menschen over Schildpadpok, Walch over zeesterren, Sanders over vogelen, C.G.v.M.
over natuurlijke dierenhistorie, Kuhn over insecten, Sanders over rhinoceros,
Anonymus over zeefby, Leske over veldspath, Danz over het wereldoog of lapis
mutabilis, Mazeas over aluinerts, Meineke over versteeningen.
Natuurwetenschap [1783 Boddaert]. Kort begrip van het zamenstel der natuur, van
den heer C. Linnaeus, met zeer veele zoorten vermeerdert door P. Boddaert, Med.
Doct. Oudraad der Stad Vlissingen, Lid van den Keizerlyke Academie der Natuur
onderzoekeren, van de Hollandsche Maatschappy der Wetenschappen te Haarlem,
en van het Zeeuwsch Genoodschap der Wetenschappen te Vlissingen. Te Amsterdam,
By D. Schuurman, MDCCLXXXIII. (20,3 × 11,9 cm., C + 95 + (21) + 96 tot 437 +
(2) pp., Kon Bi Brussel VH 5537).
Het boek, opgedragen aan N.L. Burmannus, W. vander Meulen en P. Cramer, bevat
twee deelen, elk door een voorrede voorafgegaan. In de eerste voorrede worden
verscheidene rang-
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schikkingen besproken, en in de tweede wordt die studie voortgezet, vooral over de
vogels, Het eerste deel bevat de rangschikking der zoogdieren, het tweede deze der
vogels.
Boddaert, P. Zie Fermin 1775, Mechain 1782.
***

Gynaecoogie. 1788 Bodenstedt, G. Waarneming wegens de omwending van de lijfof baarmoeder. Nijmegen 1788 in 8.
Boehmer P.A. Zie Puzos 1764.
Verloskunde. [1677 Boekelman] Nootwendig bericht van Mr. Andries Boekelman,
Chirurgyn, Breuck, en Vroetmeester der Stadt Amsterdam, Aengaende het afhalen
van een doode Vrucht. Omnibus. t'Amsterdam, By Jan Rieuwertsz. Boek-verkooper
in Dirck van Assen-Steegh, Anno 1677. (14,9 × 9,0 cm., 24 pp., Bi Un Gent. me
2681, Bi Un Amsterdam).
Heelkundige bewerkingen in verband met de verantwoordelijkheid.
Verloskunde. [1677 Boekelman] Wederlegging van Dr. Bonaventura van Dortmonts
Antwoort, Op het nootwendig bericht, Waer in aengewesen worden de quade
practijcken van Dr. Dortmont, en des selfs onkunde, aengaende het af-halen van een
Doode Vrucht. Door Mr. Andries Boekelman, Breuck- en Vroet-Meester der Stadt
Amsterdam. Omnibus. t'Amsterdam, By Jan Rieuwertsz, Boekverkoper in Dirk van
Assen-Steeg, Anno 1677 (14,6 × 9,3 cm., 56 pp., Bi Un Gent me 983 d, Bi Un
Amsterdam).
Discussie onder artsen.
Geneeskunde. 1698 Boenaart, Corn. Van de Watersucht genaemt ascites. Inaug.
disputatie Groningen 1698 in 4. (Bi Un Amsterdam).
***

1728-1737. Boerhaave. Brieven van Boerhaave aan A. Comans. Leiden 5.11.1728
en 24.6.1737, 3 stuks. (Bi Un Amst.).
Chemie. [1735 Boerhaave] Proefondervindingen omtrent het Kwikzilver van
Hermannus Boerhaave, M.D.V.K. Doctor in de Filozoofie en Geneeskunde,
Hoogleeraar der Geneeskunde in de Leidsche Hoogeschoole, Voorzitter in het
Genootschap der Heelmeesteren, Lid van de
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Koninklyke Maatschappy te London, en van de Koninklyke Akademie der
Wetenschappen te Parys. (20 × 12,5 cm., In Uitgeleeze natuurk. verhandelingen.
Amsterdam, 1e deel, 2e stukje, 1735, pp. 339-369, Kon Bi Brussel VH 7183).
Door het vuur laat zich het kwikzilver niet in een edel metaal omzetten. Door het
vuur ontstaat een rood poeder, en door het schudden een zwart poeder. Lavoisier
bekomt later door de verbranding het rood kwikoxyde.
Geneeskunde. 1741 Boerhaave, Herm. Kortbondige Spreuken wegens de ziektens
te kennen en te geneezen. Vert. door Korn. Love Jr. Amsterdam 1741 in 8.
Geneeskunde. 1743 Boerhaave, Herm. Geneesmiddelen en voorschriften, ter kennis
en geneezing der ziektens. Uit het Latyn. Amsterdam 1743 in 4.
Geneeskunde. 1745 Boerhaave, Herm.. Geneeskundige onderwijzingen. Vertaald
en vermeerderd met aanteekeningen door Corn. Love Jz. Een nieuwe titeluitgave te
Amsterdam 1778. Amsterdam 1745 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. [1756 Boerhaave] Konst om lang gezondt, vrolyk en vergenoegt te
leven. Het eerste Genees- en Natuurkundig daargestelt uit de beste Schryvers, dog
wel voornamentlyk uit de Schriften en volgens de grond-beginzelen van de twee
Esculâapen onzer Eeuw Fredericus Hoffmann en Hermannus Boerhaave. Beide in
hun leven zeer Vermaarde Hoogleraren in de Geneeskunde, en andere daartoe
behorende Wetenschappen, Dog het tweede en derde op eene zedekundige wyze uit
de Betragting der Goddelyke Voorzienigheit en het wonderbaar Bestier der
Ondermaansche Zaken, in eenige beknopte verhandelingen klaar betoogt, en daar
en boven hier en daar met Aanmerkingen, zo van Geleerde schryvers als anderzins,
tot Dienst der Landgenoten opgeheldert en bevestigt Door Joh. Wilh. Heyman,
Geneesheer. Eerste Deel. Te Leiden, By Abraham Kallewier, MDCCLVI (21.3 ×
13,3 cm., 201 + (5) pp.).
Ibid. Tweede deel (medegebonden, (2) + pp. 207 tot 404 + (6) pp., Bi Un Gent
me 3270).
Het 1e deel bevat, na een lange voorrede, twee verhandelingen, de eerste dienende
als inleiding, de tweede besprekende den invloed op de gezondheid van de rust en
de kalmte van het gemoed. Het 2e deel bespreekt de kunst om lang gezond te leven,
het gebruik van spijzen en dranken, de levensregelen, de levensdiëet, in betrekking
met den godsdienst.
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Geneeskunde. 1753 Boerhaave, Herm. Geneeskundige verhandeling Van de
Venusziekte. Uit het Latijn vertaald. Leyden 1753 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Pharmacognosie. [1756 Boerhaave]. Verhandeling over de Kragten der
geneesmiddelen; Behelzende derzelver Namen, Zoorten, Natuur, Kragten, Werkingen,
Giften, Tyd en Wyze van Gebruik in allerlei Ziekten, van den Heere Herman
Boerhaave, Phil. & Med. Doct. Wyd-beroemd Hoogleeraar in de Genees-, Kruiden Schei-Kunde op 's Lands Hoogeschool te Leiden; Lid van de Koninglyke Academie
der Wetenschappen te Parys, en van het Koninglyk Genootschap te Londen.
Uitgegeven, Vermeerdert en met Aantekeningen Verrykt, Door den Heere B. Boudon,
Med. Doctor. Nu na den laatsten Druk uit 't Latyn Vertaalt door J.H.K. Med. Doctor.
Te Rotterdam, By Paulus Topyn, Hermannus Kentlink, Hendrik van Pelt, en Adrianus
Douci, Boekverkoopers, 1756. (19,5 × 12 cm., (24) + 378 + (46) pp., Bi Un Gent
me 5530, Bi Un Amsterdam).
Daarvan een uitgave te Rotterdam 1762 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Titelplaat verbeeldend een leeraar les gevende over geneesplanten aan een groep
jongens. Voorbericht van den vertaler. Het boek bevat een voorbereidend deel en
drie deelen.
In het voorbereidende deel krijgt de lezer belangrijke inlichtingen over de physische
eigenschappen der lichamen, over de deelen van het menschelijk lichaam, vooral het
bloed, en over de geneesmiddelen in het algemeen. Het 1e deel bespreekt de
geneesmiddelen toegepast op de vaste deelen, het 2e de geneesmiddelen werkende
op de vloeibare deelen, het 3e deze die te gelijk op de vaste en de vloeibare deelen
werken kunnen. Op het einde een uitvoerig bladwijzer van zaken en woorden, met
de noodige uitleggingen.
Physiologie. 1758 Boerhaave. Physiologia, of natuurkundige ontleding van het
menschelycke lichaam, waarin deszelfs maaksel, werking, enz. verklaart wordt,
getrokken uit de schriften van Boerhaave, Malpighius, Ruysch, doch inzonderheid
uit de werken en lessen van B.S. Albinus. Amsterdam, 1758 in 8. Nieuwe uitgave te
Amsterdam 1769 in 8. (Bi Un Amst.).
Geneeskunde [1784 Boerhaave] Redevoering waarin de gemakkelijke eenvoudigheid
der gezuiverde geneeskunst betoogd wordt. Door H. Boerhaave. Gehouden by 't
aanvaarden van het ampt van Hoogleeraar in de
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Genees- en Kruidkunde, te Leiden, op den 20 Maart des jaars 1709. (Uit het Latyn
vertaald). (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam, 1784, IX, 297-327, Bi Un Gent me
366a).
Belang van de andere wetenschappen, zooals levensleer, chemie, voor de ontwikkeling
van de geneeskunde.
Geneeskunde. [1778 Boerhaave] De geneeskundige onderwyzingen van den grooten
Herman Boerhaave, in zyn leeven Doctor in de Wysbegeerte en Geneeskunde,
Professor in de Geneeskunde, Botanie, Chemie, Praesident van 't Chirurgyns Collegie,
op 's Lands Hoogeschool te Leiden. En lid van de Fransche en Brittannische
Maatschappyen der Geleerden. Vertaald, en vermeerdert met Aanteekeningen,
Inleiding en nauwkeurige Registers door Cornelis Love, J.Z., Medecinae Doctor,
Practisyn te Amsterdam. Te Amsterdam, By Jan Barend Elwe, op de Leidsegracht,
by de lange Leidse Dwarsstraat, en Pieter Gerardus Geysbeek, in de Langebrug steeg,
by 't Rockin, Boekverkoopers. 1778 (19,8 × 13,1 cm., LXVIII + 651 + (1) pp., Bi
Un Gent Acc 6396, Bi Un Amsterdam).
Opdracht aan W.F. Carry, Hendrik Carel van Nassauw, Barent Cornelis van Rheede
en François van Hareng-Karspel; daarna opdracht van den vertaler aan lezer. De
hoofdstukken zijn: de natuurkunde, de redenering over de ziekten, de teekenkunde
der ziekten, de gezondheidskennis, de geneeskunde door middelen. Het boek bevat
een register der oude en nieuwe schrijvers, een lof door W.A. Tielenius Kruithof,
predikant te Edam, een portret van Boerhaave op 70 jarigen leeftijd, belangrijke
lijsten van kunstwoorden en geneesmiddelen in het Latijn met de Nederlandsche
vertaling.
Geslachtsziekten. 1791 Boerhaave H. Lessen over de Venusziekte, derzelver
geschiedenis. Amsterdam 1791 kl in 8. (Bi Un Amsterdam).
Pharmacognosie. 1793 Boerhaave Herm. Boekje handelende over geneesmiddelen
en voorschriften. Uit het Latijn. Amsterdam 1793 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1842 Boerhaave. Inwijdingsrede ter aanprijzing van de beoefening
der Hippocratische leere. Uitgegeven door F. Vander Breggen. Amstedam 1842 in
8 (Bi Un Amsterdam).
Boerhaave H. Zie J. Swammerdam.
Hermann Boerhaave, geboren te Voorhout bij Leiden op 31 december 1668 en
overleden op 23 september 1738. In zijn
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proefschrift, verdedigd in 1689, (hij was slechts 21 jaren oud) bewees hij dat de leer
van Epicurus verdedigd en begrepen was door Cicero. Na den titel verkregen te
hebben van doctor in de philosophie, met de verdediging van een proefschrift ‘De
distinctione mentis a corpore’, begon hij de geneeskunde te bestudeeren en werd
doctor in de geneeskunde te Harderwijk in 1693 met een proefschrift over het
onderzoek der excreta bij de ziekten. In 1709 werd hij hoogleeraar in de plantkunde
en in de geneeskunde te Leiden, en deed de klinische studie herleven; een groot deel
van zijn vermogen ging naar de uitgave van vroegere schrijvers.
Zijn buitengewoon groote vruchtbaarheid wordt vastgesteld door de lange lijst
zijner verhandelingen, meestal in het Latijn verschenen.
***

Verrotting. 1769 de Boissieu Barth. Cam. Verhandeling over de middelen teegen de
verrotting. Uit het Fransch door Nic. van Wyk de Vos. Haarlem 1769 in 8. (Bi Un
Amsterdam).
Barthelemy Camille de Boissieu, geboren te Lyon 1734 en aldaar overleden, doctor
in de geneeskunde in 1755 van de Universiteit van Montpellier, schreef in 1767 een
verhandeling ‘Dissertation sur les antiseptiques’ die door de Academie van Dijon
werd bekroond en in 1769 verscheen.
Dierkunde. 1771 Bolten J.F. Een onbekend plantdier. Amsterdam 1771 in 4.
Dierkunde [1769 Bomme] Bericht wegens een zonderling zeeinsect, gevonden aan
eenige zeewieren, gevischt op het strand van het eiland Walcheren door Leendert
Bomme. (Verh. Zeeuwsch Gen. Wet. 1769, I, 394-402, Bi Un Gent Hi 1902).
Beschrijving van het gekuifde of gekroonde zeeslakje en van de vederbos-polypen.
De mededeeling is geteekend uit Middelburg 15 Maart 1769.
Dierkunde [1771 Bomme] Waarnemingen omtrent de gesteldheid en groeijing der
Zeepolypen door Leendert Bomme. (Verh. Zeeuwsch Gen. Wet. 1771, II, 277-302,
Bi Un Gent Hi 1902).
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Beschrijving van arm- en pluim-polypen, namelijk Inkarnaatpolypen, die met een
microscoop van Adams worden onderzocht. Met een plaat. Middelburg 9 van
hooymaand 1770.
Dierkunde [1773 Bomme] Bericht aangaande verscheiden zonderlinge zee-insecten,
gevonden aan de zeewieren, op het strand van 't eiland Walcheren. (Verh. Zeeuwsch
Gen. Wet. 1772, III, 283-318, Bi Un Gent Hi 1902).
Drie waarnemingen betreffende de zeeslakjes, de zee-raderdiertjes, de eijertros en
het daaruit komend diertje van een soort zeekat.
Dierkunde. [1778 Bomme]. Verder bericht aangaande verscheidene zee-insecten,
zo in de wateren van Zeeland, als aan de stranden van het eiland Walcheren zich
bevindende, en waargenomen door Leendert Bomme. (In Verh. Zeeuwsch Gen.
Wetensch. Vliss., 1778, VI, 357-400, Bi Un Gent Hi 1902).
Studie van den steenworm of pholade, van de rood-glinsterende Nereide, of
zeeduizendbeen. Een schoone plaat.
Plantkunde [1780 Bomme] Natuurkundige waarneming van een bevrugten
oranje-appel door Leendert Bomme (In Verh. Zeeuwsch Gen. Wetensch. Vliss. 1780,
VII, 208-212, Bi Un Gent Hi 1902).
Oranjeappel met een appeltje in het midden.
Dierkunde [1780 Bomme] Natuurkundige waarneming van een zonderling
wespennestje door Leendert Bomme (In Verh. Zeeuwsch Gen. Wetensch. Vliss.
1780, VII, 213-220, Bi Un Gent Hi 1902).
Opbouwen van een wespennest boven den grond met de regelmatige raten.
Leendert Bomme, geboren te Middelburg in 1727 en overleden in 1788, was
director der Middelburgsche assurantie- en handelscompagnieën. Uit liefhebberij
beoefende hij de sterrekunde, de natuurkunde en de natuurlijke historie.
Pharmacodynamie. 1790 Bondt, N. Verhandeling over de uitmuntende eigenschappen
van den bast der Surinaamsche Geoffraea in de geneeskunde. Leijden 1790 (Bi Un
Amsterdam).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

452
Biologie. 1792 Bondt, N. Verhandeling over de overeenkomst tusschen dieren en
planten. Nieuw alg. Mag. Wetensch. 1792, I, 2e, p. 555.
Chemie. 1794 Bondt, N. Verhandelingen over de platina of het wit goud. Ibid. 1794,
II, 2e, p. 903.
Geneeskunde. 1794 Bondt, N. De lotgevallen der Grieksche geneeskunde tot op het
einde van de XV eeuw. Ibid. 1794, II, 1e, p. 43.
Hygiene. 1796 Bondt, N. Verhandeling over de meerdere ongezondheid van de
nabuurschap der stad Amsterdam, dan van de stad zelve. Ibid. 1796, III, 2e, p. 893.
Plantkunde. 1796 Bondt, N. Verhandeling over de middelen, welke de natuur gebruikt
om de gewassen gedurende den winter in het leven te bewaren. Ibid. 1796, III, 1e, p.
387.
Hygiene. 1797 Bondt, N. De gevolgen der beschaving en van de levenswijze der
hedendaagsche beschaafde volken op de gezondheid. Ibid. 1797, IV, 2e, p. 703.
Nicolaas Bondt, 1765 † 1796, doctor in 1788 van de Universiteit te Leiden met een
proefschrift ‘De cortice Geoffraeae Surinamensis’ (Leiden 1788), schreef over de
melksoorten, de alkalische sulfiden, de stikstofoxyden, de werking van zwavel op
metalen. In 1793 werd hij leeraar in de plantkunde aan het Athenaeum illustre te
Amsterdam.
Gynecologie. [1776 Bonn] Verhandeling, Over het Maaksel en de beweeglijke
Loswording der Been-vereenigingen van het Bekken, in Vrouwen, omtrent den tijd
der bevallinge; uit Waarneemingen opgemaakt, door A. Bonn. (In Verh. Bat. Gen.
Wijsb. Rott., 1776, 3, 251-288, Bi Un Gent Hi 9621).
De schaambeensvereeniging geschiedt niet door een enkel stuk kraakbeen, maar
door een samenkomst van twee kraakbeenderen, door een tusschengeplaatste
bandachtige zelfstandigheid vereenigd.
Geneeskunde. [1775 Bonn] Ontleed- en Vroedkundige waarneeming eener
aanmerkelijk uitgezette pisblaas, en omgebogene zwangere baarmoeder, door A.
Bonn. (Verh. Zeeuwsch Gen. Wetensch. Vliss., 1775, IV, 613-628, Bi Un Gent Hi
1902).
Lijkschouwing waaruit nuttige wenken worden afgeleid.
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Vroedkunde. [1778 Bonn]. Verhandeling over eenige voorname oorzaken van
onvruchtbaarheid in vrouwen waargenomen, door Andreas Bonn. (Verh. Zeeuwsch
Gen. Wetensch. Vliss., 1778, VI, 330-356, Bi Un Gent Hi 1902).
Onderzoek van drie gevallen met vastsluiting en aaneengroeiende teeltorganen.
Heelkunde [1781 Bonn]. Ontleed en heelkundig onderzoek der schouderontwrichting,
in drie lessen, gehouden in het Theatrum anatomicum der Stad Amsterdam, Op den
24, 25 en 26 van Wynmaand, 1780 door Andreas Bonn, Med. Doct. Anat. et Chir.
Professor aan het Athen. Illustre te Amsterdam, enz. Te Amsterdam, By Pieter
Hayman, MDCCLXXXI (22,6 × 13,7, XVI + 120 pp., 4 platen, Bi Un Gent me 2464,
Bi Un Amsterdam).
Voorrede met de ervaring van beroemde artsen. De eerste les beschrijft de
schoudergeleding, de tweede de verplaatsing van het armbeenshoofd, de derde de
ontaarding van het gewricht. In een aanhangsel, met jaartal 1782, wordt de verklaring
gegeven der vier platen.
Heelkunde. 1782 Bonn Andr. Verklaaring van de afbeeldingen der ontleede
schouderontwrichting, in het ontleed- en heelkundig onderzoek van dit gebrek.
Amsterdam 1782 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1782 Bonn Andr. Antwoord aan den Heere M. van Geuns, over eene
binnen den buik verstropte darmbreuk, met waterbreuk vergezeld. Haarlem 1782 in
8 (Bi Un Amsterdam).
Pathologie. [1784 Bonn] Nadere beschryving en afbeelding eener wanstaltige roede
en van den open pisweg, in een kind van drie jaaren waargenoomen door A. Bonn,
Anat. & Chir. Professor te Amsterdam (In Verhandel. Holl. Maatsch. Wetensch.
Haarlem, 1784, XXI, 135-144, 1 plaat, Bi Un Gent Hi 2045).
Heelkunde. 1785 Bonn, A. Tabulae ossium morborum praecipue thesauri Hoviani.
Afbeeldingen van zieke beenderen, voorn. uit het beenkabinet van Hovius, Amsterdam
1785-88, 3 deelen in fo.
Heelkunde. ca 1793 Bonn, Andr. Ontleed- en heelkundige aanmerkingen over de
pis-opstopping en den blaassteek in het algemeen, en dien boven de
Schaambeensvereeniging in het bijzonder. Sl, ca 1793 (Bi Un Amsterdam).
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Heelkunde. 1799 Bonn, Andr. Waarneeming eener benedenwaardse ontwrichting
van het linker dyebeen. Amsterdam 1799 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Vroedkunde. Sd Bonn, Andr. Ontleedkundige beschrijving en aanmerkingen over
het maaksel en de voeding eener zeldzaame en wanstaltige menschlijke vrucht. Sl,
sd in 8 (Bi Un Amsterdam).
Andries Bonn, geboren te Amsterdam 1738 en overleden in 1819, werd doctor in de
geneeskunde te Leiden in 1753. Hij was lid van talrijke geleerde genootschappen,
waaronder de Academie van Brussel.
Hygiene [1777 Bonnaud] Bederving van het menschelyke geslacht Door het gebruik
der Baleinen Keurslyven. Een werk, waerin betoogd wordt, dat men tegen de wetten
der nature handelt, de ontvolking vermeerdert, en den mensch, om dus te spreken,
verbastert, wanneer men hem, van het tijdstip zijner geboorte af, op de pijnbank stelt,
onder voorwendsel van hem te vormen. Vertaeld uit het Fransch van den heer
Bonnaud. Te Dordrecht, By Abraham Blussé en Zoon. MDCCLXXVII (15,3 × 9,7
cm., (16) + 171 + (3), Kon Bi Brussel VH 7691, Bi Un Amsterdam).
Een 2e uitgave, in 1779, onder den titel: De schadelijkheid van het gebruik der
baleinen keurslijven betoogd. (Bi Un Amsterdam).
Het boek begint met een gedicht, zonder naam van schrijver, alleen geteekend Pr.
Lr.

Aan de Nederlandsche Vrouwen.
Bekorelijk geslacht, zoo juistgevormd van leden,
Dat, door uw teedre min,
De stugste harten zelfs, als buigzaam was, kunt kneden,
En leiden naer uw zin,
Is 't mooglijk dat uw ziel, door wufte hartstochtstormen
Geslingerd op den duur,
Uw leest, door 't knellend kleed, halsterrig wil misvormen,
In spijt' van vrouw' Natuur',
Wier zegenrijke hand, door 't eeuwige Alvermogen
In al haer doen beperkt,
U onbelemmerd schept, begunstigt in uw poogen,
En uw geluk bewerkt!
Zij bloost om uw bestaen, daer ze u het lijf ziet prangen,
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Van de eerste kindschheid af,
Kwantwijs om, door de kunst, volmaekter leest te erlangen,
Dan ze u, in 't scheppen, gaf;
Als hadde u 't wijs bestuur van de Oorzaek' aller dingen
Wanschapen voortgebragt.
Dus eigent ge u 't bewind der vormverwisselingen
Van 't menschelijk geslacht.
Intusschen denkt gij niet wat onheil, welke kwalen
Gij, door dat pramend klêen,
Uit ijdelheid bedacht, u op den hals kunt halen,
Ten ramp' van 't algemeen.
Schoon gij, door waen misleid, al 't nadeel wilt verbloemen,
En 't wulpsche nut vergroot,
Gij moogt uw kunsttuig vrij een ijslijk moordtuig noemen:
't Bevordert zelfs uw' dood;
Naerdien 't, in uw gestel, allengs uit één gewrongen,
En vaek verkeerd gezet,
Den omloop van het bloed, de werking van de longen,
De maeg' en 't hart belet.
Dus kan uw grilligheid een heir van ziekten wenken:
't Bespringt u overal:
De ziel, aen 't kwijnen, voelt haer geestvermogen krenken:
En 't ligchaem neigt ten vall'.
Ook maekt gij, in het prilst' van uwe levensjaren,
Wanneer ge u dus verwrikt,
Tot schaê van 't nageslacht, voor 't loflijk kinderbaren
Uw leden ongeschikt.
Of zien we een jeugdig wicht, uit uwen schoot' gesproten,
Het kwijnt, als afgesloofd;
Zoo niet uw teedre vrucht, in 't ingewand besloten,
Van 't leven wordt beroofd.
Maer 't melden van al 't leed zou mij te ver doen dwalen
Van 't voorgestelde perk:
Des laet ik liefst Bonnaud die ijslijkheden malen,
In zijn kunstkundig werk.
En praelt zijn tafereel, volvoerd met stoute streken,
Alleen voor 't Gallische oog,
Ik stel 't voor uw gezigt, en doe hem Hollandsch spreken,
Of 't uw gemoed bewoog',
Om ernstig, in dit stuk, op eigen heil te letten,
En de ijdle hoovaerdij',
Uit wanbegripp' geteeld, het juiste perk te zetten,
Tot nut der maetschappij.
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Dit eischt dat gij Natuur' uw lijfsgestalt' laet voegen:
Zij zorgt voor u met vlijt,
Gelijk dit werk betoogt. Ontvang het met genoegen:
Het wordt u toegewijd.
Pr. Lr.

In de voorrede plaatst Schr. de planten en de dieren hooger dan den mensch; de
planten en dieren ontwikkelen zich zonder de minste verhindernis; de mensch alleen,
door zijn grillige neigingen, heeft het ongelukkig voorrecht de kunst te bederven.
Het overzicht valt de slavinnen van de mode aan, die haar lichamen verminken,
vernis, blank en rood gebruiken. Hare gestalte, ten gevolge van het gebruik van
baleinen keurslijven, ‘gevormd als een omgekeerde kegel, op zijde gezet met twee
rechtstaende pilaren, die de twee armen zijn, vertoonen eene figuur gelijk aen de
letter M.’ Daarna bespreekt Schr. de misvormingen, op esthetisch gebied en ook ten
opzichte van de gezondheid.
Natuurwetenschap. [1774 Bonnet] Beschouwing der natuur van den Heere C. Bonnet,
Lid van verscheide geleerde Genootschappen; vertaald, en met eenige aanmerkingen
vermeerdert door G. Coopmans, hoogleeraar in de Scheikunde enz. te Franeker.
Eerste deel. Franeker. Bij H.D. Lomars, Boekverkooper op de Breedeplaats 1774.
(20 × 12 cm., 132 + (10) + 223 pp., Kon Bi Brussel VH 5597).
Zeer lange voorrede (117 pp.) van den schrijver uit Thonex bij Geneve den 22 van
Hooimaand 1764; voorrede van den vertaler; daar na tafel van de zes deelen van het
boek: van God en het heelal in het algemeen, van de opzichtelijke volmaaktheid der
wezens, de trapsgewijze voortgang der wezens, de overeenkomst der aardsche wezens,
de huishouding der gewassen; met een aanhangsel vol aanteekeningen.
Natuurwetenschap. [1775 Bonnet]

Tweede deel... 1775 (... (6) + 281 pp....).

Dit 2e deel bevat de gedeelten 7 tot 9: de dierlijke huishouding, en in 't bijzonder bij
de gekorvene dieren.
Natuurwetenschap. [1777 Bonnet]... Derde deel... 1777 (... (10) + 394 pp....).
Het 3e deel bespreekt in hoofdstukken 10 tot 12: de verge-
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lijking tusschen planten en dieren, het vernuft der dieren. Een aantal soorten worden
afzonderlijk bestudeerd.
Charles Bonnet is de beroemde natuuronderzoeker, geboren te Genève in 1720 en
aldaar overleden in 1793; hij publiceerde over de insecten, de physiologie der
bladeren, over de georganiseerde lichamen, en later toen hij blind was geworden,
over zielkunde en philosophie. Zijn werken werden verzameld in 10 boekdeelen
Neufchatel 1779-1783, en in 18 boekdeelen 1779-1788.
Over Cornelis Bontekoe, te Alkmaar geboren in 1648 en overleden te Frankrfurt a.O.
in 1685, arts, lijfarts van den keurvorst van Brandenburg en hoogleeraar te Frankfurt
a.O., heb ik in 1925 een studie aan de Kon. Vlaamsche Academie aangeboden (Versl.
en Meded. 1925, 84-129). In deze studie worden de volgende werken besproken.
Thee. [1678 Bontekoe] Tractaat van het Excellenste Kruyd Thee. 's Gravenhage,
Hagen 1678 (Bi Un Gent me 3310).
Thee [1679 Bontekoe]. Ibid. 's Gravenhagen, Hagen 1679 (Kon Bi Brussel VH
6675).
Thee [1685 Bontekoe] Ibid. 's Gravenhage, Hagen, 1685 (Bi Nat. Paris).
Thee [1685 Bontekoe] Gebruik en Misbruik van de thee. (zie Blankaart). Amsterdam,
ten Hoorn (Bi Un Gent 11464).
Geneeskunde [1681 Bontekoe] Laatste reden van afscheid, Over de koortsen. 's
Gravenhage Hagen 1681 (Bi Un Gent me 3422a).
Geneeskunde. 1682 Bontekoe. Reden over de koortzen. 's Hage 1682.
Geneeskunde. [1682 Bontekoe]. Antwoord Aan de Schrijvers Van de Brief Onder
de naam van Pieter Bernagie uytgegaan. Amsterdam Bouman 1682 (Bi Univ Gent
me 3422B).
Geneeskunde. [1682 Bontekoe] Brief aan Overkamp, in deses werk Nieuwgebouw
der Chirurgie. Amsterdam, ten Hoorn 1682 (Bi Un Gent A 14172 en A 790).
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Chemie 1683 Bontekoe. Fragmenta dienende tot een Onderwijs van de beweginge
van het Acidum met het Alcali. Hage Wilt 1683.
Geneeskunde 1683 Bontekoe. Vervolg van de Reden over koortzen. Amsterdam
Bouman 1683.
Geneeskunde 1685 Bontekoe. Korte verhandeling van 's menschen leven, gesondheid,
siekte en dood. 's Hage, Hagen 1685.
Geneeskunde. 1687 Bontekoe. Verscheidene Tractaetjes handelende van de
voornaemste Grondstukken der Philosophie en Medecine. 's Hage Hagen en
Amsterdam ten Hoorn 1687.
Geneeskunde. 1688 Bontekoe. Kort en bondig recept, of remedie tegens het podagra.
Keulen 1688.
Geneeskunde. [1689 Bontekoe] Alle de philosophische, medicinale en chymische
werken van den Heer Corn. Bontekoe. Amsterdam ten Hoorn 1689 (Bi A.J.J.V.).
Heelkunde. 1680 Bontekoe. Nieuw Gebouw van de Chirurgie. 's Hage Hagen 1680.
Philosophie. 1680 Bontekoe. Brief aan Johan Frederik Swetser gesegt Dr. Helvetius
geschreven tot een apologie voor Renatus Descartes 's Gravenhage Hagen 1680.
Geneeskunde. [1696 Bontekoe]. Een zedelyk-lichhaamkundige verhandeling van
des Ziels en Lichaams Lydingen. Dordrecht, Goris 1696. (Bi Un Gent acc 14171).
Geneeskunde [1694 Bontius] Oost- en West-Indische warande. Vervattende aldaar
de Leef- en genees-Konst. Met een verhaal van de Speceryen, Boom- en
Aard-gewassen, Dieren enz. in Oost- en West Indien voorvallende. Door Jacobus
Bontius, Gulielmus Piso, En Georgius Markgraef, Doctoren in de Medicijne. Hier
nevens is bygevoegt De nieuw verbeterde chirurgijns Scheepkist. t'Amsterdam, By
Jan ten Hoorn, Boekverkooper tegenover 't Oude Heere Logement. 1694. (14,5 ×
8,8 cm., (8) + 304 + (7) pp., Bi Un Gent me 2824).
De titelplaat, verbeeldende geneesheeren aan het verplegen bij een ziekentent, draagt
het jaartal 1693. De voorrede tot den lezer wordt geteekend door den uitgever. Het
overzicht, grootendeels onder den vorm van een samenspraak, is verspreid over 19
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hoofdstukken (1-122 pp.). Een 2e gedeelte (pp. 123-171) bespreekt Indische specerijen,
aard- en boomgewassen en dieren. In een 3e gedeelte vindt de lezer, onder den titel
van West-Indische Warande (pp. 172-256) een overzicht van leven- en geneeskunde.
Eindelijk komt de beschrijving (pp. 257-304) van verscheidene West-Indische planten
en dieren.
Het 3e deel, Oost- en West-Indische Warande verscheen in 2e druk te Amsterdam
1734 kl. in 8.
Plantkunde. 1794 Boogh, J. Nederduitsch woordenboek, of alphabet van alle kruiden,
wortels, zaaden, gommen etc met een daar agter gevoegde: Catalogus generalis
omnium fere simplicium in thesaura sanitatis praestantium. Amsterdam 1794 in 8.
Pest. 1599 Borsumanus, Bernh. Van die peste. Een corte onderrechtinge, uyt Gods
H. Woordt ghetogen, tot opwakinghe uyt die zonden. Uyt den Oost-Vriesschen in
onze Nederl. Sprake overghes. ende verm. door Clement Maertensz. Hoorn by Will
Andriesz, 1599 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Pest. 1655 Borsumanus. Een heylsame Remedi voor de peste. Ofte drie heerlijcke
tractaten, enz. I Een geestelijcke medecijne teghen de peste versonden, door Bernh.
Borsumanum. II Een medecijne tegen de lichamelijcke peste, uyt Zeelandt gesonden.
III Een vertroosting voor die de pest hebben, door Franc. de Combles, uyt het Frans
vertaald door Gilles van Breen. 2e druk, Amsterdam, Brandt 1655 in 12. (Bi Un
Amsterdam).
Geneeskunde. 1782 Bosch, W. Brouwer. De aderlating. Haarlem 1782 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Geneeskunde. 1794 van den Bosch I.J. De oorzaken, voorbehoeding en geneezing
der ziekten onder de menschen. Amsterdam 1794 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1778 van den Bosch I.J. Antwoord op de vraag: Welken zyn de ziekten
onder de menschen, die uit de natuurlyke gesteldheid van het vaderland voortvloeijen.
Haarlem 1778 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Natuurkunde [1762 Bosma] Redenvoering over de natuurkunde; haare oorsprong,
voortgang, en aanwas; als mede derzelver vermaak, vergenoeging, nut en voordeel.
Uitgesproken in Amsterdam, den 6 Octob. 1762 by den weder aanvang van Wintersch
proefnemend natuurkundig Collegie, door Beniamin Bosma, Doctor der Wysbegeerte
en Meester der Vrye Konsten. Te Amsterdam, By Jacobus Loveringh, MDCCLXII.
(22 × 13,8 cm., 64 pp., Bi Un Gent HN 521).
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In verhouding met zijn bevolking is Nederland rijk aan beroemde natuuronderzoekers,
zooals Metius, Huigens, De Wit, Pauw, Hudde, Witsen, De Graaf, Leeuwenhoek,
Nieuwentijd, Boerhaave, 's Gravesande, Farenheit, Musschenbroek. En dan wordt
de natuurkunde opgehemeld.
Natuurkunde [1764 Bosma] Gronden der natuurkunde, door Benjamin Bosma,
Leeraar der Wysbegeerte enz. Te Amsterdam, By Jacobus Loveringh, MDCCLXIV.
(22 × 13,5 cm., VIII + 184 pp., Kon Bi Brussel VH 5185).
Het boek wordt opgedragen aan J. de Neufville, P. Cramer, W. van Wessen, C.
Ploos van Amstel, C.P. Meyer, R.L. Brouwer, J. van Schagen, H. Blankenhagen, W.
Reessen. De voorrede is geteekend uit Amsterdam 25 nov. 1764.
Eigenschappen der lichamen, soorten, veranderingen onder den invloed van de
natuur, door de bewegingen, door magnetisme, electriciteit, licht. Het overzicht in
386 paragrafen is min of meer onder vorm van aphorismen.
Natuurkunde. 1793 Bosma, B. Volledig Samenstel van lessen van de natuurkunde,
waarin op eene zeer begrijpelijke wijze, deze geheele wetenschap ontvouwd, de
werktuigen beschreven en derzelver gebruik en uitwerkingen aangewezen worden.
Amsterdam Elwe 1793.
Heelkunde [1779 de Bosson]. Verhandeling over eene binnenstbuiten gekeerde, en
buiten het lighaam geplaatste opene pisblaas, in een eerstgebooren vrouwlyk kind;
door A. de Bosson, heelmeester te Amsterdam. (In Verhand. Haarlem, 1779, XIX1,
313-330, Bi Un Gent Hi 2045).
Anatomische Beschrijving, met een figuur.
Heelkunde [1786 de Bosson] Beschryving van een navel- en buikbreukband. Door
Adrianus de Bosson, Heel- en Vroedmeester te Amsterdam. (In Verhand. Haarlem,
1786, XXII, 474-479, Bi Un Gent Hi 2045).
Werktuig bestaande uit twee stukken tot een vereenigd, het eene veerkrachtig, het
tweede als riem dienende; figuur.
Hygiene. [1793 van Bosvelt] Proeve van een Katechismus der gezondheid, gevolgd
naar het hoogduitsch door G. van Bosvelt. Te Utrecht, By J. van Rossum,
MDCCXCIII. (20,3 × 12,5 cm., (8) + 143 pp., Kon Bi Brussel VH 7623, Bi Un
Amsterdam).
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In het voorbericht geteekend door S.J. van Geuns verneemt de lezer dat het werk een
vertaling is van het boek van dokter B.C. Faust te Buckeburg. In de eerste afdeeling
wordt gehandeld over de bezorging van kleine kinderen, de lucht, de zindelijkheid,
de kleeding, de spijzen en de dranken, den tabak, de woning, de arbeidzaamheid, De
tweede afdeeling bespreekt de ziekten, de tusschenkomst van geneesheeren, de
geneesmiddelen, en de derde afdeeling eenige onderrichtingen voor de bewaring van
de gezondheid en van het leven.
Michaël Boudewyns, Antwerpsche geneeskundige op 29 october 1681 overleden,
en leeraar in de anatomie en de heelkunde in het College van medecijnen te
Antwerpen; hij was een der medewerkers van de Pharmacia Antverpensis
geleno-chymica te Antwerpen verschenen in 1660.
Geneeskunde [1654 Boudewyns]. Dienstich ende Ghenuchelijck Tytverdryf voor
Siecken, Om ghesont te worden, en voor ghesonde om niet sieck te zijn: Handelende
Van alle die Menschen de welcke in een sieck-huys van noode sijn, namentlijcke de
sieck-maerten, ofte die hun dienen en bystaen. Tot troost en onderwijs van den
Krancken. Beschreven in vloeyende reden, en tot lichter onthouden, en vermaeck
vande selve, met veel fraeye kort-bondighe Spreuken, geschiedenissen en dichtiens
doorvlochte. Door M.B. Medic. Antwerp. t'Antwerpen, By Fransoys Fickaert, onder
onse L. Vrouwen Toren, in den gulden Enghel. Anno 1654. Met Gratie ende Privilegie.
(15,4 × 9,3 cm., (24) + 467 + (1) pp., Bi Stad Antwerpen 184; Bi Un Amsterdam).
De schrijver is Michel Boudewyns, 1591 † 1681, volgens Bibliophile belge (VIII
409) en J.C. van Doorninck (vermomde en naamlooze schrijvers I, 390).
Eigenaardig boekje dat begint met een overzicht over de oorzaak en den inhoud
aan den lezer gericht. Daarna achtereenvolgens: ‘Voorsegginghe van den schrijver,
aen syne Schriften’ in 20 strophen van 6 verzen, en een kort Latijnsche hulde in
verzen, geteekend P.V. Cortbempde.
Het 1e hoofdstuk is ‘rakende het geesteliick’ (p. 1), het 2e ‘aen-gaende den doctoor’
(p. 60), het 3e ‘dienende om niet sieck te worden’ (p. 139), het 4e ‘voor imant die nu
sieck is’ (p. 207), het 5e ‘voor die sieck gheweest is’ (p. 283), het 6e ‘van den
droogh-reeder ofte apoteker’ (p. 321), het 7e ‘van de Heylmeesters, ofte Chirurgijns’
(p. 345), het 8e ‘van die de sieken dienen’ (p. 389).
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Het overzicht bevat talrijke verzen en stukken in verzen. Het eindigt op zonderlinge
wijze:
[p. 466]
Den Al-berisper Momus.
Dit boeckxken dat men daer
Nu eerst heeft laten drucken
Wort wel ghetrocken maer
In hondert dusent stucken
Daer steeckt oock gans niet in,
Niemant die t'lesen wou.
Hy sey wel in t' beghin
Dat hy soo varen sou.
Antwoordt:
T'is maer het proef-papier
Dat knauwen sy tot kroppen,
Pap is, ia hoy te dier,
Om uwen mondt te stoppen:
Gheen spraeck maer t'werck hier dient.
Gheen tongh, die vinnigh steeckt:
Schimp-woorden sijn maer wint
Oock Balams Esel spreeckt.
Finis.
Coronat opus
Het Eyndt.
Dat kroont het werck.
Hem! Hoor dy wel mome.
Woorden zijn hier niet gheloont.
T'Sijn maer wercken diemen kroont.

Het Privilegie is geteekend De Fren te Brussel op 12 Mei 1654, zonder den naam
van den schrijver te noemen.
Geneeskunde [1659 Boudewyns]. Strydt tusschen de Genees-Konste ende Sieckte,
op de vernievwinghe van de Vergaderinghe, ofte Collegie van alle vrije ende
toe-ghelaeten Genees-Heeren binnen Antwerpen 1659. T'Antwerpen, By Marcelis
Parijs, Boeck-vercooper in de Cammerstraet in den Swarten Hondt. 1659. (21 × 16,2
cm., (24) pp., Bi Stad Antwerpen 28547).
Het boek wordt Boudewyns toegeschreven, en wordt opgedragen aan Guilielmus
Marquèz, voorzitter van het College der Medicijnen. De tekst, gansch in verzen,
eindigt met drie strophen
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gericht tot de bezorgers van het college, Van Buyten, Oliviers en Boudewyns.
Toelating tot drukken geteekend te Antwerpen op 7 mei 1659.
Boudon. Zie Boerhaave 1756.
Verloskunde. 1658 Bourgeoise, Louyse. Verscheyde aenmerckingen nopende de
onvruchtbaerheyt, misvallen en siecten der vrouwen. Uyt het Frans. Delf 1658 kl in
8. (Bi Un Amsterdam).
Verloskunde [1707 Bourgeoise]. Het begin en den ingang van alle Menschen in de
Wereld, of aanmerkingen Over d'Onvrugtbaarheit, Misvallen, Vrugtbaarheit,
Kinderbaaren en Siekten der Vrouwen, door Louyse Bourgeoise, Vroed-vrouw van
Maria de Medicis, Koningin van Vrankrijk. Uyt het Frans Vertaelt, En van oneindige
Misslagen, by d'eerste Oversettinge ingekropen, gesuivert en verbetert. Nog met een
Kortbondig ontwerp van de Bevrugting en Verlossing, nevens de Hulp-middelen die
voor en na daar toe vereyst werden, tot nut der Oeffenaren van de Genees- en
Heelkonst, als mede van de Vroed- en ook alle andere Vrouwen: Vermeerdert door
Gerard Goris Medicijne Doctor en Practizijn tot Leiden: alsmede Ordinaris
Examineerder vande Chirurgyns en Vroedvrouwen in Rhijnland. Verciert met Kopere
Platen. Tot Leyden, By Andries Dyckhuysen, Boekverkoper in de Klock-steeg, 1707.
(15 × 9,5 cm., (24) + 290 + (20) pp., Bi Un Gent me 1395, Bi Un Amsterdam).
Titelblad een bevallende vrouw voorstellend; opdracht aan Frederik Ruisch, geteekend
door G. Goris en voorrede tot den lezer. Register der 84 + 6 hoofdstukken, waarin
een aantal gevallen worden beschreven.
Dierkunde. 1733 Bousset. Zeewormen. Leiden 1733 in 8.
Heelkunde. 1694 de Bout, Bern. 't Nieuwe examen der chirurgie na de hedendaagse
praktyk. Amsterdam ten Hoorn, 1694 in 8. Een 4e druk te Amsterdam 1724 in 8.
Geneeskunde. 1715 Bouwer, J.J. Weg ter gezontheid, met verhandeling van de vier
hooftziektens: scheurbuyk, cachexia, koortz en catharen. Amsterdam 1715 in 8. (Bi
Un Amsterdam).
Pokken. [1777 de Brabant] Antwoorde van Mr. P.C. De Brabant, M.L., Van het
Koninglyk Genootschap der Geneeskunde van Parys, etc. Op het gerucht van
weder-gekomene pokskens naer de inentinge. Tot Gend By Judocus Begyn,
Stads-Drukker, aen d'Appel-Brugge in den Engel.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

464
MDCCLXXVII. (20,2 × 11,8 cm., 31 pp., Kon Bi Brussel VH 7794, Bi Un Gent me
2499).
Schr. beweert dat geen geneesheeren van naam ‘zig tegen teze uytvindinge heeft
gestelt, uytgenomen den Heer de Haen, den welken, anderzins van groote geleerdheyd,
zynen luyster hier door grootelyks heeft vermindert.’
Verloskunde [1778 Bradechal] Grond-beginselen der Vroed-Konst, verdeeld in
veertig lessen Met de korte verklaeringe der Materie, die men in ieder een dezer
uytleggen moet. Opgestelt tot onderwyzinge der Leerlingen door bevel der Staeten
van het Land en Graefschap van Henegauw; Van het Fransch in het Vlaemsch vertaelt
door Philippe Bradechal, Chirurgien en gepensioneerden Vroed-Meester der
voornoemde Staeten. Tot Brugge, By Joseph van Praet, Drukker der Stad, en Lande
van den Vryen. (17,2 × 10,7 cm., XVIII + 318 pp., Bi Un Gent me 2619).
Na de voorrede, de approbatie geteekend te Brugge 15 en 17 Juli 1778, waardoor
het jaar van uitgave op 1778 kan worden gesteld. De verhandeling bedraagt 40 lessen.
Dierkunde. [1739 Bradley] Wysgeerige verhandeling van de werken der Nature, in
't Engelsch geschreven door Richard Bradley, L.v.h.K.G. en Hoogleeraar in de
Kruidkunde op de Hooge School te Cambridge. (In Uitgeleeze Natuurkundige
verhandelingen II, 2, 1739, pp. 453-484, Kon Bi Brussel VH 7183).
Over aardachtige lichamen en mijnstoffen; over koraalgewassen, aardbuilen,
paddestoelen, sponsen die de overgang schijnen te zijn tusschen mineralen en planten.
Afbeeldingen op een plaat.
Plantkunde [1741 Bradley]. Vervolg van de Wysgeerige verhandeling van de Werken
der Natuur door R. Bradley. (In Uitgeleese Natuurkundige Verhandelingen III, 1,
1741, pp. 233-271; Kon Bi Brussel VH 7183).
In een 3e hoofdstuk beschrijft schr. planten die op andere planten groeien, zooals
(volgens schr.) toortsdistel, biesgewas, opuntia, vijgeboom. Daarna worden heesters
en boomen besproken.
Biologie [1744 Bradley]. Wysgeerige verhandeling van de werken der natuure. Waar
in de verscheide trapswyze Opklimmingen, in de byzondere Deelen der Scheppinge,
als Mynstoffen, plantgewassen en dieren
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aangetoond worden. Hierby is gevoegd Een Berigt van den Tegenwoordigen Staat
der Tuinen, zoo van Groot-Brittannien, als van gansch Europa. Als meede nieuwe
Ondervindingen ter verbetering van onvrugtbaare Gronden, en aankweeking van
Houtgewas, Vrugtboomen, Wyngaarden, Zalaade, Peulvrugten en alle soorten van
Graanen: benevens eenige Aanmerkingen over den Landbouw der Vlaamingen in
het Zaagen van Vlas. Door Richard Bradley, Lid van 't Koninklyk Genoodschap en
Professor in de Kruidkunde te Cambridge. Met veele afbeeldingen opgehelderd. Na
den tweeden Druk uit het Engelsch vertaald. Te Amsterdam, By Isaac Tirion, 1744.
(21,4 × 12,8 cm., (8) + 330 pp., Kon Bi Brussel VH 5592).
Het boek dat door Bradley aan Charles Graaf van Orrery wordt opgedragen, bevat
een hoofdstuk over delfstoffen, een over koraal en paddestoelen, een over planten
die op andere planten leven, tien hoofdstukken over dieren, twee hoofdstukken over
gewesten, een over tuinen en een over den wijnstok, Als aanhangsel waarnemingen
over vloo en luis, over vlas, sla, peulvruchten en graangewassen.
Richard Bradley, Engelsche plant- en geneeskundige, overleden in 1732, hoogleeraar
te Cambridge. Zijn werken zijn weinig oorspronkelijk. Het hooger genoemd werk
is de Nederlandsche vertaling van A. Philosophical account of the works of nature,
verschenen te Londen in 1721 in-4, 1721 in-fo, 1739 in-8.
De meeste zijner geschriften handelen over land- en tuinbouw.
Geneeskunde [1792 Brans] Eene byzondere uitwerking van de oculi cancrorum (of
kreeften-oogen) in de wittevloed. Door Adrs Wilhs Brans Schippers, Medecinae en
Chirurgiae Doctor, in Zegwaardt. (In Handel. Gen. Gen. Amst. XVI, 1792, 166-174,
Bi Un Gent me 366a).
Gebruik van kreeftenoogen als geneesmiddel tegen het zuur; beschrijving van een
geval.
Geneeskunde. 1763 Brauner. Het Medicinaal Handboek, vervattende I. Het
Medelydend Moeder Hart; aanwyzende beproefde Middelen voor Ziektens van jonge
Kinderen. II Het Geheim Vrouwen Cabinet, waar in de beste Geneesmiddelen voor
jonge Dochters, Vrouwen en Kraamvrouwen. III. De toevluchtnemende Vriend in
noodt, gevende de beste Geneesmiddelen, waar van zig een ieder in alle voorvallene
Ziekten bedienen kan. IV De Barmhertige Samaritaan, gevende de beste Omslagen,
Salven, Plaisters en Wonddranken, die in de Heelkunde te vinden zyn, in 't licht
gegeeven door J. Brauner, Med. Doct. te Frankfurt. 4 stukken in gr 8. Amsterdam,
Gerrit Bom, 1763 in 8 (Bi Un Amsterdam).
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Geneeskunde [1786 van Breda]. Waarneeming eener verstropte dyebreuk, by eene
zwangere, in het laatste tydperk van haare dragt, wanneer er zich reeds eenige
baarings-weën vertoonden; beschreven in eenen brief aan den heere M.S. Dupui,
A.L.M. Phil. et Med. Doct. Anat. Chir. et Art. Obstetr. Lector enz. door J. Van Breda,
Stads Medicinae Doctor te Gouda. (In Verhand. Zeeuwsch Gen. Wetensch. Vliss.
1786, 13, 494-537, Bi Un Gent Hi 1902).
Brief uit Gouda 11 sept. 1785 van J. Van Breda; antwoord van M.S. Dupui uit Campen
21 feb. 1785. Het is te veronderstellen dat dit laatste datum 1786 moet zijn.
Electriciteit [1788 van Breda]. Verhandeling over de electriciteit van den Dampkring.
Door Jacob van Breda, M.D. Raad in de Vroedschap en regeerend Schepen te Delft.
(Verh. Holl. Maatsch. Haarlem 1788, 25, 365-456, Bi Un Gent Hi 2045).
Verhandeling met goud bekroond, waarin de schrijver den condensator van Volta
bespreekt en twee electrometers beschrijft waarvan de eene laat vaststellen of de
electriciteit positief of negatief is, en de andere de kracht der electriciteit aantoont.
Verloskunde. 1793 de Bree Jan. Verhandeling over het gebruik van den
Roonhuiziaanschen hefboom in de verloskunde. Amsterdam 1793 in 8. (Bi Un
Amsterdam).
van Breen, Gilles. Zie Borsumanus 1655.
Diergeneeskunde. [1744 van Breugel] Ten versoeke van de Seer Eerweirde ende
Edele Heeren, de Heeren Gedeputeerde van de Staeten van Vlaenderen, hebben Wy
onderschreven Doctoren ten Pensioene deser Stadt Ghendt gedaen ende genomen
de observatien ende reflectien nopende de sieckten van het Hoorn-Vee nu eenige
maenden Gegrasseert hebbende binnen dese ende andere Provintien, soo is 't dat wy
alhier eerst exponeren de Kentteeckenen soo uytwendig als inwendig, hunne
oorsaecken, de genesingen soo Curatief als Preservatief, waer van een iegelyck hem
kan bedienen, op de forme ende maniere als hier volgt. Tot Ghendt, By de Weduwe
Petrus de Goesin, woonende in de Veldt-Straete, in de vier Evangelisten. (17 × 10,7
cm., 13 + (2) pp., Bi Un Gent me 3455).
De twee schrijvers laten hun naam drukken op het einde van het verslag: Philip. van
Breugel en P.F. De Somer; het jaar 1744 wordt bekend gemaakt op het einde van de
goedkeuring door het College der Medecynen. Verslag over de ziekte die den
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vorm neemt van geelzucht met long- en keelontsteking. Onder de geneesmiddelen
wordt een balsem voorgeschreven, te bekomen bij Pieter François Hellebaut, wonende
te Gent, in de ‘Veltstraete’.
Voortteeling. 1794 van Breugel Herm. Gerh. Nasporingen aangaande de oönlogie
of eierkunde in de oorspronkelijke voortteeling van menschen en beesten. Dordrecht
1794 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Voortteeling. 1796 van Breugel H.G. Physiologische Verhandelingen over het
leenstelsel der ontwikkeling en dat der bijgeboorte. Dordrecht 1796 in 8. (Bi Un
Amsterdam).
Chemie. [1786 Breuker]. Berigt, om Ammoniak-zout met Yzerdeelen te
bezwangeren, en in allen deele gelyk te maken aan de yzerachtige Bloemen van het
Ammoniakzout: Door Frans Breuker, Apotheker te Amsterdam. (In Verhand. Prov.
Utr. Gen. 1786, IV, 1e, 221-222, Bi Un Gent Hi 9653).
IJzervijlsel met ammoniakzout en water geeft door verwarming ijzerbloemen van
ammoniakzout.
Handel. 1651 Bridoul T. Den doorluchtigen winckel van de heylighe en de
deughdelycke cooplieden en de ambachtslieden, Verduijtst en vermeerderd door Fr.
de Smidt. Antwerpen 1651 in 12.
Schijndood. [1778 Brinckmann]. Bewys der mogelykheid, dat er menschen levendig
kunnen begraaven worden. Nevens de Aanwyzing hoe men dergelyke Voorvallen
kunne verhoeden. Als mede de middelen, waar door Verdronkenen, Verhangenen,
Gewurgden, door dampen Verstikten, van den blixem Geslaagenen, Bevroorenen,
zulken, die eenen zwaaren val gedaan hebben, die van een kanonkogel, al te digt
voorby gestreeken, bedwelmd zyn, die door sterk bloeden in onmagt gevallen zyn;
En andere meer, dood schynende, of onvolkomen Dooden, in het leven kunnen
hersteld worden. Door J.P. Brinckmann, Medic. doctor. Uit het Hoogduitsch vertaald.
Te Amsterdam, By M. de Bruyn, MDCCLXXVIII. (20,5 × 12,3 cm., XXV + 196
pp., Bi Un Gent me 3285).
Opdracht aan de Maatschappij tot redding van drenkelingen opgericht te Amsterdam
in 1767; toewijding aan de prinses van Oranje geteekend op 4 April 1772 door den
schrijver uit Dusseldorp. In het voorbericht worden de artsen beschuldigd bij ontelbare
gevallen levende menschen te hebben laten begraven. Het boek wordt in 5
hoofdstukken verdeeld: van het leven des menschen, dan den dood en deszelfs
teekenen, van de gevallen waarin men-
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schen voor dooden kunnen worden gehouden en echter nog beter, de middelen om
schijndooden tot het leven weder te roepen, van de openbare schikkingen door de
overheid in het werk te stellen.
Voor ieder geval in den titel aangeduid worden de oorzaken van schijndood de
redmiddelen aangeduid.
Leven en dood. 1785 Brinckmann J.P. Beschouwing van het leven en de natuurlyke
kragten der menschen, en de oorzaaken des doods. Amsterdam 1735 in 8.
Geneeskunde. [1787 Brouwer Bosch]. Welke zyn de bekwaamste en tevens veiligste
middelen om de Geelzucht, wanneer zy niet te verre gevorderd is, op te lossen. Door
W. Brouwer Bosch, Medicinae Doctor te Haarlem. (In Handel. Gen. Gen. Amst.
1787, XII, 2e, 307-380, Bi Un Gent me 366 a).
Schrijver bekwam den zilveren gedenkpenning voor zijn verhandeling. In het 1e
hoofdstuk worden de oorzaken welke de geelzucht voortbrengen onderzocht, in het
2e de teekenen welke de geelzucht voorafgaan en vergezellen, in het 3e de
voorwaarden waarin de geelzucht niet te ver gevorderd kan worden geacht, in het 4e
de genezing.
Geneeskunde. [1688 Brown] Alle de werken van Thomas Brown, In sijn Leven
Ridder en Doctor in de Medicyne tot Norwich. Verdeelt in vijf Deelen, Behelsende
I Pseudo-doxia epidemica, of een Ondersoek der Gemeene Dwalingen des Volks. II
Religio medici, of de Godsdienst eens Genees-meesters, met wydloopige
Aantekeningen voorzien, neffens de Aanmerkingen van den Heer Kenelm Digby.
III Hydriotaphia, of Kruyk-begraavenis. IV De lusthof van Cyrus, of de Vyf Regeligen
Ruyt. V Mengelstoffe, bestaande in verscheydene Verhandelingen. Voorsien met
naukeurige Registers. Door een Liefhebber uyt het Engelsch Vertaalt. t'Amsterdam,
By Joannes en Gillis Jenssonius van Waesberge, Boekverkoopers op 't Water, 1688.
(21,7 × 16,3 cm., (10) + 408 + (24) + (20) + 316 + (14) pp., Bi Un Gent me 170, Bi
Un Amsterdam).
Rechtover het titelblad, een portret van Thomas Brown.
Het 1e werk is het onderzoek der gemeene dwalingen (408 pp.) met alphabetisch
register (24 pp.), verdeeld in 7 boeken waarin tallooze gevallen van bijgeloof, van
geheimzinnige oorzaken worden bestudeerd.
Het 2e werk is de godsdienst van een geneesmeester (20
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ongepagineerde + pp. 1-96), met een brief (1642) van Brown aan Digby en het
antwoord (zelfde jaar 1642) van Digby, bevat twee deelen van godsdienstigen aard.
De aanmerkingen van Kenelm Digby bedragen pp. 97-124 en zijn van denzelfden
aard als het 2e werk. De kruykbegrafenis (pp. 125-162) bespreekt de doodbussen of
kruiken in Norfolk gevonden. De lusthof van Cyrus (pp. 163-210) is vooral
philosophisch.
De verhandelingen (pp. 211-316) loopen over allerlei onderwerpen, waarvan hier
alleen de kroon- en kranskruiden en planten, visschen, vogelen en ongedierte, de
valkerij, bergen en heuvels worden vermeld.
De werken van Thomas Brown verdienen een uitvoerige studie.
Verloskunde. 1755 de Bruas Is. Hendr. Het gebruik des lepels hersteld, of kort berigt
omtrent eenige instrumenten dienende in de vroetkunde. Middelburg 1755 in 8.
Landbouw. [1792 Bruchausen] Aanwyzing ter verbetering van de akkerbouw en
landhuishoudkunde, in Nederland. Gevolgd na het opstel van Prof. A. Bruchausen.
Op een vrye trant uit het Hoogduitsch overgezet, en met zeer veele nuttige
byvoegzelen vermeerderd, tot nut van het algemeen. Te Deventer, By Joh. Nic.
Stitzinger, Stads-drukker en Boekverkoper. MDCCXCII. (20,7 × 12,5 cm., XVI +
324 + (1) + 48 pp., Kon Bi Brussel VH 5942).
De opdracht van den drukker is gericht tot de leden van de oeconomische Tak van
de Hollandsche Maatschappij der wetenschappen, de leden van de Maatschappij van
landbouw en de leden van de Maatschappij tot nut van het algemeen. Het boek
bedraagt 7 verhandelingen over algemeene begrippen van planten in betrekking met
den grond, over de vruchtbaarheid van den grond, over de gewone veldvruchten,
over de verbetering van akkerbouw en landhuishoudkunde, over de vruchtboomen,
over de boschboomen. In een bijvoegsel van 48 pp., 19 liederen met muziek, op
landbouwgebied.
Natuurkunde [1753 Brugmans]. Proeve over de waare grond-wetten der beweging
en rust. Ter gelegenheid van 't Geschil tusschen de Heeren Maupertius, en Koenig
opgesteldt, door Anthony Brugmans. A.L.M. en
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Ph.D. Leyden, Ter Druk. van Elias Luzac, Jun. MDCCLIII (20,5 × 12,3, IV + 77
pp., Kon Bi Brussel VH 8193).
Discussie over de wet van de minste hoeveelheid van werking, door Maupertius
verdedigd.
Ziektenleer. 1727 Bruin Cl. 's Stichtelyke aanmerkingen over de tegenwoordige
ziektens. Amsterdam, 1727 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Dierkunde. 1770 van Brussel Th. Beschryving der dieren. Amsterdam 1770 in 8 (Bi
Un Amsterdam).
Dierkunde. 1735 de Bruyn A. De zeeworm, Rotterdam 1735 in 8.
Pharmacie. 1517 Bruynswyck, Jer. Die distillacien der wateren, Brussel 1517 in fo.
Heelkunde. 1535 Bruynswyck, Jer. Dits dat hantwerck der Cirurgien ende leert alle
wonden te cuereren en te binden. Utrecht bi mi Jan Bernten, 1535 fo. (Bi Un
Amsterdam).
Geneeskunde. [1780 Buchan] Huislyke geneeskunde, of Verhandeling over de
verhoeding en geneezing van ziekten door Leevenswyze en eenvoudige
Geneesmiddelen, In het Engelsch beschreeven door William Buchan, M.D. Lid van
het Koninglyk geneeskundig Genootschap te Edenburg. Naar den laatsten
vermeerderden en verbeterden druk in het Nederduitsch vertaald. Met eene Voorrede
en eenige Aantekeningen vermeerderd door J.E. Lyklama à Nyholt, J.U. & Med.
Doctor te Ysselsteyn. Tweede en verbeterde Druk. Eerste Deel. Te Utrecht. By G.
Van den Brink, Jansz, Stadsdrukker by 't Stadhuis, MDCCLXXX (22,2 × 13,6 cm.;
1e deel XXVI + 502 pp.; 2e deel 401 + (7) pp.; Bi Un Gent me 998, Bi Un
Amsterdam).
De eerste uitgave verscheen te Utrecht in 1775, een 2e verbeterde druk te Haarlem
in 1791. Op het einde van het 2e deel komt de inhoud van de twee deelen. Het eerste
deel bespreekt de algemeene oorzaken der ziekten en de beschrijving daarvan; in het
tweede deel wordt de beschrijving der ziekten voortgezet. In een aanhangsel vindt
de lezer de lijst van eenvoudige geneesmiddelen, alsook de kenteekens van
verscheidene ziekten.
William Buchan, geboren te Ancran, in 1729 en overleden te Londen in 1805,
publiceerde ‘Domestic Medecine’ te Edinburg in 1770; in 1803 waren reeds 18
uitgaven verschenen, alsook
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verscheidene vertalingen. Deze uitgaven gaven aanleiding tot scherpe kritieken van
de medici die Buchan verweten aan het publiek de geheimen der hygiëne bekend te
maken.
Natuurkunde. 1694 Buchius Paul. Het godlyk weezen en deszelfs eygenschappen
philosophischer wyze gedemonstreerd uyt de Heylige Schrifture ende oorspronkelyke
natuure der zaaken. Naar de gronden van Franc. Merc. van Helmont, Amsterdam,
Pieter Rotterdam 1694 in 12 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. [1782 Buchner] Waarneeming van eene geneezene verlamming, door
Frederik Buchner, Heelmeester te Amsteldam. (In Handel. Gen. Gen. Amst. 1782,
VII, 2e, 574-579, Bi Un Gent me 366 a).
Gebruik van stimulantie.
Geneeskunde [1784 Buchner] Over de spreuk van den grooten Boerhaave, simplex
veri sigillum, door F. Buchner, Heelmeester te Amsterdam. (In Handel. Gen. Gen.
Amst. 1784, IX, 263-296, Bi Un Gent me 366 a).
Pleidooi om de minst samengestelde middelen te gebruiken en de kunsttermen der
gebreken zoo veel mogelijk te verminderen.
Geneeskunde. 1790 Buchner F. Verhandeling over de voortreffelijkheid van de
operatie der cataract, volgens de manier der Ouden. Amsterdam 1790 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Kindergeneeskunde. [1786 De Buck]. Verhandeling over het misbruik der
Loon-Voedsters. En over de Voordeelen, welke de moeders, die hunne Kinders zelfs
voeden, aen het menschdom bezorgen. Werk, Door het Genoodschap der Geneeskunde
van Parys gekroond in zyne openbaere Zitting van den 9 December 1779; In het
Fransch beschreven Door den Heer Landais, Hoog-Leeraar in de Genees-Kunde. Uit
het Fransch in het Nederduitsch overgebragt, met een Voor-reden en Aenteekeningen
vermeerderd, Door J. De Buck, d'Oude, gezwoorne Heel- en Vroedmeester Tot Gend,
By Louis Le Maire, Boekdrukker en Boekverkooper, op den Kouter. MDCCLXXXVI.
(22,4 × 13,5 cm., XXXIV + (4) + 121 pp., Bi Un Gent me 3429).
De vertaler schrijft een lange opdracht om de moeders te overtuigen dat zij het
voorbeeld der dieren moeten volgen die zelf hunne jongens voeden. Het overzicht
bedraagt de voordeelen van het zuigen der kinderen, op lichamelijk en op zedelijk
gebied.
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Dierkunde [1775 Buffon] De natuurlyke historie, van den Hippopotamus of het
Rivierpaard. Door den Hr. Graaf de Buffon. Vertaald door den Hr. C. Van Engelen.
Met eenige byvoegzelen uit oude en nieuwe schryvers vermeerderd. Verrykt met
eene afbeelding van dit verwonderlyk Dier; nauwkeurig getekend en in 't Koper
gebragt naar het opgezette, dat tegenwoordig berust in het Kabinet van Natuurlyke
Zeldzaamheden, Van zyne doorlugtige Hoogheid, den Heere Prins van Orange, enz.
enz. Neffens eenige Waarneemingen gedaan by het opzetten, van 't voorgenoemd
Rivierpaard. Door den Hr. J.C. Klockner, Med. Doct. Te Amsterdam, By J.H.
Schneider, MDCCLXXV. Met Privilegie van de Heeren Staaten van Holland en
Westvriesland. (27,1 × 22 cm., 24 pp., Kon Bi Brussel VH 7002).
Beschrijving en geschiedenis, waaraan Klockner de afmetingen heeft toegevoegd,
bij het opzetten van een individu bestemd voor het kabinet van den Prins van Orange.
Geneeskunde. 1706 Buisen, Henricus. Verhandelinge van de uitwerpinge des
menschelyke ligchaams. Amsterdam 1706 in 12 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde [1731 Buisen] Verhandelinge van de uitwerpingen des menschelyke
lighaams, Bestaande in pis, afgang, zweet, kwyl; en braaking. Waar nevens aangevoegt
is, een verhandelinge van de Menschelyke Gematigtheden, In Maatgedigt. Met nog
een Beschryvinge, van de Geneesmiddelen, Dienende tot de vyf algemeene wegen
van Ontlastingen. Door Henricus Buisen, Med. Doct. & S.S. Theol. Candidatus. Te
Rotterdam. By Hermanus Kentlink, Boekverkooper op de Huibrugge 1731. (15,5 ×
9,3 cm., (18) + 191 + (15) pp., Bi Un Gent me 1342, Bi Un Amsterdam).
Het boek dat als 2e uitgave doorgaat, draagt op de titelplaat, verbeeldende een
artsbezoek aan een lijdende vrouw, het jaartal 1730. De opdracht van H. Buisen aan
Gerhardus Lammers en Gerhard Ryssemius, alle twee artsen te Groningen, is
geteekend te Groningen 1 Januari 1706. Na de voorrede tot den lezer en de lijst der
namen van schrijvers in het werk genoemd, komen een verzenstuk van Lammers en
Latijnsche verzen van Ryssemius. Hier de Nederlandsche verzen:
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Aan den Welervarenen ende Geleerden Autheur de Heer Henricus
Buisen Med. Doct. en S.S. Theol. Candidatus. Als hy zyn sinryk Boek
Genaamt Verhandelinge van de Menschelyke Uitwerpselen &. In 't
Licht gaf.
U Schrander breyn, Heer Doctor Buisen,
Weet net en aardig uit te pluisen,
Hoe dat het quade in het bloed
Zich van het goeden scheiden moet.
Hoe dat 't Water, Zweet, Quyl en Speegsel,
Der Magen, en des Buiks afveegsel
Door veele wegen word ontlast
En wat daar al meer is aan vast.
Gy toont ook hoe dat deze zappen
Beteekenen verscheide trappen
Der siekte, die een Mensche quelt,
En wat hem doorgaans zeer ontstelt.
Vaar voort Heer Doctor zoo te leeren,
Zoo zult gy meer en meer vermeeren
De Edele Medecynse Konst,
En u verwekken veeler gunst.
Zoo zullen u de Kranken roemen,
En u haar wyze Helper noemen.
Dit wensch ik u myn waarde Vrient,
Tot dat gy eens hebt uitgedient.
GERH. LAMMERS.
Med. en Phys. Prof. Ord. en Med. Prov. van de Provincie van Stad Groningen en
Ommelanden.

In 429 hoofdstukken beschrijft schrijver de eigenschappen van urine, vooral op kleur
en op onoplosbare stoffen. Het 2e deel (79-104) handelt over den afgang in 140
paragrafen, het 3e deel (105-120 en 88 §) over het zweet, het 4e deel (121-136 en 85
§) over kwijl en speeksel, kwijl zijnde ‘een ontlastinge van slymige ende weyachtige
vogten, door de kwylvaten te gelyke met het speeksel in de mond gebragt.’
Schr. laat speeksel uit de maag afkomstig zijn en schijnt dus
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geen kennis te hebben van de speekselklieren. De studie der brakingen behoort tot
het 5e deel (137-154, in 100 §).
De ‘verhandelinge van de gemaatigheden’ geschreven in Latijnsche en
Nederlandsche verzen, handelt over de vier lichaamsvochten, bloed, gal, slijm en
water.
In de verhandeling van de geneesmiddelen (177-186) worden in Latijnsche verzen
de lijst gegeven der belangrijkste producten.
Na een narede komen een alphabetisch register van zaken en een lijst van boeken
te verkrijgen bij H. Kentlink.
Geneeskunde. 1729 Buyzen H. Practijk der medicine. En aanmerkingen over het
bloed en wateren. 3e dr. met bijgevoegde aanteekeningen door F.J.v. Almeloveen.
Haarlem 1729 in 8.
Geneeskunde [1735 Buizen] Practyk der Medicyne, ofte oeffenende Geneeskunde.
Aanmerkingen Over 't Menschelyk Bloed en Wateren: en geneeskundige
Aanmerkingen, door Henricus Buizen. Med: Doct: en Practizyn te Haarlem. Deze
derde Druk van den Schryver zelve opnieuws overgezien, en wel de helft vermeerderd.
Waar by gevoegd eenige Aanteekeningen, Door den Heer Theodorus Jansonius van
Almeloveen, Der Medicinen Doctor, en derzelver Faculteit, alsmede der Griexe en
Romeinsche Oudheden, Talen, Gebeurtenissen en Welsprekendheid, Professor in de
Geldersche Academie te Harderwyk. Te Rotterdam, By Hermanus Kentlink,
Boekverkooper agter 't Stadhuis. 1735. (15,6 × 9,4 cm., (40) + 426 + (17) pp., Bi Un
Gent me 1315).
Als titelplaat het portret van den schrijver. Het boek wordt door den schrijver
opgedragen aan J. van Zanten, G. du Bois, H. Aartsen, J. van der Hulst, voorzitter
en leden van de geneesen heelkundige vergadering der stad Haarlem.
In zijn voorrede handelt Buizen, - hier wordt zijn naam met z in plaats van s
geschreven -, over de soorten artsen: de empirici of proefkundige of
ondervindingvolgers, de methodici of kortbondige redenvolgers, de dogmatici of
wisseleeringvolgers, de chimici of scheykonstvolgers, de mechanici of
werktuygkonstvolgers, en de mixti of gemengelde. De elementen, de oorzaken der
ziekten volgens Hippocrates, de bewegingen worden besproken en daaruit kan worden
afgeleid ‘dat de Natuur wel geleyd, maar niet gedwongen wil wezen’. In den daarop
volgenden register worden 30 ziekten vermeld die in het boek worden bestudeerd.
Op p. 267 beginnen de aanmerkingen over bloed en vloeibare
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afscheidingen, op p. 311 de geneeskundige aanmerkingen over eenige gevallen, en
op p. 391 de aanteekeningen van Theod. Jansonius van Almeloveen met
geneeskundige voorschriften. Op het einde een alphabetisch register van zaken.
Een 1e uitgave zou te Haarlem 1760 in 8 verschenen zijn, een 2e te Haarlem 1712
in 8, een 3e ook te Haarlem 1729 in 8, terwijl in 1735 een 3e uitgave te Rotterdam
het licht zag. Een 4e uitgave wordt genoemd, te Rotterdam 1743 in 8.
Geneeskunde. 1756 Buisen, H. Verhandelinge van de uitwerpingen des menschelijke
ligchaams. 3e druk, Rotterdam 1756 in 8.
Burman, Joh. Zie Weinmann.
Delfstofkunde. [1784 Burtin] Vertoog over het versteende wormagtige hout, dat
tusschen Brugge en Gend, in Vlaanderen, gevonden wordt; door F.X. Burtin, Med.
Doctor te Brussel. (In Verhand. Holl. Maatsch. Haarlem 1784, XXI, 225-256, Bi Un
Gent Hi 2045).
Gesteenten gevonden te Aelter, waaruit blijkt dat de zee Aelter heeft bespoeld, en
dat het bestaan van zeewormen op onze kusten zeer oud is. De gesteenten worden
noch door zuren, noch door het vuur aangetast; zij bevatten phosphor, en worden
noch in kalk, noch in pleister omgezet.
Frans Xaveer Burtin, geboren te Maastricht in 1743 en aldaar overleden in 1818
beoefende de genees- en de letterkunde. Hij bezat een rijke verzameling schilderijen.
Geneeskunde. 1675 Busschof, Herm. Het podagra, nader als oyt nagevorst en
uytgevonden. Amsterdam, de Jonge, 1675 kl in 8. (Bi Un Amsterdam).
Landbouw. [1787 Busser] Antwoord op de vraag, door de Maatschappy ter
bevordering van den Landbouw te Amsterdam, In den Jaare 1781 opgegeeven, om
vóór den 1 December 1783 beantwoord te worden: Welke zyn de oorzaaken, dat de
Vlasteelt, die voor deesen hier te Lande, aan zo veele handen werk verschafte,
tegenwoordig in verval geraakt is? Zyn er Middelen om dezelve wederom te doen
bloeijen? - en zo ja; - welke? Wat is wyders de beste manier om het vlas op de
verschillende gronden van ons Vaderland te bouwen? Door Jonathan Busser,
Werkman te Zutphen. Aan welken eene Gratificatie, bestaande in Vyftien Ducaaten
en
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een Zilvere Tabaksdoos is toegeweezen. (In Verh. Maatsch. Landb. Amst. 1787, 4,
pp. 213-240, Bi Un Gent HN 960).
Gebrek aan zorg en oplettendheid is de grootste oorzaak van verval van de vlasteelt.
De toestanden kunnen verbeterd worden door gebruik van goed zaad, kleigronden;
zandgronden moeten zorgvuldig van onkruid gezuiverd worden. Op veengronden
moet de overtollige vochtigheid verwijderd worden. Gemengde mest is aan te raden.
‘Reuten of rotten’ geschiedt of wel in water, of wel op den vochtigen grond.
Anatomie. 1697 Butler Jos. Een nadere ontdekkinge der menschelijke waters.
Haarlem 1697 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Wetenschappen. 1769 Buys, E. Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en
weetenschappen. Amsterdam Baalde 1769-1780, 10 deelen in 8.
Bier [1798 Buys] De bierbrouwer; of volledige beschryving van het brouwen der
Bieren; Midsgaders van het mouten der graanen, tot het brouwen van bier gebruikt
wordende. Door Jakobus Buys, brouwer in de klundert. Met plaaten. Te Dordrecht,
bij A. Blussé en Zoon. MDCCXCVIII (21 × 12,8 cm., VIII + 75 pp. + 3 pp., Kon Bi
Brussel 7e Cl VI in 8).
In zijn voorrede deelt de uitgever mede dat hij, het voorbeeld van Frankrijk volgend,
ook een reeks technische boeken in het Nederlandsch laat verschijnen. De inleiding
vermeldt het placaat van 9 november 1748, het oprichten van brouwerijen ten platten
lande alsmede het brouwen door particulieren, zij herinnert ook aan het werk van
Wouter van Lis, bierbrouwer te Rotterdam.
De bierbrouwer bedraagt 4 hoofdstukken: de inrichting van het bedrijf, de
grondstoffen koren, hop, alsem, scharlei (niet te gebruiken!), water, brandstof, het
brouwen, de gisting en de bewaring van bier. Schr. schijnt weinig gehoor te schenken
aan vertelsels die hij zelf niet heeft kunnen onderzoeken. Zindelijkheid wordt
aanbevolen, een allereerste noodzakelijkheid om de besmetting te beletten.
De mouterij bedraagt twee hoofdstukken, de grondstoffen gerst, tarwe, spelt, haver
en boekweit, en de inrichting van den eest.
Geneeskunde. [1780 Bylon] Korte aanteekening wegens eene algemeene ziekte,
doorgaans genaamd de Knokkel-Koorts door David Bylon,
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stadschirurgijn. (In verhandel. Batav. Gen. Konsten en Wet. 1780, 2, 17-30, Bi Un
Gent Hi 9696).
De koorts duurt van 1 tot 3 dagen, is van goedaardigen aard, tast aan zonder
onderscheid van geslacht of ouderdom, met roosachtigen uitslag.

C
Anatomie. 1630 Cabrolius Barth. Het anotomiicke A.B.C. Verduytscht door Casp.
Nollens. 's Gravenhage 1630 in 4.
Anatomie. [1733 Cabrolius] Ontleeding des menschelycken lichaems. Eertijts int
Latijn beschreven door Bartholomaeus Cabrolius. Nu verduytscht en met
by-voechselen als oock Figuren verrijckt. Door V.F.P. t'Amsterdam. By Cornelius
van Breugel. Voor Hendrick Laurentsz. op 't Water, in 't Schrijfboeck. Anno 1633.
(31,6 × 20,6 cm., (16) + 262 pp., Bi Un Gent me 93 en A 23288, Bi Un Amsterdam).
Van dat boek worden nog uitgaven genoemd: Amsterdam, J. Joosten 1648 in fo,
Amsterdam 1725 kl. in fo. Dat prachtig werk begint met een titelplaat waar doode
koppen en geraamten de hoofdrol vervullen. De vertaler V.F.P. draagt zijn boek aan
Nicolaus Raet, oud-schepen en arts te Amsterdam. Daarop volgen drie gedichten,
één in het Latijn van C.G. Plempius, en twee in het Nederlandsch, van C.G. Plempius,
en van J.v. Vondel.(1)
Door het gedicht van J.v. Vondel vernemen wij dat de vertaler V.F.P., V.F. Plemp
is. Hier nu dit gedicht:

Op de ontledinge des menscheliicken lichaems, verduytscht
Door V.F. Plemp.
Eertijdts voerde 't Griecks ghewelf
In zijn voorhoofd, Ken u self,
Als een Goddelijcke lesse
Van die wijse School-Meestresse:

(1) Het gedicht wordt vermeld in de Vondel-uitgave van 1937, p. 900 (Amsterdam, H.J.W.
Becht), doch in vereenvoudige spelling.
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't Selve leert nu d'Artzen-School
Van den Schranderen Cabrool,
Wiens vernuft met pit van reden
't Menschlijck Lichaem gaet ontleden
Van den top af tot den teen;
Dies de Latynist voorheen
Van dien arbeyd hem most dancken,
Tot dat PLEMP, een eer der ranckē
Van GALEEN en HIPPOCRAET,
Tot des Nederduytschen baet
Dese schatten uyt het duyster
Brenghend met een rijcker luyster,
Toonde, dat hy was een stut
Tot zijn Krancken Landtsmans nut,
Wiens gedachten sich nu wennen
Om te recht te leeren kennen
Wat de Menschen-huyd omvangt,
Waer de Mensch van t'samen hangt:
Hoe de wijsheyd Gods gaet waeren
Door ons zeenen door ons Aeren:
Hoe het Kunstige geraemt
Alle Kunstenaers beschaemt.
Soo nu yemand door dees wennis
Van den trap der Sellef-kennis
Stijght tot Kennis van Gods Throon,
Zoo eyscht PLEMP gheen andren loon.
I.v. Vondel.

Het boek bevat talrijke figuren met uitleggingen en bedraagt 69 hoofdstukken over
beenderen, spieren, maag en darmen, lever, hart en aderen, milt, nieren, geslachtsen urineorganen, zintuigen, hersenen en zenuwstelsel.
Parasitologie. 1776 Cadet. Verhandeling over den lintworm, mitsgaders de
geneeswijse, welke men te Morat, in Zwitzerland diesaangaande in 't werk gesteld
heeft. Amsteldam 1776 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Barthelemy Cabrol (geboren ca 1535 in de Languedoc en overleden in het begin van
de 17e eeuw), was leeraar in de anatomie te Montpellier en schreef: Alphabet
anatomique, Tournon 1594 in 4, vertaald in het Latijn en in het Nederlandsch.
Geneeskunde [1772 Cadogan]. Verhandeling over de jigt en alle andere slepende
ziekten als voortkomende uit dezelfde Oorzaken, benevens
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een Onderzoek welke dese Oorzaken zyn, en eene Aanwyzing van de Redenlykste
en Natuurlykste Genezing, Opgedragen aan alle jigtigen en verzwakten door slepende
ziekten: In het Engelsch beschreven door William Cadogan, Medicinae Doctor, En
naar den zevenden druk vertaald door Hubertus Labee, Medicinae Doctor. Quod
petis in te est. Te Rotterdam, By Reinier Arrenberg 1772. (20,3 × 12,4 cm., X + 108
pp., Kon. Bi Brussel VH 7853, Bi Un Amsterdam).
Medegebonden met 1764 Stocke. Voorrede van den vertaler, id. van den Auteur.
De oorzaken van de jigt kan men bepalen tot drie: werkeloosheid, onmatigheid en
kwelling; te bestrijden door werkzaamheid, matigheid en gemoedsrust.
Calf L. Zie Anonymus 1784.
Geneeskunde. [1783 Callenfels] Verhandelingen over de waare oorzaaken en
kenteekenen, van de najaars-koortsen, in de Garnizoenplaatsen van Staats-Vlaanderen;
en over de beste behoed- en geneesmiddelen, die daar tegen, vooral by de militairen,
konnen aangewend worden. Geschreeven door de heeren: G.W. Callenfels, M.D. te
Sluis in Vlaanderen; en J. Harger, M.D. te Rotterdam. Uitgegeven door het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen. Te Middelburg, by Pieter Gillissen.
Drukker van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, MDCCLXXXIII. (22,2
× 13,6 cm., (4) + 312 pp., Bi Un Gent me 1987).
Deze verhandeling van Callenfels is een uitgave van het Zeeuwsch Genootschap
der Wetenschappen te Vlissingen, mede met de verhandeling van Harger; schrijver
meent dat de oorzaken dezer koortsen liggen in militaire oefeningen bij ongunstige
temperatuur, in onregelmatige levenswijze, in slechte woongelegenheden, in
abnormale gemoedsaandoeningen, in onvoldoende geneeskundige verpleging, kortom
in de slechte hygiënische voorwaarden waarin de soldaten leven. Verscheidene
geneesmiddelen worden aangeduid. De verhandeling van Callenfels bedraagt pp. 1
tot 130, deze van Harger (zie Harger) pp. 131 tot 312.
Heelkunde. [1790 Callisen] Henr. Callisen, Hoogleeraer der Ontleeden Heelkunde
& & te Kopenhage, Onderwyzinge der hedendagsche oeffenende Heelkunde, tot
gebruyk der Voorlezingen. Uyt het latyn vertaeld door J.B. Jacobs, M.D.K.K.
Professor der Heelkunde by de Universiteyt van Loven, Lid van verscheyde
Akademien. 1 Deel. Tot Brussel, by Al De Bel, Drukker en Boekverkooper, op de
Hout-Merkt. MDCC.XC (16,1 × 9,7 cm., XXIV + 316 pp., Bi Un Gent me 1689, Bi
Un Amsterdam).
Opgedragen door den vertaler J.B. Jacobs aan zijn broeder
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Frans Kornelis Jacobs, apotheker en drogist te Gent. Na een voorrede aan de
toehoorders komt de inhoud van het boek.
Dit eerste stuk bevat de inleiding, het eerste deel over de heelkunde der algemeene
ziekten, het tweede deel over de plaatselijke ziekten (partim).
Heelkunde [1792 Callisen] (Zooals 1790 Callisen, maar II Deel, XVII + (1) + 335
pp.).
Dit stuk bevat het vervolg van het tweede deel over de plaatselijke ziekten. Het
gansch werk bedraagt 857 paragrafen. Op de laatste p. wordt vermeld dat professor
Jacobs aan een rotkoorts overleed en dat een zijner vrienden, de geneesheer P.E.
Wauters, het werk heeft willen voltrekken.
Geboren in Holstein 1740 en overleden te Copenhagen in 1824, was Hendrik
Calissen heelmeester en hoogleeraar te Copenhagen.
***

Geneeskunde [1761 Camper] Verhandeling over de oorzaaken der meenigvuldige
breuken in de eerstgeboorene kinderen door Petrus Camper. (Verh. Holl. Maatsch.
Haarlem 1761, VI 1e, 235-265, Bi Un Gent Hi 2045).
Dierkunde [1761 Camper]. Verhandeling over de voortteeling der Americaansche
padden, of Pipae door Petrus Camper (Verh. Holl. Maatsch. Haarlem 1761, VI, 1e,
266-284, Bi Un Gent Hi 2045).
De lijfmoeder bevat de eieren ten tijde der bevruchting.
Geneeskunde [1763 Camper] Vervolg over de oorzaaken der meenigvuldige breuken
in eerstgeboorene kinderen door Petrus Camper (Verh. Holl. Maatsch. Haarlem 1763,
VII 1e, 58-78, Bi Un Gent Hi 2045).
Dierkunde [1763 Camper] Verhandeling over het gehoor der geschubde visschen,
door Petrus Camper. (Verh. Holl. Maatsch. Haarlem 1763, VII 1e, 79-117, Bi Un
Gent Hi 2045).
Schr. is van meening dat bij de geschubde visschen geen opene gehoorweg bestaat.
Pediatrie [1763 Camper] Verhandeling over het bestier van kinderen door Petrus
Camper. (Verh. Holl. Maatsch. Haarlem 1763, VII 7e, 357-464, Bi Un Gent Hi 2045).
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Het stuk in de Nederlandsche, tevens ook in de Latijnsche taal opgesteld, bedraagt
6 deelen: het voortteelen van kinderen, de bezorging der eerstgeborenen, de voeding,
de tucht, de gebreken, de pokinenting.
Nat. Wetensch., 1764 Camper, Petr. Redevoering over de overeenkomst tusschen
de dieren en gewassen. Uit het Latijn. Amsterdam 1764 in 4. (Bi Un Amsterdam).
Veeartsenijkunde [1769 Camper] Lessen over de thans zweevende veesterfte, openlyk
gehouden door Petrus Camper, A.L.M. Phil. & Med. Doctor, Med. Anat. & Chir.
Professor Honor. in het Athen. Illustre te Amsterdam; Medicin. Theor. Anat.
Chirurgiae & Botanices Prof. Ord. op de Hooge Schoole van Stad en Lande; Lid van
de Koninglyke Maatsch. van Wetenschappen van Londen, en Edinburgh; en van de
Koningl. Academie der Heelkonst van Parys; als mede Lid van de Holl. Maatsch.
der Wetensch. te Haarlem, enz. In het Theatrum anatomicum te Groningen, Den 10,
11, 13 en 14 van Sprokkelmaand, in den jaare 1769. Te Leeuwarden, Ter Drukkerye
van H.A. de Chalmot, MDCCLXIX. (22 × 13,5 cm., (18) + 110 + (1) pp., Bi Un
Gent me 3456, Bi Un Amsterdam).
Vier lessen, opgedragen aan Willem den Vijfden van Oranje en Nassau: 1e over
bloedvaten en ingewanden, 2e over de vier magen, lever, milt en ingewanden van de
borst, 3e over het herkauwen bij het hoornvee, 4e over geschiedenis, aard, toevallen
en genezing van de besmettelijke veeziekten.
Inenting. 1769 Camper P. en Munniks W. Voorlooper van waarnemingen omtrent
den uitslag van de inentinge der besmettelijke veeziekte op 112 hokkelingen.
Leeuwarden 1769, in 8. Groningen 1770 in fe (Bi Un Amsterdam).
Inenting. [1770 Camper] Aanmerkingen over de inentinge der kinderziekte met
waarneemingen bevestigd door Petrus Camper, A.L.M. Phil. & Med. Doctor, Med.
Anat. & Chir. Professor Honor. in het Athen. Illustre te Amsteldam; Medicin. Theor.
Anat. Chirurgiae & Bot. Prof. Ord. op de Hooge Schoole van Stad, en Lande; Lid
van de Koninglyke Maatsch. van Wetenschappen van Londen, en Edinburg; en van
de Koningl. Academie der Heelkonst van Parijs; als mede Lid van de Holl. Maatsch.
der Wetenschappen te Haarlem, en van de Teken Academie te Amsteldam, enz. Met
plaaten. Te Leeuwarden, Ter Drukkerye van H.A. de Chalmot, MDCCLXX. (22 ×
13,5 cm., (14) + 163 pp., Kon Bi Brussel VH 77951).
Het werk wordt opgedragen aan Charles Chais, ‘bedienaar
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des Goddelyken Woords in de Walsche Gemeente 's Gravenhage’, lid van de
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, en wordt gedagteekend
uit Klein Lankum 6 juli 1770.
Vier afdeelingen: over de kinderziekte in verband met de inenting in het algemeen,
over de voorbereiding, specifische middelen, voedsel, lucht, koude, enz. bij de
ingeënte kinderziekte, over de inëntinge, pokstoffen, en hare uitwerkingen, over
eenige bijzonderheden welke onder en na de ingeënte pokjes voorvallen. Schrijver
spreekt zich uit ten gunste van de inenting en behandelt zijn onderwerp op objectieve
wijze. Een ‘atomus’ pokstof is voldoende, en de pokjes die ontstaan zijn, in getal,
van de hoeveelheid pokstof onafhankelijk.
Verloskunde. 1771 Camper, P. Brief aan D. van Gesscher, over het voordeel der
doorsnede van de schaambeenderen en de keizerlijke sneede, of den haak te vermijden.
1771 in 8.
Heelkunde. 1771 Camper, P. Naauwkeurige afbeelding en beschrijving van eene
geheel en al verloorene, maar door konst herstelde neus en verhemelte. Uit het Latijn
vertaald. Amsterdam 1771 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Dierkunde. 1774 Camper, P. Kort berigt Van de ontleding eens jongen elephants.
Sl 1774 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Verloskunde. [1774 Camper]. Gerechtelyke en ontleedkundige verhandeling over
de tekenen van leven, en dood in nieuwgeborene kinderen. Door Petrus Camper
A.L.M. Phil. & Med. Doctor, Med. Anat. & Chir. Professor Honor. in het Athen.
Illustre te Amsteldam; Lid van de Koninglyke Maatschappye van Wetenschappen
van Londen, en Edinburg; en van de K. Academie der Heelkonst te Parys. Als mede
Lid van de Maatsch. der Wetenschappen van Haarlem, en van Vlissingen; Lid
Consultant van het Bataafsch Genootschap; Correspondent van de Koningl. Acad.
van Wetenschappen te Parys. En Honorair Lid van de Teken-Academie te Amsteldam.
Te Leeuwarden Ter Drukkerye van H.A. de Chalmot, MDCCLXXIV (20,8 × 12,6
cm., (6) + 129 pp., Bi Un Gent me 1292 en A 7068, Bi Un Amsterdam, Kon Bi
Brussel VH 7735).
Om het vermoorden van pasgeboren kinderen te voorkomen, zou een vondelingenhuis
moeten gesticht worden, waar men kinderen zou opnemen zonder naar hun oorsprong
te informeeren.
Op dat werk verscheen een antwoord door S.M.V.D. ‘Het belang der Maatschappij
in het beteugelen van den kindermoord’, Leeuwarden, de Chalmot 1774 ((4) + 91
pp., mede-
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gebonden Bi Un Gent me 1292), waarin vooral wordt gewezen op de misdaad, ook
tegenover de maatschappij, van het vermoorden van pasgeboren kinderen.
Daarop antwoordt Camper met het volgend stuk:
Verloskunde. [1774 Camper]. Gedagten van Petrus Camper over De Misdaad van
kindermoord; over de gemakkelyke wyze om Vondelinghuizen in te voeren; over de
oorzaaken van kindermoord: en over Zelfmoord. Dienende tot antwoord op de
ongegronde aanmerkingen van den Weleerw. en Zeer gel. Heere S.M.V.D. Waar by
gevoegd zyn Twee zaakelyke proeven over De inblaazing der Lucht in de Longen
van Kinderen die dood ter Wereld gekoomen zyn. Te Leeuwarden, Ter Drukkerye
van H.A. de Chalmot, MDCLLXXIV. (21,9 × 14,4 cm., (2) + 66 pp., Bi Un Gent
me 3413, Bi Un Amsterdam).
Camper spreekt zich weder uit ten gunste van de inrichting van een vondelingenhuis.
Op het einde beschrijft hij twee proeven over het inblazen van lucht in de longen
van kinderen die dood ter wereld zijn gekomen.
Dierkunde. [1774 Camper] Verhandeling over het zaamenstel der groote beenderen
in vogelen en derzelver verscheidenheid in byzondere soorten, door Petrus Camper.
(Verhand. Bat. Gen. Rotterdam 1774, I, 235-244, Bi Un Gent Hi 9621).
Galilaeus en Borellus hebben getoond dat de beenderen der vogels hol zijn, maar in
onderstelling dat zij met olieachtig merg gevuld zijn. Camper bewijst hier dat zij hol
zijn, en gevuld niet met merg, wel met lucht.
Dierkunde [1774 Camper] Aanmerkingen over het gezang der mannetjes kikvorschen
van Petrus Camper (Verh. Bat. Gen. Rott. 1774, I, 245-252, Bi Un Gent Hi 9621).
Aanwezigheid van blaasjes aan de twee zijden van het hoofd; de padden en de wijfjes
kikvorschen bezitten deze blaasjes niet.
Heelkunde [1774 Camper] Verhandeling over het toestellen van breukbanden door
Petrus Camper. (Verh. Bat. Gen. Rott. 1774, I, 253-276, Bi Un Gent Hi 9621).
Daar de breukbandenmakers gewoonlijk noch heelmeesters, noch ontleedkundigen
zijn, zijn zij ook niet bevoegd om over de

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

484
keus te oordeelen van slappe of van metalen banden. Camper geeft de voorkeur aan
stijve of metalen banden.
Dierkunde [1777 Camper] Verhandeling over de zitplaats van het beenig gehoortuig,
en over een voornaam gedeelte van het zintuig zelve in de walvischen; door Petrus
Camper. (Verh. Holl. Maatsch. Haarlem, 1776, XVII 2e, 157-200, Bi Un Gent Hi
2045).
De walvisch hoort met de oorbuis achter het oog, en ook door de Eustachiusbuis;
het gehoor kan echter niet scherp zijn.
Geneeskunde [1778 Camper] De verhandelingen van Hippocrates, C. Celsus en
Paulus Aegineta, over de pypzweeren, en uitzakkingen van den aars; vertaald, en
met aanmerkingen, en waarneemingen, opgehelderd, door Petrus Camper. Te
Amsterdam, By Yntema en Tieboel. MDCCLXXVIII (22,0 × 13,6 cm., 111 pp., Bi
Un Gent me 1525).
In zijn verhandeling bespreekt schr. de werken van Foesius, Charterius en Cornarius,
dan deze van Celsus, Thevenin, Wiseman, Foubert en Leblanc.
Heelkunde [1782 Camper] Aanmerkingen over de veranderingen, welke de steenen
in de pisblaas der menschen ondergaan. Brief over het steen snyden in twee reizen,
volgens P. Franco. Verhandeling van den Heere Maret, over de voordeelen van het
steensnyden in twee tyden. Als mede de stelregels, van Celsus, Albucasis en La Dran,
over deeze konstbewerking. Gestaafd door de Waarneemingen van de heeren ten
Haaff en van Wy. Opgesteld, overgezet, en met verklaaringen uitgegeeven door
Petrus Camper. Te Amsterdam, By Yntema en Tieboel. MDCCLXXXII. (20,3 ×
12,2 cm., (10) + 203 + (3) pp., Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 3194).
Deze reeks mededeelingen wordt opgedragen aan Martens, Van Gesscher, Zwagerman
en Hussem, heelmeesters te Amsterdam, en is van practischen aard.
Dierkunde. [1782 Camper] Natuurkundige verhandelingen van Petrus Camper over
den Orang Outang; en eenige andere aap-soorten. Over den Rhinoceros met den
dubbelen horen; en over het Rendier. Te Amsterdam, By de Erven P. Meyer en G.
Warnars, Boekverkoopers op den Dam, 1782. (25,5 × 20,2 cm., (4) + 235 pp., Kon
Bi Brussel VH 6997).
Opdracht van Thomas Hope, bewindhebber der vereenigde Oost-Indische Compagnie
voor het deel betreffende den orang
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outang; de beschrijving van den rhinoceros wordt opgedragen aan Joachim van
Plettenberg, Gouverneur van de Kaap de Goede Hoop; deze van het rendier aan de
gebroeders Ovens in Sleeswyck. De beschrijving der drie dieren, met figuren is in
den Buffontrant opgesteld.
Dierkunde. 1783 Camper, Petr. Brief aan de Heeren schryvers van de Alg. Vaderl.
Letteroef. over Orangs van meer dan zes voeten. Sl 1783 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Verloskunde. 1783 Camper, Petr. Verhaal van de konstbewerking en den gelukkigen
uitslag der doorsnede van de schaambeenderen, gedaan door J.C. Damen, 20 Oct.
1783 en 11 Aug. 1785, Amsterdam 1783 en 1785 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Dierkunde. 1784 Camper P. Kort berigt wegens den Dugon. Sl 1786 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Anthropologie. 1791 Camper P. Het natuurlijke verschil der wezenstrekken in
menschen van onderscheiden landaart en ouderdom; over het schoon in antijke
beelden en gesneedene steenen. Utrecht 1791 in 4.
Psychologie. 1792 Camper P. Redevoeringen over de wijze om hartstochten op onze
wezens te verbeelden. Utrecht, Camper 1792 in 4.
Heelkunde. [1800 Camper] Verhandeling over de oorzaaken der menigvuldige
breuken in de eerstgeborene kinderen; benevens een vervolg op die verhandeling,
beiden door Petrus Camper; Opgehelderd met zeer uitvoerige, en fraai in 't koper
gegraveerde kunstplaaten, van de beroemde J. van der Schley, en J.C. Philips. Te
Amsteldam, by J.B. Elwe, MDCCC. (22,3 × 13,4 cm., XII + 66 pp., Bi Un Gent me
2788, Bi Un Amsterdam).
Peter Camper geboren te Leiden 11 Mei 1722 en overleden in den Haag op 7 April
1789, hoogleeraar in de heelkunde in de anatomie te Franeker in 1749, dan te
Amsterdam in 1753, te Groningen van 1763 tot 1773.
Camper heeft talrijke ontdekkingen gedaan: de gehoorzintuigen der visschen, de
lucht in de beenderen der vogels, de anatomie van den orang-outang, het beengestel
van den rhinoceros, de kleur van de menschenhuid, de betrekkingen tusschen den
bouw van het lichaam van den mensch en de dieren, de fossiele beenderen, de
behandeling van de epizoötie der kalveren. Gewoonlijk
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worden vooral de Latijnsche verhandelingen alleen genoemd.
Een levensschets van Petrus Camper verscheen te Leeuwarden in 1791, van de
hand van A.G. Camper (Bi Un Amsterdam).
***

Vroedkunde [1780 Cangiamila] Korten inhoud van de embryologia sacra Betreffende
de pligten der Pastoors, Genees- en Vroed-kundige Heren; en namentlyk der
Vroed-Vrouwen, jegens de Kinderen die nog niet geboren zyn, getrokken Uyt het
vermaerd werk van den Eerweerdigen Heere Franciscus Emanuël Cangiamila, Doctoor
in de H. Godsgeleerdheyd, &. & Tot. Leyde, MDCC.LXXX. (21 × 12,3 cm., 32 +
(1) pp., Bi Un Gent me 1214, Bi Un Amsterdam).
Het werkje bespreekt de misvallen, de keizerlijke snee in geval van den dood van de
moeder, de voorwaarden van het doopsel.
Franciscus Emmanuel Cangiamila, geboren te Palerma 1702 en overleden aldaar in
1763, schreef in het Latijn en in het Italiaansch. Hij was kanonnik te Palerma en
provinciaal inquisitor van Sicilië.
Bijen. 1488 Cantipratensis Thomas. Dit is der Bien. Een goed boeck dat ghehieten
is een ghemeyn guet van der naturen der byen. Swolle Peter van Os 1488 in fo (Bi
Un Amsterdam).
Bijen. 1515 Cantipratensis Thomas. Hier beghint der Byen Boeck. Leyden Jan
Zeversz 1515 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1659 Capueel E. Enchiridion medicum. Dat is: een kort begrijp van
den gantschen loop der medicyne. Mitsg. een t'samenspreeckinge van een doctor
ende student der medicyne. By gevoeght de bloemen van Celsus. Amsterdam 1659
in 4.
Geneeskunde. 1724 Capueel E. Enchiridion medicum oft medicynboexken waer in
verhandelt worden vele sieckten die dagelyckx voorvallen, daarby de remedien om
die te genesen. 2e druk Antwerpen 1724 in 8, 4e Antwerpen 1725 in 8, 6e Antwerpen
1750 in 8, laatste druk Antwerpen 1757 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1605 Carelsz Pieter. Instrucktie en generale methodus der vrye Conste
van de Medecyne ende Chirurgie. Begrepen in vyff tractaten. Dordrecht Canin 1605
in 4 (Bi Un Amsterdam).
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Geneeskunde. 1634 Carels Pieter. Instructie ende generale methodus der vryer conste
van de medecyne ende chirurgie. Franeker 1634 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1551 Caretharie Joh. Corte Instructie ende onderwijsinghe. Van den
aderlaten, endie die beduydinghe des bloets. Wten Hoechduytsche ghetranslateert.
Campen Joessen en Amsterdam Karelsen 1551 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1794 Carey Matth. Kort berigt wegens de kwaadaardige koorts, welke
onlangs in Philadelphia heerschte. Haarlem 1794 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Landbouw. [1774 Carrard] Onderzoek of hellende vlakten meer planten of leevende
schepsels draagen, dan waterpasse; door B. Carrard. (In Verh. Holl. Maatsch. Wet.
Haarlem XV 1774, 308-367, Bi Un Gent Hi 2045).
Schrijver geeft de voorkeur aan hellende vlakten, omdat daar gunstig gebruik kan
gedaan worden van een grootere oppervlakte, ook betere ligging voor de zon of
bescherming tegen de winden. Als ongunstige omstandigheden kan gezegd worden
dat stortregens oppervlakkige grondlagen kunnen medeslepen.
Dierkunde. [1774 Carrard] Twyffelingen of zwaarigheden over de wyze, waarop
de slakkenhoorns gevormd worden, en middelen, om ze weg te neemen. (In Verh.
Holl. Maatsch. Wet. Haarlem XV 1774, 368-390, Bi Un Gent Hi 2045).
Discussie betreffende de zienswijze van Reaumur en Herissant.
Oogkunde. [1774 Carrard] Verhandeling over het punt van volmaakte duidelykheid
in het zien. (In Verh. Holl. Maatsch. Wet. Haarlem XV 1774. 391-400, Bi Un Gent
Hi 2045).
Plantenkunde [1689 Casearius] Malabaarse Kruidhof, Vervattende het raarste slag
van allerlei soort van planten Die in het Koningrijk van Malabaar worden gevonden.
Nevens der selver Blommen, Vruchten en Saden. By een vergaderd door de Ed. Heer
Henric van Rheede van Draakestein, Heer van Mydrecht, lid van de hoogaansienlikke
vergaderinge der Ridderschap des Stichts van Uitrecht enz. In het Latijn beschreven
door Johannes Casearius, Bedienaar des goddelikken Woords te Cochin. Met
aantekeningen verrijkt door Arnoldus Syen. Professor in de Medicijne en Kruidkunde
tot Leiden. Vertaalt door Abraham van Poot. M.D. Eerste deel handelende van
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de Bomen. Tot Amsterdam. By de weduwe van Joannes van Someren, de erfgenamen
van Jan van Dyck, Henrik Boom en de weduwe van Dirk Boom. Anno
M.DC.LXXXIX. (38,2 × 24,8, (14) + 39 + (1) pp. + 57 platen).
Ibid. Tweede deel handelende van de Bomen. (29 + (1) pp. + 56 platen, te samen
gebonden in fo, Kon Bi Brussel VH 6846, Bi Un Gent HN69, Brit. Mus.).
De tekst geeft de beschrijving van de teekeningen op de platen. Het boek is versierd
met een groote titelplaat en het portret van Henricus Adrianus van Rheede. Casearius
Johannes, geboren ca 1642 te Amsterdam, studeerde te Leiden en te Utrecht, reisde
als predikant in het Oosten, en kwam in aanraking met H. van Rheede van
Draakenstein, gouverneur in Nederlandsch Indië, met wien en met Mattheus de Santo
Josepho, hij aan het groot werk Hortus Malabaricus 1679-1703 te Amsterdam in 12
deelen verschenen, werkte. Hij overleed te Batavia in 1677.
De eerste twee deelen van Hortus werden in het Nederlandsch vertaald door Abr.
van Poot, Amsterdam 1689, 2e druk Haag 1720.
Pokken. 1722 a Castro Jacob. Verhandeling over de nieuwe, veilige en voordeelige
methode of wyze om de pokkjes te occuleren of in te enten tot Thessalien,
Constantinopolen en Venetien eerst uitgevonden. Amsterdam 1722 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Plantenkunde. 1661 C(ats) J. 't Ondekte voordeel van alle wereldsche dingen,
afgedeelt in de Wyse Jaer-beschrijver, verstandige Huys-houder, Ervaren
Landt-bouwer, Wisse Heel-Konstenaer en Voordeelige Plantenkenner. Amsterdam
1661-1663.
Geciteerd door Catalogue No 44 Old Medical and botanical Books van het
Internationaal Antiquariaat Amsterdam No 45. Twijfelachtig is het toch of dit werk
van J. Cats zou zijn.
Dat Cats over kruiden en boomen heeft geschreven, is echter goed bekend. In zijn
gedichten treffen wij namelijk de volgende stukken: (uitgave van Hofdijk, Tiel) p.
173, de kracht van kruiden, op moeskruiden; p. 174, op wortelen, aardvruchten,
heestervruchten, boomvruchten; p. 568, in de Hofgedachten, dat is invallen bij
gelegenheid op 't gezigt van boomen, planten, bloemen, kruiden, en diergelijke
aardgewassen; p. 663, in bedenkingen, moeskruiden, wortelen, vruchten.
Voeding [1769 Cats]. J. Cats nuttelyck Huys-Boeck. Behelsende eene Bespiegeling
des 's mensche; Waer in het Leeven bestaet; Waer door de
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Doot onderworpen is geworden; de opvoeding der Kinderen; En wat het nuttigste
is, om lang Gesont te Leeven & Van 't begin, midden, tot den Eynde. Met Koopere
Plaaten verciert. Benevens alle de overgebleven gedichten Die in geen van Zijn
andere Werken gevonden worden. Als mede: De Lof- en Rouwgedichten en
Graft-Schriften, op den Heere J. Cats. Tweede Druk. Te Leyden, Bij Hendrik van
der Deyster, 1769. Met Previlegie (15,6 × 9,6 cm., (12) + 321 + (10) pp., Bi A.J.J.V.).
De hoofdstukken over spijs en drank, graan, moeskruiden, eetbare wortelen en
knollen, vruchten, suiker, specerijen, vleesch van allerlei dieren, wijn, bier, tabak,
hebben op de voeding betrekking. Daarna komen allerlei raadgevingen over voeding
van kinderen, jonge en oude menschen, met gelegenheidsverzen.
Geboren te Brouwershaven in Zeeland in 1577, overleed Jacob Cats te Zagvliet
in 1660.
Heelkunde. [Sd de Cauliaco]. De chirurgie van Guido de Cauliaco nootsakelijck
allen Chirurginen. Van nieus uyten Latine in nederduytsch overghesett. Door Iodotum
Sterthemium Medicinae Chirurgicae Licentiatum. Te Ghendt, by Jan van Salenson,
vvonende op de Hoochpoort, inden gouden Bybel (15,4 × 9,7 cm., 8 lim + 654 pp.
+ 15 pp. register, Bi Un Gent G 341).
Het boek is niet vermeld in de anders zoo rijke Bibliographie Gantoise van Ferdinand
van der Haeghen. Maar uit de aanduiding van den tijd 1581-1588 waarop Jan van
Salenson als drukker te Gent werkzaam was (Bibliographie Gantoise door F. van der
Haeghen, VII p. 517) kan men gemakkelijk afleiden dat het boek tusschen 1581 en
1588 het licht zag.
van der Haeghen noemt de Cauliaco op twee verschillende plaatsen van zijn
Bibliographie (I p. 157): ‘Een Sermoen van Guido de Cauliaco, op de chirurgia,
overghestelt duer Judocus van Sterthem. Te Ghendt, bij Henrik van den Keere,
(1576?)’; en (VI p. 330) onder de Gentsche uitgaven waarvan de uitgevers onbekend
zijn: ‘1566 De chirurgie van Guido de Cauliaco, in 8 (G 341)’. Zonderling genoeg
draagt het boek van de Gentsche Universiteit, gedrukt bij Jean van Salenson, sd,
hetzelfde nummer G 341.
Na de dubbele voorrede ‘De overzetter totten beminders der chyrurgyen’ en ‘De
chirurgie van Guido de Cauliaco gheseyt den Inventaris oft vergaderinghe van
Chirurgie uut ghegheven in de vermaerde Universiteit van Monpeliers int iaer ons
Hee-
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ren MCCCLXIII’ wordt een overzicht gegeven van den inhoud van het werk. Daarna
de zeven deelen: ‘anatomie, apostemen, wonden, Ulceratien, fracturen, ghebreken,
antidotarius’.
Heelkunde. 1650 de Cauliaco. De bloemen des grooten Guidonis. Rotterdam 1650,
4e druk. (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1507 de Cauliaco. Die cyrurgie van Meester Guido de Cauliaco.
Antwerpen, Henrije Eckert Van Hombergh 1507 in fo, uit Latijn in Duytsche geset.
(Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1646 de Cauliaco. De chirurgye van Guido de Cauliaco. Uyt de Latynsche
in de Nederlandsche tale overgeset door P. Nieustadt. Amsterdam, Theunis Jacobz
1646. (Bi Un Amsterdam).
Gui de Chauliac, Cauliac of Chaulieu werd geboren te Chauliac in de eerste helft
van de 14e eeuw, arts te Lyon en te Avignon, arts van de pausen Clemens VI,
Innocentius VI en Urbain V. De werken van de Chauliac bleven onder den titel van
Guidon klassiek tot op het einde der 18e eeuw.(1)
Heelkunde. 1482 de Cauliaco. Tractaetken van cyrurgijen van de Caulyaco Guido.
Delft, Jac. Jacobszoon v.d. Meer 1482 in 4.
Tuinbouw. [1676 Cause] De Koninglycke hovenier aanwyzende de middelen om
Boomen, Bloemen en Kruyden te zaayen, planten, aenqueeken en voortteelen. Met
konstige koperen Platen verciert. Door D.H. Cause Schul: Noidt voor dese Gedruckt
met Privilegie voor 15 Jaren. t'Amsterdam by Marcus Doornick op de Vygendam
(1676, 31 × 19,5 cm., (4) + 224 pp., Bi Un Gent HN 1941, Kon Bi Brussel VB 4153).
De titelplaat draagt geen dagteekening, het privilegie echter de aanduiding: gedaan
in den Hage den 14 sept. 1676. Het boek is aan Wilhem Henrik, prince van Orange
en Nassau door den uitgever Marcus Doornik opgedragen. In een register worden
de Nederlandsche namen, in alphabetische orde van ca 500 boomen, bloemen en
kruiden die in het boek worden besproken, vereenigd. Voor iedere plant worden de
geslachten, de gedaante, de natuur van den grond, de teeling, de planting, de inlegging,
de enting, enz. besproken. Er worden geen Latijnsche namen gegeven, maar

(1) Zie daarover meer in mijn verhandeling over J. Van Beverwyck, Versl. en Meded. Kon. Vl.
Acad. 1934, pp. 40-47.
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met talrijke platen wordt de tekst duidelijker gemaakt. Het boek is in drie overzichten
verdeeld: boomen, bloemen, kruiden. Op p. 144 treft men een reeks modellen van
bloemperken, doolhoven die voor liefhebbers en hoveniers nuttig kunnen zijn.
Over Cause vond ik geen inlichtingen.
Electriciteit. 1780 Cavallo Tib. Volledige verhandeling over de elektriciteit. Utrecht
1780 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Tiberius Cavallo, Napels 1749 † London 1809, schrijver van verscheidene
verhandelingen over physica in de Philosophical Transactions.
Centen J.S. Zie Anonymus 1739.
Pokken. [1754 Chais]. Verdeedigende proeve over de Manier van 't Mededeelen der
Kinder-Pokjes door inenting: Waer in men tragt te toonen, dat er het Geweten niet
van gequetst, nogt de Godsdienst mede beledigd word. Door Karolus Chais. Uit het
nevenstaende Fransch vertaeld door Martin Schagen, Doopsgezind Leeraer t'Utrecht.
(In Verh. Maatsch. Wet. Haarlem, V, 1754, 585-772, Bi Un Gent Hi 2045).
Sterk pleidooi ten gunste van de inenting, niet alleen als gewetensplicht, doch ook
als plicht voor staat en kerk. Op p. 741 een brief gericht aan Thomas Schwenke te 's
Gravenhage.
Pokken [1760 Chais] Verhandeling betreffende den oorsprong der maniere om de
kinderziekte in te enten; door C. Chais. (In Verh. Maatsch. Wet. Haarlem V 1760,
212-224, Bi Un Gent Hi 2045).
‘Dat dus langzamerhand de handelwijze van de kinderziekte in te enten, volledig
bevestigd door de bevindingen, algemeen aangenomen en overal vastgesteld (ofte
gevestigd) zal worden.’
Pokken. 1768 Chais, Charl. Brief aan den Heere Sutherland over de nieuwe wijze
om de kinderpokjes in te enten en antwoord van Alex. Sutherland. Uit het Fransch
vert. door Joh. Hiddinga. 's Gravenhage 1768 in 8.
Charles-Pierre Chais, Genève 1701 † den Haag 1785, predikant, publiceerde in
den Haag in 1754 zijn ‘Discours apologétique sur l'inoculation.’
Heelkunde. 1640 Chalmateus, Ant. Handt-boeck der chirurgie. Arnhem 1640 in 8
(Bi Un Amsterdam).
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Heelkunde. Sd de la Charriere, J. De nieuwe operatien der chirurgie, in 8.
Hygiene. [1727 Cheyne] Eene proeve om gezond en lang te leeven. Geschreeven
door den Heer George Cheyne, M. Dr. En Lid van het Koninglyke Genootschap der
Genees-Heeren te Edenburg, midsgaders van de Koninglyke Maatschappy te Londen.
Uyt het Engelsch vertaalt, doorgaans vermeerdert, in beter orde gebragt, en met een
Bladwyzer verrykt, door Jan de Witt, Med. Doct. T'Amsterdam By R. en J. Wetstein,
en W. Smith. MDCCXXVII. (15,8 × 8,9 cm., (82) + 430 + (30?), Bi Un Gent me
4715, Bi Un Amsterdam).
Opdracht van Jan de Witt aan zijn oom Jan Claus. Voorrede van den schrijver.
Voorrede van den vertaler. Het boekje dat voor zijn tijd merkwaardig is bedraagt 7
hoofdstukken: lucht, spijs en drank, slapen en waken, beweging en rust, ontlasting
en verstopping, hartstochten, aanmerkingen. Een goed bewerkte alphabetische
bladwijzer laat toe de gewenschte inlichtingen gemakkelijk te vinden.
Reeds worden nuttige vaststellingen gedaan, b.v. dat karper, zeelt, zalm, aal, tarbot
moeilijker verteeren dan wijting, baars, forelle, schelvisch, alhoewel daarover geen
proeven worden gedaan. Reeds wordt beweerd dat de aardappelen gemakkelijk
verteeren. Sterke dranken zijn schadelijk, alsook misbruik van koffie. Melk is een
wonderlijk voedsel. Wijn, matig tot vroolijkheid gedronken is niet schadelijk. Bier
wordt weinig geprezen, ook weinig gebruikt, ‘uytgenomen het dun bier, dan alleen
onder handwerklieden en vossevangers.’
Georges Cheyne, Scotsche geneeskundige 1671 † 1742, lid van de Royal Society.
Pest. 1721 Chicoyneau, Verni en Soulier. Beknopt verhaal raakende de pest te
Marseille. Uit het Fransch. Leyden 1721 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Huishoudkunde. 1743 Chomel Noël. Huishoudelijk woordenboek, vervattende vele
middelen om zijn goed te vermeerderen en zijne gezondheid te behouden, met
verscheiden wisse en beproefde middelen voor een groot getal van ziekten, en schoone
geheimen om tot een hooger en gelukkigen ouderdom te geraken. Leyden, Luchtmans;
Amsterdam, Uytwerf, 1743, 1496 pp. (Cit in Index-Catalogue Libr. Surgeon gen.
off. Washington, 1898, vol. III, p. 609).
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Huishoudkunde. 1778 Chomel Noël. Algemeen huishoudelijk, natuur-, zede-kundigen Konst-woordenboek, vervattende vele middelen om zijn goed te vermeerderen,
en zijne gezondheid te behouden. Tweede druk geheel verbetert, en meer als de helfte
vermeerdert door J.A. de Chalmot, 16 deelen, Leyden en Leeuwarden, Campen en
Amsteldam, 1778-1793 in 4.
Noël Chomel was landbouwkundige, geboren te Parijs rond 1632, overleden te
Lyon op 30 october 1712, als pastoor van de St. Vincentiuskerk. Zijn Dictionnaire
économique, waarvan de 1e uitgave te Lyon bij Thened in 1709 verscheen, had talrijke
uitgaven en namaaksels, en werd vertaald in het Nederlandsch en in het Engelsch.
Huishoudkunde. 1800 Chomel Noël. Huishoudkundig handboek of huishoudelyk
woordenboek verkort. Amsterdam 1800-1803, 4 vol.
Geneeskunde [1791 Clark] Waarnemingen over de koorzen, inzonderheid die van
het aanhoudende zoort, met een verswerende zeere keel verzelt; als mede Een
vergelykenis dier Volk-ziekte, met de scharlake-koors en de kwaadaartige zeere keel,
zooals die door de schryveren is opgegeven; door J. Clark, een der geneesheeren van
de Newcastelsche ziekenbeurs. Uit het Engels vertaald door C.S. Med. Doct. Te
Gouda, Bij M. van Loopik & Comp. MDCCXCI. (21,7 × 13,7 cm., XXV + (5) +
346 pp., Bi Un Gent me 1857).
De opdracht van J. Clark aan J. Gregory is geteekend uit Newcastle 15 feb. 1780.
De Bi Un Amsterdam bezit een Nederlandsche uitgave in 1781 te Utrecht, wellicht
de eerste; deze zou dus een herdruk zijn.
Het werk is verdeeld in twee: de waarnemingen over de koortsen, inzonderheid
deze van aanhoudende soort, en de waarnemingen over de scharlakenkoorts zooals
zij te Newcastle in 1777 heeft geheerscht. In een aanhangsel vindt men een statistiek
voor Newcastle en de lijst van eenige geneesmiddelen.
John Clark, Schotsche geneeskundige 1744 † 1805, hervormde den dienst der
ziekenhuizen.
Geneeskunde. 1721 Claudinot. Collegie der medecyne, opghericht door den
magistraet der Stadt Brussel; uitgegeven door Ant. Claudinot Brussel 1721 in 4 (Bi
Un Amsterdam).
Natuurkunde. Sd le Clercq P. Keurige aanmerkinge over de natuurkunde, 2 deelen
in 8.
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Bijen. [1653 Clutius] Van de Byen, Haer wonderlicke oorsprong, natuer, eygenschap,
Krachtighe, ongehoorde en zeltsame wercken. Item: Hoe men de Byen profijtelijck
opvoeden ende regeren sal. Noch: Wat nuttigheyt dat men van Honich en Was kan
krijgen. Oorbaerlick voor alle Menschen die hen in de huyshoudinge begeven: Oock
wat men van Honich en Was kan maken, &. Beschreven door Theodorum Clutium.
Hier is noch bygevoegt een Paerde-boecxken, mitsgaders hoe men de Beesten, als
koeyen en andere, van hun gebreken genesen en cureren sal, seer expert bevonden,
dienstigh voor alle Huyslieden, en die met Paerden omgaen. t'Amsteldam. By
Johannes van Ravesteyn, op 't Water in 't Schrijfboeck, Anno 1653, (15,5 × 10,3 cm.,
(12) + 217 + (24) + (38) pp., Kon Bi Brussel VH 6030).
Voorrede aan de Staten van Hollant en West-Vrieslant, en aan den lezer. Het werk
is verdeeld in drie boeken: het 1e ‘boecx’ bevat 12 ‘Capittel’, het 2e 15 en het 3e 15.
De volgende schrijvers worden genoemd die als het ware een bibliographisch
overzicht uitmaken over de bijen: Actuarius, Aetius, Aelianus, Archelaus, Aristoteles,
Avicenna, Bellonius, Biblia sacra, Clusius, Stephanus, Columella, Constantinus,
Democritus, Dioscorides, Cnydius, Euripides, Fumanellus, Galenus, de Varignana,
Lerius, Libantius, Isiodorus, Marinellus, Varro, Mesuae, Alexandrinus, Prepositus,
Ovidius, Palladius, Paulus Apostolus, Aegineta, Jovius, Petrus Messias, Plinius,
Rhases, Rondeletius, Servius, Virgilius.
Het 1e boek handelt over de eigenschappen en het leven der bijen, het 2e over het
kweeken, het 3e over den honig, gewoonlijk onder den vorm van een samenspraak
tusschen Carolus Clusius en Theodorus Clutius, die aldus eindigt: ‘Amen, Hier mede
D. CLUTI wil ick u van alle u goet antwoort bedancken, dewijle de Sonne ondergegaen
is, en den tijt gemaeckt om te scheyden, wil ick u den lieven Godt bevelen. T. CLUT.
En ick u also. C. CLUS. Adieu CLUTI. Godt geve u goeden nacht. T. CLUS. Adieu D.
CLUSI, en u also. Blijft veel Jaren gesont.’
Na een volledig alphabetisch register en een register van de geneesmiddelen, komt
een lijst van kruiden en specerijen in alphabetische orde gerangschikt volgens de
Latijnsche namen met de Nederlandsche vertaling, en ten slotte de volgende verzen
van Dirck Ontgertsz. Cluyt.
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Lof-dicht Op 't Byen-Boeck
Van Dirck Ontgertsz. Cluyt.
Mellona singht ghy self, den lof van dees u Knecht,
Mijn stem is veel te heesch, mijn toon is veel te slecht;
Om d'onsterflicke sangh, verdient door sijne daden
t'Uyten nae Themis Wet, Momus sou die versmaden,
Om zijn doortrapt oordeel, dat elck quae naklanck geeft,
Ghy neghen Sustren dan die op Helicon leeft,
Singt met u Syreensche stem, wat Cluyt ons hier voorstelt,
Van 't kleyn profijt'lijck Dier dat in Demenetaes-velt
Sich vermaekt, en voet op 't kruyt, 't geboomt, 't gebloemt
Die hy niet By en singt, maer met recht By-een noemt,
d'Oorspronk, voorkomt, natuer, de wetten, en manieren,
d'Oeffening, 't profijt van dees zeer scherp-stekende dieren
't Onderscheyt van By, Brem, Wesp, Horsel, en Pheres,
Stelt hy u naeckt voort oogh, en geeft elck tot een les:
Dat d'oorsprongh niet en is van Jupiters Melissae,
Of so ons Varro seyt, geteelt op 't velt Napoeae.
Van Horsel en van Brem, neen dus sijn stem niet speelt,
Maer hy singht lieflick uyt, alleen den Coninck teelt,
Dit dierkens groot geslacht, met veel ander secreten,
Die d'oude hoogh geleert noyt en hebben geweten,
Dees zijn hem geopenbaert, door waer ondervindingh,
Wat voordeel dit Dier geeft, hebt ghy van hem ontbindingh,
So van Honich als van Was, en wat men daer van maeckt
Voort vier twee drie-voetigh dier, geboren bloot en naeckt:
Leest ende herleest het wel, en roept dan overluyt,
Ontsterffelijcke lof zy Dirck Outgertszoon Cluyt.

Oordeelt sonder troist.
Zooals de titel het vermeldt wordt bij de verhandeling van de bijen van Clutius een
stukje over de paarden, geschreven door D.W.C. en met volgenden tekst op het
titelblad:
Meesterye voor de Paerden, om te weten alle de Secreten, alsoo men die die gebruyckt
by den Maerschalk des Keysers, en de Eertz-hertogen Keyser Carolus de Vijfde.
Voort eerste tracteert dit Boeck, om de Paerden te cureren van haer gebreken; daerna,
hoe, waer by, ofte waer aen dat men een goet Paert bekennen mach, sonder bedrogh,
ende welck het beste Hair van Paerden is. Beschreven in drie Tractaten.
Dit Boecxken is eerstmael geschreven tot Brussel in den Hove van
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Brabandt, by den Maerschalck des Keysers, ende Eertz-Hertogen Keyser Karel de
Vijfde, in 't Jaer 1547. Ende nu na de oude Copye gecopieert, en eenige Hoogduytsche
woorden die daer in begrepen zijn, nu den rechten zin overgeset, Door D.W.C.
Die kleine verhandeling, behelzende 38 ongepagineerde blzz. eindigt met een
‘Noodigh Boecxken’ over de koeien en de varkens.
Buiten de uitgave 1653 Amsterdam van het boek over de bijen van Clutius worden
nog genoemd: 1597 Leiden in 8, 1648 Amsterdam in 8 (Bi Un Amst.) en 1705
Amsterdam in 8 (Bi Un Amst.)
Dat merkwaardig boekje verdient een volledige studie.
Tuinbouw. 1631 Cluyt. Memorie der vreemder bloom-bollen, wortelen, kruyden,
planten, struycken, zaden en vruchten, hoe men die sal wel gheconditioneert bewaren
ende over seynden. Amsterdam 1631 in (Pritzel no 1762).
Geboren te Leiden einde 16e eeuw, reisde Cluyt, of Clutius Augerius, in Frankrijk,
Spanje, Noord-Afrika, was tusschen 1634 en 1636 geneesheer te Amsterdam, en
eindelijk opziener van den kruidtuin te Leiden, waar hij overleed.
Dat boek door Pritzel aangehaald wordt door Vander Aa (III, 508) niet genoemd.
Dirk Otgers Cluyt (Latijn Theodorus Augerius Clutius) was een plantenkundige van
de 16e eeuw, en apotheker te Leiden. Van hem noemt Hoefer zijn werk van de bijen,
Leiden 1598 in 8, Amsterdam 1608 in 8 en 1785 in 8, doch niet de uitgave Amsterdam
1653. VanderAa noemt Leiden 1598, Amsterdam 1607 of 1608, 1653, Antwerpen
sd, Amsterdam 1785.
Geneeskunde. 1701 Cockburns, Will. Redenering en aanmerkingen omtrent de
ziektens ter zee voorvallende. Leiden 1701, kl. in 8 (Bi Un Amsterdam).
Bibliographie. 1794 de Cocq J. Catalogus van de anatomische, medicynsche,
chirurgische, botanische en pharmaceutische boeken, door J. de Cocq by legaat aan
het Theatrum anatomicum geschonken in 1721. 's Hage 1794 in 8 (Bi Un Amsterdam).
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Thee. 1719 Cohausen. Neo-thea, of nieuwe theetafel, ofte wel eene naaukeurige
beschrijving van de krachten der in en uitlantsche Kruiden, Bloemen, Wortelen en
Planten: om de zelve als Thee te doen trekken..... uit het Hoog- in het Nederduitsch
vertaalt, en met aanteekeningen opgeheldert en vermeerdert door H.J. Grasper.
Amsterdam, 1719 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Johannes Heinrich Cohausen, geneeskundige, geboren te Hildesheim in 1675, te
Münster overleden op 13 Juli 1750, arts van den bisschop van Münster. Haller noemt
een uitgave in 1728 te Lamgow, het British Museum een 3e uitgave in 1750 te Lemgo.
Pokziekte. 1800 Colon Franc. Verhandeling over de inenting der koepokken.
Rotterdam 1800 in 8; 2e druk Rotterdam 1801 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Tuinbouw. [1676 Commelyn] Nederlantze Hesperides, Dat is Oeffening en Gebruik
van de limoen- en oranjeboomen; Gestelt na den Aardt, en Climaat der Nederlanden.
Met kopere Platen verciert, Door J. Commelyn. Tot Amsterdam, By Marcus Doornick,
Boeck-verkooper op den Vygen-dam, 1676. Met Privilegie (31 × 9,5 cm., (2) + 47
+ 2 pp., Bi Un Gent HN 194, Kon Bi Brussel VH 6094).
Titelplaat, het planten van oranjeboomen verbeeldende. Uit de voorrede verneemt
de lezer dat het werk met behulp van de boeken van Jovianus Pontanus en Joannes
Baptista werd opgesteld. In het overzicht dat 43 hoofdstukken bedraagt worden op
verscheidene plaatsen verzen aangehaald van Cats en van Vondel; 27 platen versieren
het werk.
Vander Aa (III, 648) noemt Commelin Johannes, Amsterdam 1629 † 1692,
geneesheer, hoogleeraar in de kruidkunde aan het Athenaeum te Amsterdam, aanlegger
van den Hortus Botanicus aldaar in 1823, die schreef:
Nederlandsche Hesperides, of oeffening van Limoenen en Orange boomen,
Amsterdam 1676 fo. Catalogus plantarum Indigenarum Hollandiae Amsterdam 1683
in 12. Catalogus plantarum Horti medici Amstelodamensis, Amsterdam 1689 in 8.
Pritzel onder Ne 1289 noemt nog:
Afteekeningen van verscheyden, vreemde gewassen; in de Medicyn-Hoff der Stadt
Amsterdam. Door Ordre van de Heeren J. Huydekoper en J. Commelin, als
Commissarissen van den voorn. Hoff. Inden jaren 1687 tot 1749, 9 deelen in fo.
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Heelkunde [1779 Coomans] Waarneeming van eene zwaare (contusio) kneuzing
des Hoofds, na eene afscheiding van een groot gedeelte van 't linker opperhoofdsbeen
volkomen geneezen. Door Arnoldus Coomans, Chirurgyn te Aarlanderveen. (In
Handel. Geneesk. Gen. IV 1779, 327-334. Bi Un Gent me 366a).
Beschrijving van een geval.
Geneeskunde. [1786 Coopmans] Antwoord op de vraag, voorgesteld door het
Geneeskundig Genootschap, Hoe verre kan de kennis, en tevens het oordeel over
Ziekten, 't zy dezelve heet en kortstondig, 't zy dat ze langduurig en kwynende zyn,
uit de beschouwing van het Water op vaste gronden van reden en ondervinding
afgeleid worden, zo ten aanzien van den staat der vochten en vaste deelen in 't
algemeen, welke door het water wordt aangeduid, als van de byzondere wegen waar
langs het zynen loop genomen heeft, als de Nieren, Pisleiders, Blaas, enz.? Door G.
Coopmans, A.L.M. Phil. & Med. Doctor, Medic. Chemiae & Mat. Med. Professor
Ordinarius aan 's Lands Universiteit te Franeker, Lid van de Haarlemsche en
Utrechtsche Genootschappen, enz. (In Handel. Geneesk. Gen. XI 1786, 1-55, Bi Un
Gent me 366a).
De ziekten die door de beschouwing van de urine kunnen worden erkend, die
kunnen voorzien worden; de biologische eigenschappen van urine, in betrekking met
de ondervinding.
Geneeskunde. [1790 Coopmans] Antwoord op de vraag, Welke zijn de Oorzaken
van het Beslag op de Tong? Welke zijn deszelfs verscheidenheden? In hoe verre is
het een kenmerk van den onderscheiden Aart en van de Oorzaken der verschillende
Ziekten? Wat grond geeft het den Geneesheer tot het maaken van eene goede
Voorzegging; en welke aanwijzingen verschaft het hem in het behandelen der Ziekten?
Door Gadso Coopmans, A.L.M. Phil. & Med. Doctor, Medic. Professor Ordin. aan
's Lands Universiteit te Franeker. (Verh. Bat. Gen. Rotterdam, 1790, IX, 155-227,
Bi Un Gent Hi 9621).
Na een historisch overzicht en een studie over beslagsoorten, de
kleurenverscheidenheid, de tegennatuurlijke vergrooting of verkleining van de tong,
de droogheid en ruwheid, de bewegingen, den warmtegraad van de tong, en de
behandeling van de ziekte, besluit schr. dat het beslag zijn oorsprong neemt, of uit
de hevigheid der ziekte die de vochten verdikt, of uit de pogingen der natuur om
langs dezen weg de vochten van het schadelijke of overtollige te ontlasten.
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George Coopmans geboren Makkum 1717, overleed te Franeker in 1800. Heelkundige
en de uitvinder van de wateraftapping.
Water. 1600 Coolhaes Casp. Water-boecxken. Amsterdam, Theunisz C. Claes 1600
kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Pokziekte. 1792 Cooper Will. Beantwoording van gemoedlijke bezwaaren tegen de
inenting der kinderziekte, in eenen brief, ten jaare 1721 geschreven, uitg. door John
Erskine. Uit het Engelsch. Rotterdam 1792 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Coopmans, G. Zie Bonnet 1774, 1777.
Geneeskunde. [1757 van de Coppello]. Servaas van de Coppello heeft de
Maatschappye aangeboden, de volgende waarneeming omtrent de Milt- en Nierklieren;
dewelke de Societeit geoordeeld heeft het Algemeen niet te moeten onthouden. (In
Verh. Holl. Maatsch. Wet. Haarlem III 1757, 610-617. Bi Un Gent Hi 2045).
Anatomische beschrijving van een geval van ascites.
Heelkunde. Sd Coppens. M. Lauverjat, toets eener werkje van den Heer Sigault over
schambeens-doorsnyding, uit het Fransch door B. Coppens. Gend, J.P. Vander
Schueren in 8.
Heelkunde. Sd Coppens. Redenvoering over de voordeelen van de doorsnyding der
schaembeensvereeniging in de moeylyke baeringen, uit het fransch met
aanteekeningen van B. Coppens. Gent, J.P. Vanderschueren in 8.
B. Coppens, geboren 1756, overleden 1801.
Geneeskunde. 1614 Cordus. Den Leijdsman ende onderwijzer der Medicijnen door
P.T. naar Valer. Cordus. Amsterdam 1614, 1632, Rotterdam 1656 (Bi Un Amsterdam),
Amsterdam 1662.
Pharmacie. 1592 Cordus Valer. Dispensatorium, dat is de maniere van de medicynen
te bereyden. Overgheset deur Mart. Everaert. Amsterdam, Claesz 1592 in 8. (Bi Un
Amsterdam).
Hygiene. 1703 Cornaro Louis. Raad-geeving, en verseekerde middelen, om seer
gemakkelijk honderd en meer jaaren in een volkomen goede gesondheid te konnen
leeven. Leyden 1703 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Physica. [1740 Cotes] Lessen en proefondervindingen over de water-
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weegkunde en lugt, door Rogier Cotes, Meester der vrye Konsten, eertyds Hoogleeraar
der Sterrekunde, en Proefondervindelyke Natuurkunde te Cambridge, Uitgegeven
met aantekeningen Door desselfs opvolger Robert Smith, Meester der Tuigwerkkunde
by zyn Majesteit. Hier zyn by gevoegt IV Verhandelingen als I. Halley over het ryzen
en dalen der Kwik in de Barometer. II. Newton schaal van de trappen der hitte. III.
Jurin proeven over de opklimming van water in hairkleine buizen. IV. Jurin proeven
over de werking van glas op Water en Kwik. Te Leide, By Jakob Van der Kluis, P.Z.
1740. (19,9 × 10,9 cm., (16) + 304 + (11) pp., Kon Bi Brussel VH 8191, Bi Stad
Antwerpen 10438).
Het boek bevat de stof van 16 lessen over waterweegkunde en over de luchtdrukking,
gegeven te Cambridge in het genootschap der Drieëenheid. Het bevat ook een
alphabetisch register en vijf platen.
Roger Cotes, wis- en sterrekundige, geboren te Rurbach, in 1682 en overleden te
Cambridge in 1716, hoogleeraar in sterreen natuurkunde.
Pharmacie. 1784 Cothenius, Christ. Andr. Scheikundig onderzoek van de roode bast
van kina. Amsterdam 1784 in 8.
Pharmacie. 1662 Coudemberg, Pieter. De Leydtsman en Onderwyzer der medicynen
of ordentlicke uytdeylingboeck van de medicamenten. Met de verklaringen van P.
Coudemberg en van M. De Lobel, door P.T.; laetste druk, vermeerdert met een kort
examen der chirurgie. Amsterdam 1662 in 8.
Coudenburg, ook Caudenberg of Coldenberg, geboren ca 1525 te Antwerpen,
overleden zeer waarschijnlijk aldaar in 1594, was apotheker en natuuronderzoeker,
tevens een vriend van Plantin. Zijn boek over pharmacie, uitgegeven in 1538, had
talrijke uitgaven, en vertalingen in het Nederlandsch en in het Italiaansch. De eerste
uitgave van 1568 (Broeckx zegt 1535) heeft als titel: Valerii Cordi dispensatorium
pharmacorum omnium quae in usu potissimun sunt: ex optimis auctoribus, tam
recentibus quam veteribus collectum, ac. scholiis utilibus illustratum, in quibus
imprimis simplicia diligenter explicantur.
Landbouw. [1780 Couperus]. Berigt aangaande de Gamber, Derzelver Planting en
Bewerking op Malacca door Abrahamus Couperus, Onderkoopman aldaar. (In Verh.
Batav. Genootsch., II, 1780, 356-382, Bi Un Gent Hi 9696).
De bladeren van de Gamber, evenals catjoe, cardamon en
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tabak worden gekauwd. In de mededeeling wordt de cultuur van de Gamberstruik
beschreven.
Geneeskunde. 1764 M. Hofkens de Courcelles. Nut der olie van jodenlijm in
verouderde verzweeringen der ingewanden. Sl 1764 in 8.
Pokken [1755 Cramer en Joly] Een Kort Berigt over de Inënting der kinderpokjes
door de Heeren Cramer en Joly, doctoren in de medicynen te Geneve. Met een
Historisch Vertoog over de Inënting, door de Heer Guyot, Heelmeester te Geneve,
en Lid van het Koninglyk Genootschap der Heelkunde. Als mede de inenting der
kinderpokjes gebillykt: of werkelyk en verdedigend onderzoek deser practyk, Door
den Heer Tyssot, Doctor in de Medicynen van de Hooge Schole te Montpelier. Uit
het Fransch vertaalt door Marinus Schouten, Heel- en Vroedmeester. Te Rotterdam,
By Jan Daniel Beman en Zoon, MDCCLV (20,2 × 11,8 cm., 165 pp., Kon Bi Brussel
VH 7794, Bi Un Amsterdam).
Dit kort bericht van 165 pp. bevat een historisch vertoog over de gunstige gevolgen
van de inenting te Geneve tusschen 1750 en 1752, dan een volledige uitzetting van
Tissot op het gebied van de praktijk, met de antwoorden op de gedane tegenwerpingen.
Pokken [1774 Cramer] Onpartydige beschouwing noopens de vooren na-deelen van
de inënting der Kinder-pokken. Door Johan Andreas Cramer, Eertyds Koninglyke
Deensche Hof-Prediker, thans Superintendent der Kerken van Lubek. Naar den
tweeden Hoogduitschen Druk vertaald door Antoni Fredrik Klenke, Hoog- en
Nederduitsch Schoolhouder te Amsterdam. Te Amsterdam, By Gerrit Bom,
Boekverkooper, in de Molsteeg. 1774. (20,2 × 11,8 cm., 26 pp., Kon Bi Brussel VH
7794.)
Het gebruik der inenting moet aan een ieder vrij worden overgelaten, maar het nut
van de inenting dient ook aan eenieder bekend gemaakt.
Dierkunde. 1775 Cramer P. Uitlandsche Kapellen. Amsterdam 1775-1782, 4 deelen
in 4.
Crantz H.J.N. - Zie Puzos 1762 en 1768.
Verloskunde. [1772 Crantz]. Inleiding tot ene ware en gegronde vroedkunde. Door
H.J.N. Crantz, Keizerlyken Hofraad, Hoogleeraar in de Geneeskunde te Wenen, en
Lid van verscheide geleerde Genootschappen. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te
Haarlem, by C.H. Bohn, Boekverkoper, MDCCLXXII. (21,9 × 14,2 cm., (4) + 148
pp., Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 2649).
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In tien hoofdstukken worden al de mogelijke verlosvormen uiteengezet.
Hendrik-Johan-Nepomuceen Crantz, geboren in 1722 was genees- en
plantenkundige, ook hoogleeraar te Weenen.
Geneeskunde. 1697 Cremer Thom. Verdediginge van Thom. Cremer tegen Herm.
Lufnen. Rotterdam 1697 kl in 8.
Geneeskunde. 1697 Cremer Thom. Een vergrootglaasje. Rotterdam 1697 kl in 8.
Pokken. 1771 Cremers F.H. Ontleeding der waare pokjes. 's Hertogenbosch 1771.
(Bi Un Amsterdam).
Technologie. [1760 de Creutznach]. Verhandeling over de kalk; Door L.S. de
Creutznach. (In Verh. Holl. Maatsch. Wet. Haarlem V, 1760, 1-34, Bi Un Gent Hi
2045).
Bereiding en eigenschappen van de kalk uit de kalksteenen, ook van de schulpkalk
uit schulpen. Bewerking met zand, om mortel en cement te maken.
Physiologie. 1740 Croeser J.H. Kort ontwerp vervattende de ware oorsaak der eerste
inademing, als ook de verdere beurtwisselende in- en uitademing. Groningen 1740
in 4 (Bi Un Amsterdam).
Physiologie. 1741 Croeser J.H. Nader betogend berigt der betekenis van een dryvende
en zinkende long van eerst geboren kinders, op en in het water. Groningen 1741 in
4 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. [1728 Croissant] Nieuwe verhandeling over de nutste instrumenten der
chirurgie of heelkunde, En verscheide Nieuwe Kunsttuigen, in de Beenderziektens
dienstig. Door R.J. Croissant de Garengeot, Heelmeester te Parys. Waer agter gevoegt
is de Practyk der Chirurgie, of Oeffening der Heelkunst Verkort en Vergadert, of
ene Beknopte Verzameling van de Gedagten der Geleerdste Mannen, over de Zigtbare,
of Uitwendige Hooft- en Huitqualen, hare Oorzaken en Genezing. Door J. Allen,
M.D. te London. Uit het Latyn Vertaelt, en Vermeerdert door M. van Goch, M.D.
tot Gouda. T'Amsterdam, By Marten Schagen, Boekverkooper op den Nieuwen Dyk,
MDCCXXVIII. (19,3 × 12 cm., (30) + 278 + 214 + (11) pp., Bi Un Gent me 3223).
De Nederlandsche uitgave werd bezorgd door F. Tamé, doktor in de geneeskunde
en M. van Goch te Gouda. Het boek van
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Croissant werd opgedragen aan Petit van de Academie des sciences en heelmeester
te Parijs. Voorrede van den schrijver en van den vertaler. Het 1e deel van het werk
bedraagt 14 hoofdstukken, het 2e deel 8 hoofdstukken, waarin de werktuigen worden
beschreven.
Ambachten. [1766 Croon] Moy-al oft vermaekelyke beschryvinge op verscheyde
ambachten, affairens, ende Oeffeningen. Door P. Petrus Croon, Canonik Regulier
ende Religieus van S. Martens tot Loven. Men vintse te Koop t'Antwerpen, By
Joannes Franciscus De Roveroy, Boekdrukker en Verkooper op de Cathelyne-vest
in den H. Joseph 1766. Met Approbatie. (15 × 9 cm., (10) + 268 + (2) + (4) + 57 +
(1) pp. Kon Bi Brussel VH 8832).
Voorrede, en daarna in alphabetische orde, beschouwingen, gewoonlijk spottend, in
verzen en in proza over een aantal ambachten en beroepen zooals apotheker, bakker,
barbier, blikslager, brouwer, glasmaker, horlogiemaker, kruidenier, metser, schipper,
visscher, wijnverkooper, enz. Stelselmatig wordt een grafschrift gegeven voor ieder
geval.
De goedkeuring is geteekend Leuven 24 juni 1665 en Brugge 16 juni 1665. In een
bijvoegsel van 62 pp. worden uitleggingen en aanteekeningen verzameld.
Hier nu enkele voorbeelden van grafschriften:
Van eenen Apoteker.
Die my helpen leven
Hebben my begeven:
Maer die ik vergaf
Vind ik in het graf.
Van eenen Arbeyder.
t'Lichaem dat hier onder leyd
Heeft geleeft in arrebeyd;
Bid dan: dat de Ziel naer desen
Eeuwig mag in ruste wesen.
Van eenen Brouwer.
Die het water noyt en spaerde
Maer geweldig veel bedirf,
Vreesde 't water, als hy stirf:
Daerom leyd' men hem in d'aerde.
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Van eenen Doctor.
Den Man die nacht en dag bedocht,
Hoe hy de Dood versenden mocht,
Die leyd hier nu van haer verslonden,
Om eens dat sy hem heeft versonden.
Van eenen Wynverkooper.
Vriend ik heb u met den Wyn
Dikmaels laeten vrolyk syn;
Wilt nu ('k sal ook vrolyk wesen)
Eenen Pater Noster lesen.

Over dat boekje zou een vermakelijke en belangrijke mededeeling te schrijven zijn.
Geneeskunde. 1741 Cuypers M. De misbruykte ouroscopia. Dordrecht 1741 in 8
(Bi Un Amsterdam).
Curteis, J. Zie Anonymus 1736.
Geneeskunde. [1780 Curtius]. In hoe verre kan eene longteering geneeslyk zyn, en
uit welke tekenen is zy als zodanig te kennen? Door C.L. Curtius, Med. Doctor en
Geneesheer van de Stad Goch in het Hertogdom Cleef. (In Handel. Geneesk.
Genootsch. V 1780, 1-110. Bi Un Gent me 366a).
Schr. bestudeert in hoeverre de longtering geneesbaar is en de teekens die aantoonen
waar de genezing mogelijk is; hij bespreekt de rol van de geneeskunde. Wel worden
de oordeelen van vroegere geneeskundigen vermeld; alleen op het laatste spreekt
schr. van den invloed van de natuur, zonder echter de gezonde lucht te noemen.
Electriciteit [Sd Cuthbertson] Algemeene eigenschappen van de electriciteit,
Onderrichting van de werktuigen en het neemen van proeven in deselve. Door John
Cuthbertson, Optisch, Physisch en Mathematisch Instrumentmaaker te Amsterdam.
Te Amsterdam, By Pieter Hayman, Boekverkooper in St. Lucia-Steeg. (15,4 × 9,8
cm., V + (12) + 192 pp., Kon Bi Brussel VH 5388).
Dit boekje met zijn 8 platen die gelijken op deze van de 2e uitgave 1782, en met de
aanduiding van de prijzen der werktuigen blijkt de 1e uitgave te zijn zonder vermelding
van het jaartal.
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Electriciteit [1782 Cuthbertson] Algemeene eigenschappen van de electriciteit,
onderrichting van de werktuigen en het neemen van proeven in dezelve. Door John
Cuthbertson, Optisch, Physisch en Mathematisch Instrumentmaaker te Amsterdam.
Eerste deel. Tweede Druk. Te Amsterdam, By Pieter Hayman, MDCCLXXXII. (20,1
× 12,3 cm., X + (8) + 160 pp., Kon Bi Brussel VH 5399).
Dit eerste deel bevat namelijk de beschrijving van proeven van Nollet, van Franklin
en van Henly; het bevat 8 platen.
Medegebonden: het 2e deel (XIV + (22) + XXVIII pp.) dan eene verzameling van
proeven voor de ‘tafellugtpomp’ door John Cutbertson en James Champneys (61
pp.), eindelijk een catalogus van instrumenten (8 pp.).
Het tweede deel beschrijft een aantal proeven waarvan vele als vermaak dienen,
ook proeven met vliegers om de luchtelectriciteit op te vangen, en de proeven van
W. van Barnevelt over de afleiding van den bliksem; 5 platen.
Het werkje over de luchtpomp bedraagt 54 proeven met 2 platen, en draagt op het
einde het jaartal 1770.
In al deze verhandelingen worden de prijzen aangeduid van de beschreven
toestellen.
Cyrillus, Nik. Zie Anonymus 1736.
N.B. Dringend verzoek om aanvullingen en verbeteringen.
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Vergadering van 18 Mei 1938.
Zijn aanwezig: de heeren A.H. CORNETTE, d.d. bestuurder; L. GOEMANS, bestendig
secretaris;
de heeren: FR. LATEUR; L. VAN PUYVELDE, L. WILLEMS, A. VERMEYLEN, A.J.J.
VANDE VELDE, H. TEIRLINCK, J. SALSMANS, J. MULS, F.V. TOUSSAINT VAN
BOELAERE, A. CARNOY, J. VAN MIERLO, R. VERDEYEN, J. CUVELIER, J. VANDE
WYER, EM. DE BOM, Fl. PRIMS, L. BAEKELMANS, L. GROOTAERS, A. VAN
CAUWELAERT en L. MONTEYNE, werkende leden;
de heeren: J. EECKHOUT, ERN. CLAES, E. BLANCQUAERT en FR. BAUR,
briefwisselende leden.
Hebben zich laten verontschuldigen: de heeren FR. VAN CAUWELAERT, bestuurder,
C. HUYSMANS en DE MAN, werkende leden.
***

De Bestendige secretaris leest het verslag van de Aprilvergadering; het wordt
goedgekeurd.
***

Afsterven van den Z.E. Heer Kanunnik Jozef Jacobs, werkend lid der Academie.
- Op 27 April overleed te Mechelen, in den ouderdom van 65 jaar, de Z.E. Heer Kan.
J. JACOBS, Diocesaan Hoofdinspecteur en werkend lid der Academie.
Het afsterven van onzen Collega werd per speciaal bericht aan al de leden der
Academie kenbaar gemaakt en,
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tot teeken van rouw, werd de nationale vlag op het Academiegebouw halfstok
geheschen.
De lijkplechtigheid had plaats op 30 April te Mechelen. De heeren FR. VAN
CAUWELAERT, bestuurder, L. GOEMANS, bestendig secretaris, E. DE BOM, L.
GROOTAERS, J. MULS J. SALSMANS, F. TIMMERMANS, A.J.J. VAN DE VELDE, J. VAN
MIERLO, L. VAN PUYVELDE, werkende leden, en F. BAUR, E. BLANCQUAERT, E.
CLAES, J. GRAULS, briefwisselende leden, woonden de begrafenis bij: De heeren C.
HUYSMANS en FR. DAELS hadden zich laten verontschuldigen op de lijkplechtigheid
niet te kunnen aanwezig zijn.
Ten sterfhuize sprak de heer bestuurder namens de Academie een lijkrede uit.
Bij den aanvang der plenaire zitting nam de d.d. voorzitter, hr. A.H. CORNETTE,
het woord om, in afwezigheid van den voorzitter, lezing te geven van de ten sterfhuize
uitgesproken rouwhulde waarvan de tekst hier volgt.
De dood heeft ongenadig, slag op slag, de Koninklijke Vlaamsche Academie getroffen.
In de korte tijdspanne van een enkel jaar, zijn ons ontvallen: de werkende leden Kan.
AMAAT JOOS, Dr. LOD. SIMONS, Prof. J. MANSION en Dr. M. SABBE, de
buitenlandsche eereleden: HERMAN ROBBERS, Dr. ADRIAAN BEETS, Mgr. J.
SCHRIJNEN, Prof. KLUYVER en WILLEM KLOOS; en terwijl wij verleden Woensdag
vergaderd waren te Gent, in het Academiegebouw, dat als het centrum van zijn
wetenschappelijke activiteit mag worden beschouwd, werd ons het plotse verscheiden
gemeld van den stillen, rusteloozen werker, dien ik hier met ontroering ten afscheid
kom begroeten.
En nu ik verwoorden moet wat ons in het leven van dezen bescheiden,
wilskrachtigen man het meest heeft getroffen, hoor ik weer zijn eigen stem en woord
op de laatste Septembervergadering der Academie, waarop hij hulde bracht aan de
nagedachtenis van Kan. AMAAT JOOS.:
‘Deze onderlegde paedagoog, zei hij, die kranige schoolbestuurder, die heilige priester,
was immer in de Academie een
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voorbeeld van stiptheid en verbazende werkkracht. Natuurlijk ging zijn voorliefde
naar de studie van al wat het goede Vlaamsche volk kenmerkt of grooter maken kan.
Trouwens er loopt een vaste lijn door het lange zoowel gevulde leven van onzen
afgestorven vriend. Hij beminde zijn volk, hij stond in den dienst van dat volk; hij
wilde het gaaf en voornaam, groot en machtig, ontwikkeld en godsdienstig. Dat was
het levensprogramma van dien edelen karaktervollen man, die tevens een man was
van de daad.
Hij wou alhier een beter onderwijs.
Hij wou de studenten bekwamen tot knappe schrijvers.
Hij wou de taalgelijkheid in feite.
Hij wou eindelijk het gezond verstand, de vaardigheden van het Vlaamsche volk,
de verdiensten van onze beste letterkundigen door het nageslacht beter doen
waardeeren’.
Het is of Kannunik JACOBS op dat oogenblik zijn eigen levensbeeld en
werkzaamheid schetste. Want hij was nog niet gewijd tot priester Gods, toen hij reeds
tot leeraar werd benoemd aan het O.-L.-Vr.-College te Boom, en, gedurende 35 jaar,
als leeraar en later als bestuurder heeft hij daar de jeugd onderwezen, gericht, gekneed
en gesterkt naar zijn overtuiging, geloof en ideaal. Deze werkzaamheid werd slechts
onderbroken door een kort verblijf aan de Leuvensche Universiteit waar ik hem
leerde kennen en waardeeren om zijn karaktervollen eenvoud en opgewekte
werkkracht.
Maar geheel zijn wetenschappelijke bedrijvigheid ligt verbonden met de
Koninklijke Vlaamsche Academie van welke hij, sedert 1912 briefwisselend en sedert
1919 werkend lid, gedurende de jaren 1927-1928 achtereenvolgens onderbestuurder
en bestuurder is geweest. Hij was van den beginne af een onzer meest werkzame
leden en gaf tal van lezingen op onze algemeene vergaderingen en in de bestendige
commissies ten beste. De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft er prijs op gesteld
van hem in de reeks harer bijzondere uitgaven op te nemen:
De Verouderde Woorden bij Kiliaen (1899), Vormleer van het Oud-Friesch
werkwoord (1899) en een Vergelijkende Klanken Vormleer der Middelvlaamsche
Dialecten waarvan het IIe deel onafgewerkt is gebleven.
Hij verleende zijn trouwen steun aan de voleinding van het
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monumentale werk dat aan onze taal werd opgericht in het Woordenboek der
Nederlandsche Taal.
Men staat verbaasd tegenover den omvang van den wetenschappelijken arbeid
door Z.E. Heer JACOBS geleverd, niettegenstaande zijn zware taak als leeraar en
collegebestuurder, en tevens voor het hoog gehalte van zijn voortbrengst, alhoewel
hij geen universitaire voorbereiding had genoten. De Heer JACOBS was inderdaad
een geboren taalkundige.
Er is eenheid geweest in zijn leven omdat er geweest is één gedachte die hem
leidde en voorlichtte. Zijn werkzaamheid als opvoeder en taalkundige is geboren uit
dezelfde liefde voor zijn volk, vooral op het gebied van onderwijs, waar hij den nood
van het volk zoo volledig had leeren kennen.
Wanneer Kan. JACOBS in het Gedenkboek onzer Academie in 1936 verslag uitbracht
namens de Commissie voor Onderwijs in en door het Nederlandsch en er met trots
op wees hoe deze Commissie er gedurende 25 jaar naar gestreefd heeft het onderwijs
in de moedertaal te verbeteren, en hoe zij haar invloed rechtstreeks op de wetgeving
en onrechtstreeks op de geheele Vlaamsche cultuur heeft doen gelden, dan heeft hij
ongewild meteen hulde gebracht aan den vruchtbaren arbeid, dien hijzelf in den
schoot dezer Commissie gedurende vele jaren heeft geleverd.
Wij zullen voortaan zijn aanwezigheid op onze vergaderingen missen; maar in
trouwe genegenheid en met hooge waardeering voor den adel van zijn gemoed en
de rustelooze bedrijvigheid van zijn leven, zullen wij hem blijven gedenken. Moge
de Heer zijnen priester in eeuwigheid voor alles loonen.
Aan zijn geachte familieleden, inzonderheid zijn broeders, druk ik uit naam van
de Koninklijke Vlaamsche Academie de meest oprechte gevoelens uit van innigen
mederouw.

Aangekochte boeken
- Woordenboek der Nederlandsche Taal Dl. 7 Afl. 33-34 en 35.
Dl. 12 Afl. 29.
Dl. 15 Afl. 13.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

511

Aangeboden boeken
Door de Regeering:
- Het Belgisch Staatsarchief;

Door de Heeren werkende leden:
- Inventaire des Archives de la ville de Louvain, par J. CUVELIER;
- Antwerpiensia 1937 (Elfde Reeks), door FL. PRIMS;
- Nieuw Fransch-Nederlandsch en Nederlandsch-Fransch Woordenboek (4de
herziene en verbeterde druk) door L. GROOTAERS;

Door de Universiteit Groningen:
- Gronings universiteitsgids, 1937-1938;
- Jaarboek der Universiteit Groningen 1937;

Door bijzonderen:
- Empire-building, door Nederlander-Middenstander.

Mededeelingen van den Bestendigen Secretaris
1. Bij Konin. Besl. van 16 April ll. werden de rekeningen van de Academische
Fondsen over het dienstjaar 1937 goedgekeurd.
2. Het Ministerie van Openbaar Onderwijs heeft de Academie toegelaten nogmaals
een aankoop te doen van Duitsche werken op rekening van de geblokkeerde marken
n.l. voor de som van ongeveer 25000 fr.
De lijst van de door de Academie bestelde boeken werd voor het letterkundig
gedeelte door den Eerw. Heer EECKHOUT, voor het philologisch gedeelte door Prof.
GROOTAERS bezorgd. Eerstdaags zal de Firma Fock van Leipzig de bestelling leveren.
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Mededeelingen namens de commissies
I. - Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - Kan. Fl.
PRIMS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig: de heeren WILLEMS, VAN PUYVELDE, VAN MIERLO, TOUSSAINT
VAN BOELAERE (voorz.), en SALSMANS (onderv.);
en de heeren hospiteerende leden: VERDEYEN, DE BOM en BAUR.
Op de dagorde staat:
1o) Verkiezing van een lid ter vervanging van Prof. SABBE. - Wordt verkozen de heer
BAEKELMANS, werkend lid.
2o) Colyn Caillieu en zijn strophisch gedicht ‘Het Dal sonder wederkeeren’ (uitgave
van Prof. P. de Keyzer). - Lezing door den hr. L. WILLEMS, werkend lid.
Bij de uitgave van Prof. DE KEYZER zijn tal van bemerkingen te maken. Vooreerst
stellen we vast dat er een Antoon of Toontje van Risele te erkennen is naast Colyn
van Risele. Vervolgens blijkt een onontcijferd acrostichon het woord Eloim te moeten
zijn. Een critisch onderzoek van de rijmen laat ook toe tal van fouten en corruptelen
te verbeteren. Niet minder andere fouten uit den tekst van Doesburch, die in de nieuwe
uitgave onverbeterd zijn gebleven, kunnen vooral met behulp van den Franschen
tekst worden verbeterd. Ook blijken een aantal emendeeringen van de nieuwe uitgave
verkeerd.
De Commissie stelt voor de lezing op te nemen in de Verslagen en Medeelingen.
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3o) Ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden: P. ARENTS:
Zuidnederlandsche Vondeldrukken en Vondelstudies. - Verslag van de
Commissarissen.
Beide commissarissen en de commissie zelve besluiten tot het opnemen van de studie.
II. - Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie. Prof. DR. GROOTAERS, waarnemend secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren GOEMANS, VANDE VELDE, VAN PUYVELDE, MULS
(onderv.), VERDEYEN (voorz.) GROOTAERS, CORNETTE en MONTEYNE;
en de heer DE BOM, als hospiteerend lid.
De heer GROOTAERS wordt tot waarnemend secretaris aangesteld.
Op de agenda staat:
Nogmaals over de bevoegdheid en de werkzaamheden der Commissie. - Bespreking
ingeleid door L. GOEMANS, werkend lid.
De spreker herinnert vooreerst aan de onderhandelingen die gevoerd werden door
wijlen Kan. JACOBS met de redactie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal
en brengt bij deze gelegenheid een warme hulde aan de werkzaamheid op dit gebied
van den betreurden secretaris van onze Commissie.
In de toekomst zal de Commissie deze taak moeten voortzetten en in de eerste
plaats moeten zorgen voor de benoeming van een nieuw afgevaardigde om met Prof.
KLOEKE voeling te nemen.
Verder zal de Commissie grenzen moeten bepalen waarbinnen ze voortaan nog
haar advies zal geven over het Nederlandsche taalgebruik.
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Na een bespreking van deze lezing besluit de Commissie den heer GROOTAERS aan
de Academie aan te bevelen als afgevaardigde bij de redactie van het Woordenboek
der Nederlandsche Taal.
Ten slotte wordt, als gevolg van een vraag van den hr. A.J.J. VANDE VELDE door
de Commissie de hoop uitgesproken, dat voor de behandeling van de technische
terminologie van de natuurwetenschappen er een samenwerking zal tot stand komen
tusschen de Commissie en de klasse van Wetenschappen van de nieuwe Academie.
De voorzitter hr. R. VERDEYEN, brengt op zijn beurt hulde aan de nagedachtenis van
den te vroeg afgestorven Collega JACOBS, die de Academie met de meeste toewijding
heeft gediend en wiens bedrijvigheid als secretaris der Commissie en als afgevaardigde
der Academie inzake het Woordenboek der Nederlandsche Taal niet voldoende kan
geprezen worden, zooals de heer GOEMANS er heeft op gewezen.
Hij stelt de Commissie voor de lezing van den heer GOEMANS in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen.
De Commissie gaat met dit voorstel accoord (zie blz. 563.

Dagorde
1. Lidmaatschap der Kon. Vl. Academie. - Geheime vergadering. - Verkiezing
van een werkend lid. - De Academie gaat over tot de verkiezing van een werkend
lid ter vervanging van Mejuffrouw M.E. BELPAIRE, tot Binnenlandsch Eerelid
verkozen.
Worden tot stemopnemers aangeduid de heeren:
Wordt tot werkend lid verkozen de Eerw. heer JORIS EECKHOUT, briefwisselend lid.
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2. Lezing door den Z. Eerw. hr. Kanunnik Fl. Prims, werkend lid: Het ontluiken
van het Humanisme te Antwerpen.
De d.d. voorzitter wenscht spreker geluk en stelt voor zijn studie op te nemen in
de Verslagen en Mededeelingen.
Dit voorstel wordt door de vergadering goedgekeurd.
***

Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten. Op 4 Mei richtte het Bestuur een schrijven aan de werkende leden der Academie,
waarbij o.a. op volgende punten gewezen werd:
‘De Academische Commissie die met de medewerking van de afgevaardigden van
de Vereeniging voor Wetenschap het samenstellen van de lijsten der eventueele
candidaten voor de kernen der Wetenschappelijke Vlaamsche Academies heeft
ondernomen, hield op Zaterdag 30 April haar laatste zitting. Haar voorstellen zullen
in de daartoe bijeen te roepen vergadering der Academie, op Vrijdag a.s. 6 Mei te
14,45 uur vastgesteld, aan de werkende leden ter bespreking worden onderworpen.’
‘De herhaalde beraadslagingen der Commissie, alsook de meeningen in den schoot
der Academie zelve tijdens de zitting van 27 April ll. naar voren gebracht, hebben
er toe geleid alleen zulke leden onzer Academie voor het lidmaatschap in de nieuwe
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten, in aanmerking te
nemen die, in geval van benoeming in de kern dezer laatste, zich bereid verklaren
van hun titel van werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letteren af te zien (de titel van Binnenlandsch Eerelid zou hun kunnen worden
verleend......)’
‘Het lijdt trouwens geen twijfel, dat voortaan de bevoegdheid onzer Academie
naar haar titel bepaald is, en dat in onze academische commissies en publicaties geen
plaats meer overblijft voor studies welke tot het gebied der nieuwe Academies
behooren....’
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Op de buitengewone zitting van 6 Mei waren aanwezig de heeren FR. VAN
CAUWELAERT, bestuurder, A.H. CORNETTE, onderbestuurder, L. GOEMANS, bestendig
secretaris, FR. LATEUR, L. VAN PUYVELDE, L. WILLEMS, A. VERMEYLEN, A.J.J.
VAN DE VELDE, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, A. CARNOY, J. VAN MIERLO, R.
VERDEYEN, F. TIMMERMANS, J. VAN DE WYER, EM. DE BOM, L. GROOTAERS, L.
BAEKELMANS, L. MONTEYNE, werkende leden.
Twee principieele vragen worden vooraf behandeld. De eerste werd reeds vroeger
door de Academie beslist beantwoord. In het art. 5 van de wenken aan den hr. Minister
J. HOSTE onderworpen wees de Academie n.l. op den volgenden gewenschten regel:
‘Men kan niet terzelfdertijd lid zijn van een Franschtalige en van een Nederlandstalige
Academie’. Dit princiep wordt nogmaals door de vergadering bevestigd.
Het tweede punt, n.l. de cumulatie van den titel van werkend lid der Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde met dien van lid van de ‘Kernen’
der Wetenschappelijke Vlaamsche Academies, lokt daarna een algemeene bespreking
uit. De stemming die daarop volgt, wijst met 17 op 18 stemmen uit, dat de vergadering
dergelijke cumulatie ongewenscht acht.
Daarna gaat zij over tot het bespreken van de candidaturen voor de ‘Kern’ der
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten.
De lijsten op 23 April aan de leden medegedeeld worden eenigszins gewijzigd en
aangevuld en de definitieve samenstelling er van bij eenparige stemmen aangenomen.
Op 13 Mei werden de lijsten aan den Heer Minister J. Hoste door het Bestuur
overgemaakt.
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De Academische Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche
Lexicographie:
Ontstaan en programma
Door Dr. Leo Goemans
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie
In de pleno-vergadering van de maand November 1935 werd de Academie door ons
betreurd medelid MAURITS SABBE attent gemaakt op het staken van den steun der
Belgische Regeering ten gunste van het Woordenboek der Nederlandsche Taal,
alsmede op de noodzakelijkheid van de geldelijke zoowel als redactioneele
medewerking van België tot het welslagen dier grootsche cultureele onderneming.
In de December-zitting van hetzelfde jaar, gaf onze al te vroeg aan de Academie
ontvallen Collega, Kanunnik JOZEF JACOBS, lezing van een opstel over het
Woordenboek. Tal van bijzonderheden deelde hij mede over oorsprong en inrichting
van het kolossale werk, over de akkoorden dienaangaande tusschen Noord en Zuid
gesloten, over de nieuwe toestanden welke, na den oorlog, het voortzetten van de
Belgische medewerking in den weg stonden. Deze zeer omstandige en grondige
studie, welke, het zij in 't voorbijgaan gezegd, tot eenige onbezonnen en onjuiste
commentaren aanleiding gaf -, werd slechts een jaar daarna in onze Verslagen en
Mededeelingen door den schrijver ter publicatie aangeboden.
Intusschen waren inzake het Woordenboek gewichtige maatregelen getroffen
geworden. In de Januari-zitting van 1936 werd de Commissie voor Onderwijs in en
door het Nederlandsch verzocht een voorstel te bespreken strekkende tot het opnemen
in haar schoot van de sedert 1891 opgerichte Commissie van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal, welke te dien tijde uit drie leden bestond n.l. de heeren J.
VERCOULLIE, J. JACOBS en TOUSSAINT
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BOELAERE. Deze Commissie bezat geen regelmatig statuut. Zij handelde
zelfstandig, onafhankelijk van het Bestuur der Academie, en was enkel gelast het
opstellen van het Woordenboek na te gaan en, op door haar zelf te bepalen tijdstippen,
verslag bij de Academie in te dienen. Over haar zittingen en werkzaamheden besliste
zij m.e.w. alleen en eigenmachtig.
Ten einde de Commissie op administratieven grond te vestigen, tevens de
verantwoordelijkheden van het Bestuur der Academie en van de leden der Commissie
duidelijk te bepalen, alsook de bemoeiingen dezer laatste inzake het Woordenboek
nauwkeuriger te regelen, zou men de versmelting van beide Commissies in
overweging nemen.
Aldus, zonder het aantal Bestendige Commissies te vergrooten, wat uit practisch
en administratief oogpunt als onwenschelijk moet worden aangezien, zou een, haast
buiten de Academie staand, college in den gewonen werkkring van ons-genootschap
worden geïntegreerd.
Dat de versmelting met de Commissie voor Onderwijs in en door het Nederlandsch,
niet met eenige andere zou plaats grijpen, vond zijn reden, zoowel in de samenstelling
dezer commissie en in den aard harer werkzaamheden als in de omstandigheden zelf.
Inderdaad, sedert eenige jaren is het onderwijs in Vlaamsch-België totaal
vernederlandscht. De stof door de vroegere Commissie van Onderwijs en door het
Nederlandsch te behandelen scheen door dit nieuwe feit beperkt tot vraagstukken
van organisatorischen en didactischen aard welke in een Academie minder op hun
plaats behooren; niet omdat hun algemeen belang mag onderschat worden, nog
minder omdat alles op dit gebied zou gezegd zijn, maar omdat zulke vraagstukken
meestal tot beschouwingen lokken welke in vaktijdschriften een beter middel vinden
tot bereiken van een belangstellend publiek. Het bestaan zelf der Commissie was
bedreigd, indien ze niet haar werkplan wijzigde.
Maar men kan zich de taak van een onderwijs-commissie veel uitgebreider denken,
en zelfs wenschen dat men de deuren er van opene voor heel het paedagogisch en
het daarmee in verband staand wijsgeerig en sociaal onderzoek. Reeds heeft de
geschiedenis van het onderwijs in ons programma het burgerrecht verkregen. En
niets kan m.i. de Commissie beletten haar zoeklicht te strijken over de verschillende
vormen van het onderricht door
VAN
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de tijden heen, alsook over schrijvers en geleerden die zich in het vak een naam
hebben verworven.
Dit volstaat om aan te toonen, dat het een vergissing was, toen de afschaffing der
Commissie door enkelen in het vooruitzicht werd gesteld. De tijd schijnt integendeel
gekomen om uit den titel Commissie van Onderwijs in en door het Nederlandsch de
woorden in en door het Nederlandsch te schrappen.
***

De Commissie was het eens om de voorgestelde oplossing aan de Academie voor te
leggen, die ze aannam. De hervormde commissie zou den naam dragen van
‘Commissie voor het Onderwijs en voor het Woordenboek der Nederlandsche Taal’
weinigen tijd later verruimd tot Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche
Lexicographie (cfr. Verslagen en Mededeelingen, Maart 1937). Er werd van de
Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde een lichte wijziging in haar
bevoegdheden bekomen, zoodat ‘de uitgave van verzamelingen van kunst- en
vakwoorden’ aan de eerste werd afgestaan.
Nu was in de Academie het principieel vraagstuk opgelost en het orgaan tot stand
gebracht dat zich van de nieuwe taak zou kwijten.
***

Stappen werden ook bij den Minister van Openbaar Onderwijs gedaan om het krediet
ten bate van het Woordenboek der Nederlandsche Taal opnieuw op de algemeene
begrooting van het Ministerie van Openbaar Onderwijs te brengen(1). Minister J.
HOSTE verhoogde het krediet van 10.000 fr. tot 14.000 fr., achtereenvolgens op de
begrootingen van 1936, 1937 en 1938.
In September 1936, machtigde Minister HOSTE de Academie de haar ontbrekende
afleveringen van het Woordenboek op kosten der Regeering aan te koopen. Tot
bestelling van 60 afleveringen werd aanstonds overgegaan, en sedertdien worden de
loopende afleveringen op dezelfde wijze door de Academie aangeworven.
***

(1) En niet, zooals soms wordt beweerd, op het budget der Academie zelve, waar dit krediet
nooit ingeschreven werd.
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De Academie trachtte opnieuw betrekking met de Nederlandsche ‘Rijkscommissie
van Bijstand voor het Woordenboek’ aan te knoopen. Mijn brief van Februari 1936
beantwoordde de heer Voorzitter der Commissie, Dr. Fockema Andreae, in October
van hetzelfde jaar, op omstandige en zeer gunstige wijze (cfr. Verslagen en
Mededeelingen, October-November 1936, blz. 709). De Rijkscommissie zou een
harer leden tot afgevaardigde benoemen n.l. Prof. KLOEKE, buitenlandsch eerelid
onzer Academie voor het houden van besprekingen aangaande de belangen van het
Woordenboek, met een door ons genootschap aan te duiden afgevaardigde.
Wie beter dan het oudst overgebleven lid van onze vroegere
Woordenboek-commissie, tevens sedert 1930 secretaris van onze Commissie voor
Onderwijs, Kanunnik JACOBS, kon in deze aangelegenheid de Academie
vertegenwoordigen? Onze Collega nam zonder aarzelen de hem aangeboden opdracht
op zich, en de onderhandelingen tusschen beide afgevaardigden werden zonder
verwijl aangeknoopt. Ze hadden plaats ten huize van Kanunnik JACOBS te Mechelen,
en deze bracht over de eerste besprekingen een rapport uit dat in de Verslagen en
Mededeelingen (December 1936, blz. 761) is verschenen. Nu kon onze vlijtige en
nauwgezette collega zijn opstel van December 1935 aanvullen en er alle inlichtingen
in opnemen welke onze Commissie tot nut zouden strekken.
Nooit zal men nadruk genoeg leggen op de uitstekende diensten door ons medelid
inzake het Woordenboek der Nederlandsche Taal aan de Academie en aan de
Vlamingen bewezen. Wat geduld, moeite en tijd heeft Kanunnik JACOBS al niet
besteed aan het reconstrueeren van de reeks feiten die ons moeten helpen om onze
toekomstige werkzaamheid bij die van vroeger aan te passen! Ik zal dan wel ons
algemeen gevoelen vertolken, wanneer ik een diepe hulde van dankbaarheid en
eerbied breng aan de nagedachtenis van onzen betreurden collega, secretaris dezer
Commissie, van hem die buiten zijn menigvuldige taal- en opvoedkundige praestaties,
de echte spil was van de hernieuwde samenwerking tusschen Zuid en Noord op het
gebied van hun gemeenschappelijk hoogste en kostbaarste cultuur-monument.
Ik vestig trouwens de aandacht van de Commissie op de noodzakelijkheid zoo
spoedig mogelijk een afgevaardigde in haar schoot aan te duiden die Kanunnik
JACOBS in de onderhandelin-
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gen met onzen buitenlandschen collega Prof. KLOEKE zou vervangen. De
Nederlandsche Rijkscommissie van Bijstand verwacht, zonder twijfel, dat wij de
plaats van onzen afgevaardigde niet al te lang zouden onbezet laten.
***

De inrichting van den arbeid onzer Commissie met het oog op de teksten zelf van
het Woordenboek zal dienen besproken en practisch vastgesteld, zóó dat het onderzoek
geregeld voortgezet en rechtmatig onder de leden verdeeld worde.
***

Naast het Woordenboek komen nog andere onderwerpen op het lexicographisch
gedeelte van ons programma voor, waarvan de keus niet aan ons alleen is overgelaten.
Ik bedoel n.l. een werkstof welke wij reeds bij ervaring hebben leeren kennen.
Het ware ongetwijfeld zeer wenschelijk, dat de Koninklijke Vlaamsche Academie
voor allen hier te lande tot vraagbaak in zake het Nederlandsch taalgebruik kon
dienen. In het overgangstijdperk dat wij beleven, zou de Academie door haar gezag,
en naast het onderwijs, den besten invloed kunnen oefenen op het taalgebruik in de
Vlaamsche middens. Maar de stoffelijke, administratieve bezwaren van dergelijke
bemoeiing zijn zoo ernstig, dat men de Commissie tegen al te hooge eischen van het
Vlaamsch publiek dient te waarschuwen.
Te Parijs, zoo lazen wij in de dagbladen, werd vóór eenige maanden een soort van
taalkundig consultatie-bureau opgericht, waar ieder Franschman, onder bepaalde
voorwaarden, advies kan inwinnen aangaande een of ander punt van de gebruikelijke
Fransche taal. De Fransche instelling die de Académie française heet - en het taalen letterkundig gedeelte van het Fransche Academiën-complex, het Institut de France,
uitmaakt, - liet zich in deze practische onderneming niet betrekken, en met reden.
Op dit gebied past het m.i. een strenge grens te trekken en te beletten, dat men de
verplichtingen en de mogelijkheden der Academie al te zeer overschatte.
Wat er na de inrichting van de drie klassen der Vlaamsche Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten
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ten opzichte van onze Bestendige Commissies ook moge beslist worden, een zaak
staat, naar mijn bescheiden oordeel, vast: aan de Commissie voor Onderwijs en
Nederlandsche Lexicographie zal immer een ruim veld van studie en werkzaamheid
overblijven.
Men kan haar programma in twee verschillende soorten van onderwerpen indeelen.
Er zijn onderwerpen welke van het eigen initiatief der commissieleden kunnen uitgaan,
theoretische of practische vraagstukken betreffende onderwijs, cultuur, taal, enz.
Daarnaast komt een bedrijvigheid te staan die ons van buiten uit wordt opgedragen,
als, in eerste instantie, het door raad en daad ondersteunen van den vertegenwoordiger
onzer Academie in de Redactie van het Woordenboek, het nalezen van de loopende
afleveringen van het werk, het opsporen van nieuwe bronnen tot verrijking van de
documenteering van den Vlaamschen Redactie-assistent, enz. enz.
Ten slotte zou het passen, dat onze Verslagen en Mededeelingen een plaats inruimen
aan de wenken onzer Commissie, wat de in het Woordenboek gevolgde methode en
geleverde stof betreft, inz. in de na-oorlogsche afleveringen.
Ik ben overtuigd dat zoodoende onze Commissie de inzichten van Kanunnik
JACOBS ten volle zou naleven, en zijn vurigste wenschen verwezenlijken.
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Het ontluiken van het humanisme te Antwerpen
Door Kan. Fl. Prims
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie
1. De beteekenis van het onderwerp.
Er is heel wat afwisseling geweest, van op- en nedergang, in ons taalverleden. Met
een dezer episoden wenschen wij ons nader vertrouwd te maken, inzonderheid lettend
op hetgeen zich te Antwerpen voordeed.
In de tweede helft der XIIIe eeuw waren, naast de Latijnsche teksten, voor het
eerst ook Middelnederlandsche teksten geschreven geworden door de Antwerpsche
schepenklerken(1). In de eerste helft der XIVe eeuw vermenigvuldigen zich Dietsche
Middelnederlandsche akten, en tezelfdertijd verschijnt er een pleiade van
letterbeoefenaars, Boendale, van Velthem, de Deckere, en anderen wier namen ons
ontsnappen maar wier werken we nog bezitten. Een drie-kwart eeuws later, - tegen
het einde der XIVe eeuw en in het begin der XVe - ondergaan we echter den
verfranschenden invloed van het Burgondische hof van Philips de Stoute. En met de
letteren in eigen taal is het veel treuriger gesteld dan een halve eeuw te voren. Maar
het Latijn is zoo goed als buiten gebruik geraakt in de stadsakten.
Van uit het volk duiken nu de Nederlandsche letteren wederom op. In de laatste
jaren der XIVe eeuw en doorheen de XVe kennen we te Antwerpen eigen spelen van
zinnen, en genootschappen die er zich op toeleggen zulke spelen uit te voeren bij
Antwerpsche processiën, of in naburige steden. Uit de genoot-

(1) Zie onze lezing verschenen in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche
Academie. Afl. April-Mei 1933.
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schap der ‘spelende gezellen’ is de kamer der Violieren ontstaan, die in 1480
vernoemd wordt. En deze kamer heeft een facteur die vanwege de stad een hulpgeld
ontvangt voor zijn dichtwerken. De eenige tekst dien we van dien Antwerpschen
facteur der XVe eeuw bewaard hebben, is een ‘Lof van Antwerpen’.
Eer echter deze nieuwe Nederlandsche letterbloei de hoogere klassen bereikt heeft,
slaat hier het humanisme in en meteen gaat de belangstelling der meer geleerden,
der minder volksche elementen, opnieuw naar het Latijn, maar naar het klassieke
Latijn der humanisten.
Het romantisme der XIXe eeuw heeft aan dit verschijnsel weinig aandacht gewijd.
Het kwam minder sympathiek voor. Het was als een overweldiging door vreemden
invloed. Het nationalisme of het nationaalsocialisme der XXe eeuw voelt er nog
minder voor. Er ligt immers een wezenlijk verschil van wereld-, van
levensbeschouwing, tusschen eenerzijds humanisme, cosmopolitisme, universalisme,
en anderzijds nationalisme, althans naar den zin die dit woord thans verworven heeft.
Wel zal men in den tijd der romantiek de Antwerpsche boekdrukkunst vieren,
maar niemand heeft er onderlijnd dat het Latijn de overwegende taal dier jonge
boekdrukkunst is, zoo te Antwerpen als te Leuven, de twee voornaamste
cultuurplaatsen der Nederlanden in deze periode. Men heeft niet ingezien dat, indien
de geschiedenis der Nederlandsche letteren zich minder om het humanistisch
verschijnsel bekommeren moet, een litteraire geschiedenis van het Nederlandsche
volk er integendeel een ruim en uiterst belangrijk kapittel aan te wijden heeft. Daarom
deze nota's.
En hier hebben we, eer we tot het Antwerpsch kapittel komen te herinneren aan
een historische vaststelling, die in 1906 gedaan werd door professor Roersch:
‘Certes, le mouvement de la Renaissance s'est fait sentir dans tous les pays
civilisés, et il présente tels caractères de généralité et d'universalité qui,
dans une certaine mesure, ne font de lui qu'un seul mouvement. Mais il
faut bien admettre aussi qu'il ne se manifesta pas d'une manière uniforme
dans les différents pays de l'Europe. La résurrection des idées antiques se
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traduisit suivant les régions par la création de plusieurs écoles ou foyers
d'humanisme, ayant une physionomie propre et des traits distinctifs...
En verder:
‘Dès le “quattro-cento” il existe un humanisme septentrional de même
qu'il existe un humanisme méridional... Ces deux courants se sont
rencontrés à Paris et ont favorisé l'éclosion de l'humanisme francais. Sans
doute l'humanisme belge est plus récent que l'humanisme italien, mais il
n'en procède pas directement; il ne se confond pas avec lui. Il a germé,
grandi et mûri dans nos contrées parce que les temps étaient venus et qu'un
air printanier circulait partout... Il y a vécu dans d'autres conditions
d'atmosphère et de climat, de sa vie à lui, forte et vigoureuse...’
Het is ook de moeite waard hierbij te onderlijnen dat hetgeen professor Roersch daar
vooruitzet bevestigd is geworden door den Franschman Delaruelle, in zijn studie op
Budaeus: hij noteert te Parijs ‘l'influence littéraire de la Germanie’ die later door den
Italiaanschen invloed vervangen wordt. Deze ‘influence littéraire’ is bepaaldelijk
Vlaamsch en Brabantsch, en gaat langs Vlaanderen en Brabant terug op de Broeders
van het Gemeene Leven uit het Noorden. Van Jan Wessel van Groningen, loopt de
lijn langs Jan Standonck van Mechelen en Joos Badius van Gent tot het volle Fransche
humanisme.
Men begrijpt daaruit van welk belang een nader onderzoek omtrent het ontluiken
van het humanisme te Antwerpen zijn kan. Antwerpen wordt toch bij uitstek de stad
van de boeken. Noteeren we hier slechts de optelling die Nijhoff-Kronenberg maakten:
voor de jaren 1500-1540 beschreven zij 1202 Antwerpsche uitgaven, terwijl Brugge,
Brussel, Gent en Leuven samen het slechts tot 223 uitgaven brengen. En van deze
Antwerpsche uitgaven zijn er 614 in het Latijn, terwijl die van Leuven alle op één
na in het Latijn, en die van Brussel uitsluitend Nederlandsch zijn (17). Zij vergelijken
ook de boekenproductie van vóór 1500 met de veertig jaren die er op volgen:
‘Antwerpen, zeggen ze, reeds een vrij belangrijke plaats (voor de boekdrukkunst der
XVe eeuw), doch bijlange niet gelijk aan Leuven, komt met grooten sprong ver
bovenaan te staan, en produceert in de eerste veertig
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jaren der XVIe eeuw meer dan de helft van al de andere steden te samen (56 drukkers
en enkele onbekenden). Leuven zakt van 9 drukkers met 269 drukken op 7 met 180.
Deventer komt van 586 drukken op slechts 369, terwijl Zwolle dat 118 drukken de
wereld inzond, in het tweede tijdperk slechts tot 69 uitgaven komt.’
En wie de titels nagaat van de boeken opgegeven door Campbell, Nijhoff en
Kronenberg, die ontdekt terstond de wisselwerking: de boekdrukkerij is er om de
Latijnsche auteurs en het humanisme zoekt het drukkers-centrum op. Er werd gedacht
op een wereldverspreiding; de uitgaven van Deventer of van Leuven of Antwerpen
moesten hun weg vinden zoo naar Keulen als naar Londen of Parijs. De boekdrukkunst
is eerst en meest het Latijn van dienst, en de opbloei van het boekwezen is in onze
gewesten slechts mogelijk geweest door het humanisme met zijn cosmopolitisch,
algemeen humaan karakter. Humanisme en boekdrukkunst zijn zeer nauw met elkaar
verbonden, en Antwerpen, de stad der drukkers, wordt ook de stad van het jonge,
Noordsche humanisme. Het ontluiken van het humanisme te Antwerpen verdient
wel een bijzondere studie.
Dadelijk rijzen er vele, belangrijke vragen op.
Bij den aanvang der boekdrukkunst, in de jaren 1470-1480 was zulke toekomst
voor Antwerpen nog in het geheel niet te voorzien: hoe is dan dat humanisme te
Antwerpen gevestigd geraakt? Waarom overstemmen we Leuven, de stad der
hoogeschool?
Wie zijn de humanisten geweest die zich te Antwerpen hebben gevestigd en die
hier hebben gepubliceerd?
In hoeverre zijn deze Antwerpsche humanisten beinvloed door eigen volksgenooten
zooals door de Broeders van het Gemeene Leven, en in hoeverre door de Italiaansche
voorloopers?
Vragen van bijkomenden aard scharen zich daarrond, als omtrent eigen aard van
het Antwerpsch humanisme en omtrent de Luthersche leeringen, als omtrent de
verhoudingen onzer Antwerpsche cultuurmenschen tot de eigen landstaal en het
nationaal gevoel enz; meer stof dan in één lezing kan worden verwerkt. We wenschen
het daarom bij de voornaamste feiten te houden, hopend dat ons onderzoek tot nadere
studiën leiden moge.
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2. Het ontluiken der boekdrukkunst te Antwerpen.
Eerst en vooral hebben we naar de boekdrukkers op te zien.
Voor de XVe eeuw hebben we voor Antwerpen te vermelden Geeraard Leeu die
in 1484 uit Gouda naar hier overkwam, en het tusschen 1484 en 1500 tot een 150
uitgaven zal brengen, - een Mathijs van der Goes uit het Noorden afkomstig die zich
in 1487 laat inschrijven als printer in de St-Lucasgilde en die in 1492 reeds overleden
is, niet zonder het gebracht te hebben tot reeds een 90 uitgaven; - een Govaert Back
die als printer en binder in de St-Lucasgilde treedt in 1493, na Catharina van der
Meeren, de weduwe van Mathijs van der Goes, gehuwd te hebben. Campbell schrijft
hem voor de XVe eeuw een 70 uitgaven toe. Reken daar nu nog Adriaan van Liesvelt
bij, die tusschen 1494 en 1500 een 25 werken drukte, en we hebben een tamelijk
volledig overzicht van den stand onzer boekdrukkerijen. Vergelijken we nu met
elders.
Antwerpen staat in deze eerste periode verre ten achter tegenover Deventer waar
men bijna 600 uitgaven in de XVe eeuw gedrukt heeft, maar schiet reeds in de laatste
jaren der eeuw de tweede drukkersstad der Nederlanden, het oude Leuven voorbij.
Een heel eind na Antwerpen komt Zwolle. Ziehier ten andere de statistiek der uitgaven
opgemaakt door Nijhoff-Kronenberg:
Deventer

596 uitgaven vóór het jaar 1501.

Antwerpen

392 uitgaven vóór het jaar 1501.

Leuven

269 uitgaven vóór het jaar 1501.

Zwolle

118 uitgaven vóór het jaar 1501.

Goude

97 uitgaven vóór het jaar 1501.

De twee groote drukkers van Deventer, Jacob van Breda en Rijkert Paffroet van
Keulen, zijn zeker voor de verspreiding van humanistische boeken, de voornaamste
drukkers in het Noorden. Ze zijn de onmiddelijke voorloopers van Dirk Martens en
Jan van Westfalen te Leuven, van Geeraard Leeu en Matthijs van der Goes te
Antwerpen.
Wat wordt er door deze printers gedrukt?
Voor zooverre wij thans oordeelen kunnen, zijn het de Broeders van het gemeene
Leven die zich het meest hebben gemoeid met de uitgaven van Deventer, Zwolle en
Gouda. Te Brussel
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zullen de Broeders een eigen drukkerij hebben (17 uitgaven). Men drukt voor de
kerken (Ordinaria, Breviaria, aflaatbrieven, enz.), voor de geestelijken (sermonen,
schriftuurteksten, boeken van canoniek recht en van theologie) voor klerken en leeken
die aan letteren doen. En hier verschijnen dan, naast de middeleeuwsche schriften
die in het teeken van het moreele, van het goede stonden, de moderne boeken die in
het teeken staan van de schoone letteren. De drukker van het typische ‘ars confitendi’
drukt nu een ‘ars oratoria’, en naast een ‘tractatus de spiritualibus ascensionibus’
(Geeraard van Zutphen) drukt men een ‘Liber epistolarum’ van Gasparinus
Pergamensis, en de ‘Elegantiarum praecepta’ van Gillis van Suchtelen naar Laurentius
Valla.
Het is echter duidelijk dat wat men daar in het Latijn drukt te Deventer, te Gouda,
te Zwolle en weldra te Antwerpen zelf, in deze plaatsen geen voldoenden afzet vinden
kan. Het is wel duidelijk dat al deze drukkers arbeiden voor de geheele wereld van
toen. Ze zullen hun ‘pand’ hebben en hun winkel op de wereldjaarmarkten van dien
tijd, op Zomermarkt en koudemarkt; en het respectieve belang dezer stedelijke
markten zal dan ook noodzakelijk den boekprintersstiel beinvloeden en de printers
aantrekken. Dat een Geeraard Leeu en een Mathijs van der Goes en zelfs een Dirk
Martens uit Leuven naar Antwerpen overkomen, is wel omdat de Antwerpsche
jaarmarkten de belangrijkste dezer landen zijn geworden, omdat ze het langst duren,
omdat stilaan te Antwerpen, met zijn vreemde natiën, het jaar één doorloopende
jaarmarkt schijnt te zijn. Het feit dat de drukkers-uitgevers over geen betere reklaam
of bekendmaking konden beschikken dan de jaarmarkten, noch tevens over een
gemakkelijker verzendingsmiddel van hun producten, maakten dat de voornaamste
marktplaats ook de voornaamste drukkerijplaats worden moest.
Maar die marktplaats is dan niet de geboorteplaats der drukkerij. Het is naast de
huizen van de geleerden, van de Broeders van het gemeene Leven, de boekschrijvers
en ijveraars voor godsdienstigheid, dat de eerste Nederlandsche drukkerijen ontstaan
zijn. Antwerpen nu had geen weerga van een Rooklooster (Brussel), van een Heer
Floreinshuis (Deventer) van een fraterhuis (Zwolle), van een Stein (Gouda).
Hoogstens hadden we hier een ‘herberg’ of refuge van het klooster van O.L.V.
ten Troon: de litteraire bedrijvigheid dezer
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broeders zal zich echter te Antwerpen slechts vertoonen na 1500. Noch Broeders,
noch Karthuizers, noch St-Michielsheeren, noch Kapittel hebben te Antwerpen de
boekprinters verwekt of ze bijgeroepen. Het zijn dus alleen economische redenen
die de printers, van uit de kleinere plaatsen, waar ze de geleerden naast zich hadden,
naar het belangrijkere Antwerpen hebben voortgestuwd. En dit ook niet ter wille van
de eigen bevolking van Antwerpen, maar om de ontmoeting alhier van kooplieden
uit alle gewesten der humanitas christiana.

3. De eerste Latijnsche drukken.
Eens dit vastgesteld, is er na te gaan welke soort boeken er van de eerste Antwerpsche
persen komen, en in hoeverre de invloed van het humanisme zich daarop doet
gevoelen.
Hier moge een historische nota omtrent het humanisme van dienst zijn. De
terugkeer naar de letteren en de beschaving der oudheid, die men beschouwde als
nieuwe grondslag voor de menschheidscultuur, de ‘humanitas’, is niet zoo plotseling
opgekomen als men het vroeger leerde. Lang voor de vlucht der Grieksche cultuur
uit het veroverde Constantinopel (1453), is de beweging ingezet geworden. Nieuwere
geschiedschrijvers hebben de kentering der middeleeuwsche beschaving opgemerkt
bij het begin der XIVe eeuw, en achtereenvolgens werd de oorsprong dier beweging
teruggebracht naar de XIIIe eeuw en zelfs tot de XIIe. Reeds deze vaststelling maakt
ons duidelijk dat in der werkelijkheid het nieuwe inniger met het oude verknoopt
was, dan men het zich in latere tijden heeft voorgesteld. De menschelijke
individualiteit is ook niet voor het eerst ontwaakt met humanisme en renaissance.
Het volstaat den S. Benedictusregel te lezen om er zich van te overtuigen. En de
Latijnsche schrijvers waren ook te Antwerpen in de XIVe eeuw, een Boendale, een
Jan de Deckere niet onbekend. Wat er nieuw voorkomt is de plaats die Italië herwint
in de Westersche beschaving. Dante is de voorlooper, Francesco Petrarca is de eerste
heraut van een nieuw imperialisme. Bocaccio, Salutati, Petrus de Vineis en in de
XVe eeuw de concilien van Constanz en van Basel verspreiden over de Westerwereld
den zin voor de oude letteren, voor de ‘bonae litterae’. Voortaan zijn de pauselijke,
vorstelijke en ten slotte tot de stedelijke secretarissen toe, ter wille van hun literaire
ver-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

530
diensten verkozen en geprezen. Men herinnere zich de namen, - we zullen ze dadelijk
ook voor Antwerpen hebben op te teekenen, - van Lorenzo della Valla, Leonardo
Bruno van Arezzo en Poggio....
In het laatste kwart der XVe eeuw drukken de Antwerpsche persen in grooten
getale zooals we reeds zegden Latijnsche boeken, en deze Latijnsche werken zijn
nog vooral middeleeuwsche beroemdheden: Boëtius, Bernardus, Alanus de Rupe,
Jacob de Voragine. Maar het blijft niet bij die middeleeuwsche slagers. Men wordt
het gewaar uit de lijsten der uitgaven van onze drukkers dat naast de stichtende
literatuur, de studie der taal, - en die taal is het Latijn, - een steeds ruimere plaats
inneemt. De ars loquendi en de ars epistolandi zijn aan de orde van den dag gekomen.
Wel zijn het nog de middeleeuwsche taalboeken, vroeger geschreven, die nu gedrukt
worden, zooals de Donatus en vooral de Doctrinale puerorum van Alexander de
villa Dei, of in zake woordenboeken de gemma's, gemma gemmarum, gemmula
vocabulorum, enz., maar deze uitgaven zijn nu ‘herzien, en verbeterd en vermeerderd’
door de voornaamste schoolmeesters des tijds waaronder de Noord-Nederlandsche
Johannes Synthis, Jacob Canter de Fries, Rodolphus Agricola, op de eerste plaats te
vermelden zijn. Hun verbeteringen zijn van humanistischen aard.
Ten titel van voorbeeld wezen hier de taalkundige uitgaven aangehaald die te
Antwerpen gedrukt werden vóór 1500:
1480, Ovidius, Opuscula (Goes)
1484, Aeneas Silvius, Epistola de remedio amoris. (Goes)
1484, Gemmula vocabulorum (Latijn-Nederlandsch) (Leeu)
1485, Cato moralissimus (Leeu)
1485, Exercitium puerorum grammaticale (Leeu)
1485, Dathus Augustinus Senensis, Elegantiolae (Goes)
1485, Ant. Haneron, Libellus de brevibus epistolis edendis (Goes)
1486, Composita verborum (per Johannem de Synthis) (Leeu)
1486, Cato moralissimus cum commento Roberti de Euromodio (Leeu)
1486, Petrus Hispanus, Logicalia (Leeu)
1486, Gemmula vocabulorum (Leeu)
1486, Aesopus, fabulae cum fabulis Aviani, Poggii Florentini et aliorum
1487, Gemmula vocabulorum (Goes)
1487, Poggius, Facetiarum liber. (Goes)
1487, Terentius, Vulgaria in theutonicam linguam traducta (Leeu)
1487, Ant. de Haneron, Dyasynthetica (Leeu)
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1487, Alexander Gallus, Doctrinale puerorum cum sententiis (Leeu)
1487, Auctoritates Aristotelis, Senecae, Boetii, Platonis, Apulei, Porphyrii et
Gilberti Porritani (Leeu)
1487, Cato moralissimus (Leeu)
1487, Aesopus (zie boven) (Leeu)
1487, Praecepta elegantiarum de latinis orationibus componendis. De elegantiis
terminorum ex Laurentio Valle et aliis collectum
1488, Aesopus moralissimus (Leeu)
1488, Gemmula vocabulorum (Leeu)
1488, Doctrinale puerorum (Leeu)
1488, Auctoritates Aristotelis etc. (Leeu)
1488, Praecepta elegantiarum etc. (Leeu)
1488, Correptorium flamingorum (Leeu)
1488, Aristoteles, Secreta secretorum (Goes)
1488, Terentius, Vulgaria quaedam.... (onbekende drukker)
1489, Poggius, de nobilitate (Leeu)
1489, Niger, Ars epistolandi (Leeu)
1490, Gemmula vocabulorum (Goes)
1490, Aulus Flaccus Persius, Satyrae. (Leeu)
1492, Epitoma grammatices (Leeu)
1492, Aesopus moralisatus cum bono commento Laur. Valle. (Leeu)
1493, Doctrinale puerorum (Martens)
1493, Nic. Perrottus, Grammatica et ars metrica (Bac)
1494, Gemmula vocabulorum (Martens)
1495, de Saliceto, Tractatus de salute corporis etc. (Bac)
1497, Catonis morosi opusculum (Bac)
1498, Juvencus, Opera (onbekende drukker)
1498, Methodius, Homeliae graece et latine, per Pantinum (onbekende drukker)
1498, Donatus, De octo partibus orationis (Lettersnidere)
1500, Senecae opusculum de quatuor virtutibus (onbekende drukker)

We vinden aldus een overwegend getal schoolboeken en oefeningsschriften tegenover
een kleiner doch, niet onbeduidend getal teksten of tekststudiën.
Hierbij is wel op te merken dat geen enkele dezer Latijnsche, en, in het bijzonder,
der vermelde humanistische uitgaven, ons verwijst naar een Antwerpschen humanist
die er de hand in gehad hebbe. Dat is blijkbaar niet het geval. Het is het humanisme
van de groote Friezen Rodolphus Agricola (Huisman, 1445-1485), Jacobus Canter
(Utrecht), Jan Synthen, dat de drukkers Leeu en van der Goes uit het Noorden naar
hier hebben medegebracht. Maar dit zal niet lang meer duren.
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4. De eerste Antwerpsche vrienden van het humanisme.
Deze drukkers hebben zich dus te Antwerpen gevestigd ter wille van de twee groote
jaarmarkten, welke van dienst waren tot afzet en verspreiding van de boeken, en
vooral van de Latijnsche boeken die toch voor geheel de beschaafde wereld van toen
hun beteekenis hadden.
Ongetwijfeld heeft die vestiging van drukkers ook proeflezers en schrijvers naar
Antwerpen gelokt.
Maar bovendien ontdekken we in onze stad toch ook buiten de drukkerswereld
een kern van vrienden van het humanisme. En dit reeds rond 1480.
In het XVde deel onzer Geschiedenis van Antwerpen vermeldden we dat onze
dekens van het Kapittel Anselmus Fabri (1415-1449) en Michael Amici (1449-1471)
curialisten van hoogen rang waren die meest te Rome en betrekkelijk weinig te
Antwerpen vertoefden. Onder hun cantors - de cantorij is de eerste waardigheid na
die van den deken, - zijn wederom twee curialisten Joannes Casier (1415-1421) en
Joannes Noel (1458-1479). Onder de eenvoudige kanunniken zijn er nog meer. Al
deze menschen waren te Rome in aanraking met het humanisme. Het wordt bevestigd
door de boeken die in hun sterfhuis worden opgeteekend. Van de humanistische
Italiaansche cultuur hebben ze ongetwijfeld iets naar hier overgebracht.
Naast de kanunniken zijn er sedert 1410 de chorales cantores gekomen. De
kerkzang heeft een wondere belangrijkheid gewonnen, ter opluistering van de diensten.
Onze koormeesters - magistri choralium - bedienen én de koor van O.L.V. te
Antwerpen, én de kapel van den Paus te Rome, of zijn van hulp voor de gewijde
zangen op het concilie van Bazel (Gillis Carlier). De reeds vermelde Joannes Noel
was cantor geweest in de kapel van den Paus eer hij zijn Antwerpsch beneficie
verwierf.
Nu zijn er geen kerkzangers in dezen tijd of ze hebben de Latijnsche school van
het Kapittel doorgemaakt. De zanger is een Latinist. En wanneer hij op de koor wordt
geroepen om in zekere mate de taak over te nemen van den officiezang die door de
kanunniken (wegens absenteisme, enz.) wordt verwaarloosd, doet hij nog meer zijn
kennis van het Latijn gelden. Kerkzangers zijn ten onzent de eerste leeke humanisten.
Een der voornaamsten te Antwerpen, - een groote figuur -
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is de zangmeester magister Jacobus, of Jacques Barbireau. Hij treedt te Antwerpen
reeds als magister choralium op in 1448, en blijft in deze functie tot zijn overlijden
in 1491. Hij schijnt uit het Henegouwsche afkomstig te zijn. De keizerlijke bibliotheek
van Weenen bezit van hem de vijfstemmige Mis Virgo parens Christi e.a. De
bibliotheek van Dijon bewaart meerdere liederen van hem. Men kent zijn Fransch
liedje: L'homme banni de sa plaisance...’.
Onze Barbireau wijdt zich tevens aan humanistisch Latijn. Een grootmeester uit
deze jaren zal er hem om loven en hem aanmoedigen.
Die grootmeester, Rodolphus Agricola, was ten andere zelf een zangmeester en
organist. Ook hij was van den kerkzang naar het humanistisch Latijn gekomen,
Geboren in 1444(?) te Baflo (Friesland), studeert hij te Keulen en te Leuven, doorreist
hij Italie, laaft zich aan het humanisme te Ferrare, waar hij als organist aan het hof
verbonden geraakt ter wille van zijn humanistische begaafdheden. Rond 1480 is hij
te Groningen in zijn vaderland terug, en we vernemen dat hij er een nieuw orgel helpt
maken. Hij wordt er secretaris en pensionaris der stad, maar hij klaagt over de taak
die daardoor op hem drukt. Hij is een zwerver, een dilettante, die zich ongeschikt
voelt voor vasten arbeid.
Uit deze jaren dagteekent er nu een briefwisseling van den alom gevierden humanist
Agricola met onzen Antwerpschen zangmeester Jacobus Barbirianus. We bezitten
drie brieven van Agricola aan Jacobus, de eerste is van 1 November 1482, de tweede
van 7 Juni 1484; de derde is niet gedagteekend.
Uit den eersten brief blijkt dat Agricola in 1481, - alstoen te Antwerpen vertoevend,
- het verlangen had uitgedrukt zich aan onze stad te wijden: ‘Superiore anno tantopere
concupivi operam meam reipublicae vestrae locare si modo id quod usus rerum
mearum poscere videbatur, hoc est centum coronatos, voluissent de publico dare.
‘Wat hij te Antwerpen zocht was niet het geld, maar ‘libera studiis quies’, de vrije
rust voor de studiën, en daarbij het genoegen zijn Jacobus op te leiden in de schoone
letteren. Op zijn verzoek wordt ingegaan door de Stad, dank zij Barbirianus. Maar
Agricola kan niet aannemen:
‘Quare igitur, inquis, nunc quod datur non accipis? Primum non est id jam liberum
mihi quum alteri promiserim. Deinde etiam non datur quod petebam. Datur schola,
res acerba, diffi-
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cilis, morosa, aspectu ipso accessuque tristis et dura... Scholam ergo ego? Ubi tempus
impartiendum studiis, ubi otium, ubi quies ad aliquid inveniendum vel excudendum
necessaria? Unde una aut duae horae, ut scribis, explicando auctori alicui impendenda
cum praecipuam partem cura puerorum ad se vocet?... At possem remissiore illam
sollicitudine curare. Possem quidem, sed si ego negligens fuero, quis tandem
ministrorum diligens erit?...’
Kortom Agricola is niet meer de man om ‘het beste paart van den dag aan kinderen
te besteden’.
Uit zijn brief vernemen we welke de vrienden zijn die hem hier in 1481, - en
misschien ook reeds vroeger, - hebben vereerd. We leeren hier de eerste groep
humanisten of vrienden der nieuwe cultuur kennen.
Naast onzen Jacques Barbireau is er Judocus Besselius, ‘ornamentum musarum
omnisque eruditionis’.
Vervolgens is er Niklaas Hage of ‘de Haga’ de organist (Schepenbrieven 1479,
II, fo 283 vo).
In zijn tweeden brief vermeldt Agricola bovendien:
magister Ambrosius van Dinter, de kanunnik-scholaster,
magister Jacobus Crabbe, dien hij den gebuur heet van Barbireau.
Opmerkelijk is nu dat in ons Kapittel het schoolwezen ongetwijfeld een tijdlang
is verwaarloosd geweest. Sedert 1375 had het Kapittel geen kanunnik-scholaster
meer aangesteld om in zijn naam op het schoolwezen te waken. Nu kwam zekere
magister Petrus de Bruxella, - een oud-leerling van Leuven, - rond 1456 hier een
school openen in grammaticalibus et artibus latinicis’. Het wekte het verzet op van
de twee Latijnsche schoolmeesters en van het Kapittel. De nieuwe school werd
gesloten. In 1468 moest andermaal het Kapittel optreden tegen iemand die inbreuk
maakte op het monopool. En nu, op 24 April 1480, besloot het Kapittel tot
heroprichting van het scholastersambt; de eerste nieuwe scholaster zou niemand
anders zijn dan onze humanistenvriend Ambrosius van Dynter. We mogen ons
overtuigd houden dat, ingevolge de reorganisatie, de plaats van rector aan den
grootmeester van het Jong Humanisme der Nederlanden is aangeboden geworden,
zooals we daareven aanteekenden.
Maar onze Rudolphus Agricola heeft dus geweigerd.
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Wie heeft dan de plaats ingenomen? Het is klaar, dat, na een aanbod aan een man
als Agricola er zeker naar een ander humanist is uitgezien.
Maar wie? We hebben het tot heden niet mogen ontdekken. We kennen enkel den
ondermeester Termaten. (+ 1503).
Van af 1510 zijn we beter ingelicht. Uit Leuven is in 1510 of kort te voren naar
Antwerpen overgekomen om hier ‘schoolmeester in de Papenscole te zijn, de te
Leuven zoo gevierde praeceptor Jan de Coster van Brecht, Joannes Custodis
Brechtanus. Met hem begint er een nieuw kapittel.(1)

5. De eerste Antwerpsche humanisten.
De eerste humanist dien we hier werkzaam zien en dit vooral als ‘rector scholarum’
van het Kapittel is wel deze Joannes Custos of Custodis Brechtanus (van Brecht).
Hij was een tijdlang professor van Latijn en Grieksch te Leuven. Niet zoodra heeft
hij het Antwerpsch ‘gymnasium’ in handen, of hij legt zijn etymologia ter pers. Zijn
Syntaxis Brechtana wordt te Antwerpen gedrukt in 1519. Reeds in 1510 had een
ander humanist, onze Petrus Aegidius, aan den Antwerpianorum gymnasiarcha Jan
Custos een Latijnsche uitgave opgedragen, de Epistolae lepidissimae van Angelus
Politianus. We vinden onzen Jan Custos ook terug bij het ziekbed van den scholaster
van het O.L.V. Kapittel, kanunnik Ambrosius van Dijnter (1510). Custos is als de
eerste Antwerpsche humanist te aanzien.
Als een voorganger moeten we hier toch ook iemand vermelden die mede in den
dienst der schola van het Kapittel had gestaan doch reeds in 1503 was overleden,
heer Theodoricus Termaten, van het bisdom van Keulen, die submonitor scolarium
was. Hij bezat vele boeken, die hij vermaakte aan de Karthuizers van het Kiel en aan
anderen, en we stellen vast dat Terentius en andere klassieken er bij vertegenwoordigd
zijn. Maar zijn invloed is niet met dien van Custos te vergelijken.
Een tweede humanist van beteekenis is heer Niklaas van 's Hertogenbosch. In
1513 had hij te Leuven uitgegeven de zeven boeken van Ricardus de sancto Victore
op den Apocalypsis.

(1) Zie ERNALSTEEN, De humanist Joannes Custos Brechtanus (1929).
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Niklaas droeg zijn uitgave op aan den vicekanselier der Leuvensche hoogeschool,
zijn professor Johannes Briardus van Ath. Enkele jaren later zien we heer Niklaas
te Antwerpen en Cornelius Grapheus, dien we weldra nader leeren kennen, heet hem
in een brief van opdracht: ‘pius in Christo sacerdos, verae christianae theologiae
candidatus, Academiae Antwerpiensis moderator vigilantissimus’ In dit zelfde jaar
draagt Gerardus Noviomagus (Geldenhauer) zijn werk Lucubratiuncula de Batavorum
insula aan Niklaas op. Nog in 1520 laat Adrianus Barlandus bij Hillen van Hoogstraten
drukken Titi Livii libri de regibus romanorum decas I cum scholiis, en draagt het
werk op aan den vir doctissimus Nicolaus Buscoducensis. In 1521 zien we onzen
man samenwerken met Erasmus. Deze laatste vertaalt Lucianus Samosatensis
(Complures dialogi) uit het Grieksch in 't Latijn en de scholia bezorgt onze Nicolaus.
Onze Petrus Aegidius neemt het boek onder zijn bijzondere bescherming en leidt het
in bij de jeugd, waar het inzonderheid voor bestemd is. Nog heeft er aan medegewerkt
Levinus Linius Gandavensis, die vernoemd wordt (in 1519) als hypodidascalus
Antwerpiensis of ondermeester te Antwerpen. We zullen den man later terugvinden
als rector scholarum te Middelburg. In 1519 had Linius een inleidende lofrede
geschreven voor de uitgave van den Confessionale van Godescalcus Rosemondt van
Eindhoven. Naast dezen is te vermelden Adrianus Luce die ook al het zijne heeft
bijgedragen tot de uitgave van den Lucianus. Onze Adrianus Luce heet in 1521
Gymnasii Antwerpiani hypodidascalus; in 1536 is hij Gymnasii Castrensis
Antwerpiani rector, in 1540 is hij ludimagister in S. Jacobs.
Mogelijk is tot deze groep ook nog te rekenen Petrus van Etten, de schoolmeester
in de Roode Schotel, die in 1522 samen met heer Niklaas verdacht geraakt van ketterij.
Maken we hier nu nader kennis met ons schoolwezen en in het bijzonder met de
nieuwe Latijnsche scholen die in 1521 bijgesticht worden, en waarvan wij er reeds
een paar te vermelden hadden.

6. Het Latijnsche schoolwezen.
Het Latijnsch schoolwezen was, sedert de stichting van de kerk van Antwerpen, heel
en al van den clerus afhankelijk. Het Kapittel van O.L.V. had daartoe zijn scholaster.
In de
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XIIIe eeuw had bisschop Wiard van Laon, onze bisschop, de taak der scholastria
nauwkeurig doen omschrijven. De scholaster benoemde de magistri scolarium. Die
scolares leerden Latijn voor den kerkdienst, voor den kerkzang, en konden dan tot
clerici opwassen, beneficiën genieten, het priesterschap opnemen. Alle klerken, tot
den laatste, kwamen uit de Latijnsche papenscole.
Maar nu kwam er in de XVe eeuw de beweging om fraaier, klassieker Latijn. We
noteerden reeds hoe magister Petrus de Bruxella, oudleerling van de Leuvensche
hoogeschool, zich in 1456 aangematigd heeft te Antwerpen school te geven’ in
grammaticalibus et aliis artibus latinicis’, buiten het Kapittel om.
Het kon niet anders of daar moest een conflict uit voortkomen. Waarschijnlijk zijn
het de magistri scolarium, de schoolmeesters aangeduid door het Kapittel, geweest,
die deze Latijnsche school het eerst hebben bestreden. Het Kapittel richt zich tot den
bisschop, en de officiaal van Kamerijk vonnist in 1457 dat, naar aloude wet en
possessie, meester Petrus wel mag onderwijzen den Pater Noster, de Zeven
Boetpsalmen en de Twaalf artikelen, maar dat hij geen Latijnsch onderwijs, geen
Donatus leeren mag. Het geschil wordt door meester Petrus voor den Paus gebracht.
Het eerste vonnis wordt bevestigd, spijts alle instantiën.
In 1468 doet zich een nieuw conflict voor. Een Reinier van der Smissen durft het
aan Latijnsch onderwijs te geven, in opvolging naar het schijnt van magister Petrus
die overleden is. De twee magistri scolarium Joannes Jordanis de Beets en Willelmus
Villici beklagen er zich over, en de brieven van Rome worden namens het Kapittel,
door den notaris aan den overtreder beteekend.
Enkele jaren later in 1480 ontmoeten we als scholaster van het kapittel heer
Ambrosius van Dynter, die zelf voor het humanisme, voor het mooie Latijn is
gewonnen. Onder zijn beheer is Joannes Custos rector van de school van het kapittel
geworden. Naast den rector was er een submonitor, - en we deden reeds boven een
dezer submonitores kennen, namelijk den Keulschen clericus Theodoricus Thermaten.
Maar deze rectores en submonitores, alhoewel het humanisme toegedaan, schijnen
toch beneden de verwachtingen te blijven van de ijveraars der beweging, in de eerste
jaren van de XVIe eeuw. Onze jonge Petrus Aegidius, die de vriend is geworden van
den grooten Erasmus, wenscht veel meer dan grammatica en syntaxis.
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Zoo ook de Aalstenaar Cornelis Grapheus. Hun man is heer Nicolaus Buscoducensis,
doch deze is in conflict gekomen, ter wille, schijnt het, van zijn woonhuis, met zijn
lastgevers, het Kapittel.

7. Dekens en scholasters.
Zien we hier even op naar het Kapittel van O.L.V. dat het schoolwezen beheert.
Deken Petrus de Mayo was hier aan het hoofd van de Kerk van Antwerpen van 1475
tot 1498. We bezitten de lijst van de boeken gevonden in zijn sterfhuis. Gewezen
curialist is hij op hoogte van hetgeen Italie in zake humanisme in de XVe eeuw heeft
voortgebracht. Naast de middeleeuwsche literatuur is in deze bibliotheek zoowel
Boccaccius als Aretinus voorhanden, en Cicero, Titus Livius, Plutarchus en andere
namen die door de humanisten toen zoo pas in glorie hersteld waren, vinden we hier
vertegenwoordigd.
De opvolger van Petrus de Mayo is Franciscus Busleyden, de leermeester van
Philips de Schoone. En lees maar bij Erasmus in zijn Gratulatorius panegyricus ad
Philippum archiducem hoe hij den geleerden Busleyden looft. Maar Busleyden wordt
aartsbisschop van Besançon en wordt te Antwerpen vervangen achtereenvolgens
door Gismundus Hofwegen, Adrianus Sandelinus en Adrianus de Trajecto. Deze
laatste die in 1512 verkozen werd tot deken van Antwerpen, was toen deken van
Leuven; hij wordt de leermeester van prins Karel, het is de latere paus Adriaan VI.
Maar de benoeming door het Kapittel, van heer Adriaan, werd betwist daar het
benoemingsrecht aan den pauselijken Stoel toekwam, en deze het decanaat aan den
curialist heer Jacobus de Bannissiis had gegeven. Het werd een lange strijd. Eerst in
1516 kwam men tot accoord. Jacob de Bannissiis kwam in vreedzame possessie van
ons decanaat, en zou het bezitten tot in 1530. Hij is echter afwezig en het is onder
zijn vicedecani, dat de strijd om de verbetering van het klassiek onderwijs zal
doorgevoerd worden.
Werpen we nog even een blik op de scholastria. Na veel geschillen tusschen
Kapittel en scholasters ter wille van de benoemingsrechten, was ten slotte de
verdwenen scholastria terug in actieven dienst gekomen in 1480, en gedurende een
kwart eeuws en meer zien we als scholaster hier werkzaam den reeds vernoemden
Ambrosius van Dynter. We bezitten dezes testa-
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ment met den inventaris van zijn sterfhuis en de lijst zijner boeken. Uit al deze
documenten spreekt een man van ‘Nova et Vetera’. Hij is de man van de
middeleeuwsche cultuur, die niet minder thuis is in de humanistische cultuur, en
klaarblijkelijk niet begrijpt waarom ze met elkaar zouden in botsing zijn. Hij overlijdt
in 1510. Wie hem als scholaster opgevolgd is, mochten we tot hiertoe nog niet
vaststellen. We krijgen den indruk dat het Kapittel er in deze jaren, ter oorzake van
den twist om het decanaat en daarna om de afwezigheid van den curialist Jacobus
de Bannissiis, maar zwak voorstaat.

8. De Nieuwe Scholen.
Joannes Custodis heeft rond Paschen 1515 een eigen school geopend te Brecht. Hij
is te Antwerpen waarschijnlijk van af 1515 vervangen geworden door heer Nicolaus
Buscoducensis, die wellicht uit Leuven naar onze stad is verhuisd.
Intusschen hebben Aegidius, Grapheus, Erasmus die zoo dikwijls bij hen komt,
Adrianus Barlandus, ja Thomas Morus waarschijnlijk ook al bij zijn bezoek aan
Aegidius, het hunne bijgedragen tot beter klassiek onderwijs. Gezamenlijk zullen al
de vrienden van de klassieken, onder patroonschap van Erasmus en als een
strijdwapen, de dialogen van Lucianus uitgeven uit het Grieksch vertaald. (1521)
Heer Niklaas Buscoducensis had de scholia geleverd.
Hier is nu de vraag te stellen of heer Niklaas Buscoducensis in deze Lentemaanden
van 1521 hier een eigen school, een academia zou geopend hebben tegen het Kapittel
in. In de Biographie Nationale heeft Rahlenbeck deze meening voorgestaan. Na
gezegd te hebben dat Petrus Aegidius hem heeft geloofd als schoolhoofd, schrijft
hij:
‘L'hiver (de 1521) avait a peine commencé que le clergé prenait possession
à Anvers de l'enseignement humanitaire. L'école de Buscoducensis fut
fermée et remplacée par trois autres écoles latines, enz’
Dit blijkt echter een totaal verkeerde voorstelling te zijn. Onze Petrus Aegidius looft
inderdaad, en waarschijnlijk zeer terecht, Buscoducensis als rector der schola. Dat
is niet anders dan

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

540
de school van het Kapittel. Zijn school werd niet gesloten; er kwamen integendeel
drie Latijnsche scholen bij, alle gesticht door kerkelijke en wereldlijke overheid
samen, zooals we weldra nader zien zullen. Onze Niklaas was echter lastig gelogeerd
zooals we in 1519 uit een brief van Erasmus vernemen. En hij is ontevreden over de
voorwaarden waarin hij leven moet; in Augustus 1520 denkt hij er op ontslag te
nemen. Blijkbaar bekommert zich het Kapittel al te weinig om de stoffelijke
toestanden. Erasmus schrijft uit Anderlecht op 31 Augustus 1520 aan Niklaas om
het toch maar uit te houden. Tusschen Niklaas en het Kapittel schijnt het dus niet al
te best te gaan.
In ditzelfde jaar is nu Cornelis Grapheus in het strijdperk getreden. Hij geeft een
handschrift uit van Jan Pupper van Goch, de epistola apologetica super doctrina
doctorum scholasticorum; aldus wordt het schrift door Grapheus betiteld. Hij schrijft
er een zeer heftige voorrede toe, tegen de mannen van de traditie, en voorziet het
boek van een brief van opdracht aan den moderator vigilantissimus heer Niklaas
Buscoducensis. Het volgend jaar geeft Grapheus een ander werk van Goch uit, het
door hem zoo geheeten tractaat de libertate Christiana. Ditmaal is de voorrede van
Grapheus een philippica tegen het godsdienstige leven des tijds. De uitgaven van
Grapheus hebben voorzeker de positie van Buscoducensis in zijn school niet
vergemakkelijkt. We komen daar verder op terug.
En daar kwamen nu de veroordeeling van Luther door Rome en de keizerlijke
brieven van Maart en van Mei 1521 tegen de Luthersche boeken. Desniettemin predikt
hier Jacob Prepositus der Saksische Augustijnen den lof van Luther, zijn leermeester.
Men klaagt zijn leeringen te Brussel aan. Raadsheer Frans van der Hulst wil hem te
zijnent innemen te Brussel om zijn meeningen te onderzoeken. Jacob predikt nog
eenmaal op 5 December 1521, en reist dan mede naar Brussel. Op 6 December
benoemt de bisschop van Kamerijk Niklaas van Egmond en Jacob Latomus om de
geloofsorthodoxie van Prepositus te inquireeren.
Het heeft opschudding verwekt. Het schoolvraagstuk is er bij ter sprake gekomen.
Magistraat en Kapittel blijken bereid om onderscheid te maken tusschen Letteren en
Leering. Men komt zelfs tot onderling accoord om de Latijnsche scholen te
vermenigvuldigen. En ziehier het besluit dat door kerkelijke en wereldlijke overheid
wordt getroffen op 21 December 1521, een
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besluit dat zoo geheel verkeerdelijk is verstaan geworden door Rahlenbeck en anderen.
Men merke toch op hoe hier werkelijk oud en nieuw in elkaar zitten. Het is een der
treffendste documenten die er op te halen zijn om het ontluiken van het humanisme
te Antwerpen toe te lichten.

De Ordonnantie van 21 December 1521.
‘Alle degenen die deze onze letteren zullen zien of hooren lezen, vicedeken,
cantor, tresorier, het gemeen Kapittel van de collegiale kerk van O.L.V.
en burgemeesteren, schepenen en raad der stad van Antwerpen, saluut.
Doen te weten dat wij ter eere Gods, ter vermeerdering van den godsdienst
in de parochiekerken der stad en opdat de kooren in dezelve kerken met
zang beter versierd zouden mogen worden dan zij tot nog toe geweest zijn,
insgelijks opdat de poorters en ingezetenen van de stad hun kinderen
moesten zenden buiten de stad ter school, mits dien dat hier maar één
school was waar men Latijn leerde, tot hun grooten kost en last, en mits
meer andere redenen daar toe porrende, zoo is het dat wij daarom met
goeden rijpen raad en deliberatie eerst daarop gehad en gehouden, besloten
hebben de punten en artikelen hierna beschreven:
1. Dat de kerkmeesters van de Burcht-, St-Joris-, en-St-Jacobskerk elk in
hun parochie zullen schuldig zijn te krijgen een huis om school aldaar te
houden, met een woonhuis daaraan, en dat altoos onderhouden van alle
reparatiën.
2. Wanneer een van die scholen vaceeren zal, dan zal de scholaster van
O.L.V. met den oppersten kerkmeester van elke parochie vernemen en
krijgen een goeden bekwamen persoon, redelijk oud wezende, om de
kinderen te leeren sciëntiën, zang en andere goede manieren, welken
gevonden, zij presenteeren zullen den heeren van het Kapittel en is 't dat
hij bevonden wordt bekwaam en sufficient, zoo zullen de heeren dien
aanvaarden en dezelve zal den eed doen en het habijt dragen, en in alles
staan onder de jurisdictie en correctie van de heeren van het Kapittel, in
dezelve manier als de schoolmeesters van O.L.V....
3. Zullen al de kinderen van de stad schoolgaan en frequenteeren in welke
school het de ouders goed dunkt.
Item om de processie van de stad te eeren zoo zullen uit elk van de drie
scholen met de rectors van de scholen komen twaalf die best kunnen zingen
en best gestemd zijn, in de kerk van O.L.V. alle ommegangdagen, en
generaalprocessiedagen van de stad, en alsdan ondereen gaan met de
kinderen van O.L.V. kerk in dezelve processie, en in het midden gaan de
rectors van dezelve scholen, eerst de submonitores van O.L.V., dan de
rector van St-Jacobs, St-Joris en de Burcht, en daarna de rector van O.L.V.
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4. Wanneer dat in eenige van de andere parochien eenige lijken of
uitvaarten zijn, waar de kinderen mede te gaan plegen, zoo zal elke school
met zijn rector blijven in zijn parochie, en de eene tot den andere niet gaan.
5. Ware het dat het college van O.L.V. kerk ging in eenige andere parochie
ten uitvaart, dan zal de school van O.L.V. met haar college gaan tot zulke
parochie en plaats.
6 Om dieswil dat de rector van O.L.V. met deze sectie geschaad wordt,
en om hem daar af te recompenseeren, zoo zal elke fabriek van dezelve
drie parochiën alle jaren te St-Jansmisse betalen denzelven 30 schellingen
Br. of er in andere scholen vele jongens frequenteeren of luttel.
7. Item zoo zal van wege de stad gedaan worden een edict op zekere penen
dat niemand van binnen de stad eenige jongens leeren zal dan Duitsche
of Walsche boekskens zonder eenig Latijn, maar zullen dezelve jongens
willende Latijn beginnen te leeren, tot eenige van de andere scholen laten
gaan, zonder argelist’.
Deze scholen zijn waarschijnlijk door de humanisten dankbaar aanvaard. Hun
menschen werden er in benoemd zooals we reeds zagen. Maar de schola heette
gymnasium bij hen, de rector werd de moderator, de ondermeester of submonitor
werd de hypodidascalos. De meesters hadden schoollokaal en woonst voor niet, doch
dienden verder te leven van de bijdragen der leerlingen. Een aantal leeraars dezer
scholen hebben we hierboven vernoemd. We vonden ze gegroepeerd bij de uitgave
van den Lucianus rond Erasmus, Petrus Aegidius en Cornelis Grapheus(1).

9. De voornaamste Humanisten. Petrus Aegidius.
Reeds hebben we samen met deze schoolmeesters-humanisten den naam vermeld
van Petrus Aegidius. We hebben nader met den man kennis te maken. Een Claes
Gillis, wassenkaarsmaker in de XVe eeuw, heeft talentvolle zonen die de Latijnsche
school van het Kapittel hebben gevolgd. De oudste, Gillis Gillis, mag zijn studiën
voortzetten aan de hoogeschool, behaalt zijn graden in de godsgeleerdheid, en bekomt
een prebende van kanunnik in het Antwerpsch Kapittel. De tweede zoon, Petrus,
geboren in 1486, zal het met minder moeten stellen, maar begaafd als

(1) Het Gymnasium Castrense waarvan Adrianus Luce rector werd is niets anders dan de latijnsche
school der Burcht-parochie.
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de jongen is, gaat hij toch den verderen weg der geleerdheid op; hij wordt proeflezer
op zijn 17e of 18e jaar bij den drukker van toen te Antwerpen, bij Dirk Martens van
Aalst. Reeds bezit de jonge man een verzameling van humanistische boeken,
waaronder een Laurentius Valla. Nu brengt Erasmus van Rotterdam in den loop van
1504 ter pers bij Dirk Martens den Panegyricus dien hij in Januari van dit jaar
opgesteld had voor Philips de Schoone. Erasmus overwaakt het drukwerk, want het
dient tot in het uiterste verzorgd. Het is in deze dagen dat hij voor het eerst in
betrekking komt met den proeflezer, die tevens zijn bewonderaar is. De jonge man
heeft Erasmus getoond wat hij aan humanistische en klassieke boeken bezat, en
Erasmus heeft werken van hem ontleend.
Maar Petrus Gillis zal zijn studien voortzetten. Zijn oudere broeder heeft er wellicht
toe aangespoord. Mits rechtsstudiën zou het hem mogelijk zijn, gezien zijn
taalkennissen, allicht een ambt van griffier of secretaris bij de stad te bekomen.
En inderdaad Petrus Gillis is licentiaat in beide rechten geworden. Erasmus schijnt
hem te hebben uitgenoodigd tot studie te Parijs waar hij zelf verbleef. In 1509 wordt
hij stadsgriffier.
In 1510 laat hij een eerste tekstwerk verschijnen. De brieven van Angelo Poliziano
ter verdediging van de Latijnsche taal; Angelo was een der grootmeesters van de
humanistische taalstudie aan het hof van Lorenzo de Medicis te Florentie geweest.
Gillis biedt ons de epistolae lepidissimae van den vindicator linguae latinae... Hij
draagt zijn boek op aan Jan Custos van Brecht. Er steekt vechtersvuur in den jongen
man.
Het volgend jaar 1511 geeft hij uit, van Rudolphus Agricola (Claes Huisman de
Fries) Opuscula nonnulla collecta a Petro Aegidio. Onder deze opuscula zijn er de
‘epistolae variae ad Jacobum Barbirianum de re scholastica Antwerpiensi’ die
terugslaan op de voorhistorie van ons Antwerpsch humanisme. Het is echter wel
opmerkelijk dat Petrus deze stukken hebbe opgehaald.
Intusschen is Erasmus te Londen, en Gillis blijft in briefwisseling met hem. Erasmus
schrijft hem in 1512: ‘ik heb geen tijd om veel te schrijven; binnen kort echter krijgt
ge geen brieven van mij, maar boeken’
In 1513 voorziet Aegidius een Latijnsche uitgave van fabels van Esopus, Avianus
e.a., van een inleidend gedicht.
In 1514 komt Erasmus uit Londen naar Antwerpen over
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Kales. Het bezoek aan Gillis is echter kort geweest, genoeg echter voor Erasmus om
van de huwelijksplannen van zijn jongen vriend te vernemen en te zorgen voor een
geestdriftig epithalamium (Leuven, Augustus 1514). In 1515 is hij terug te Antwerpen
bij zijn ‘amicus incomparabilis’ en dezes echtgenoote Cornelia Sandria. Einde Mei
of begin Juni van dit jaar komt bij Petrus Aegidius aankloppen, naar aanwijzing van
Erasmus, de ambassadeur van Engeland, de humanist Thomas More. Dit bezoek zal
aanleiding geven tot het schrijven der Utopia die uitgegeven wordt te Leuven bij
Dirk Martens, einde December 1516, ‘cura Petri Aegidii’. Wanneer More te Londen
teruggekeerd is, schrijft hij aan Erasmus: ‘Van geheel mijn peregrinatie is me niets
zoo welkom geweest als de omgang met mijn Petrus Aegidius van Antwerpen, uw
gastheer, een man zoo geleerd, zoo gefatsoeneerd, zoo nederig, zoo vriendelijk, dat
ik een goed deel van mijn bezit gaarne zou afstaan om niets dan om den omgang met
dien man’ (17 Februari 1516).
In 1517 schijnt onze Petrus ook zorg te hebben gedragen voor de uitgave der
Aliquot epistolae sane elegantes van Erasmus, die te Leuven bij Dirk Martens
verschijnen.
Het is ten andere het jaar van de lange bezoeken van Erasmus aan Gillis. Wat zijn
er ‘epistolae elegantes’ uit het kamertje bij Gillis in dit jaar 1517 uitgestuurd! Gillis
is voortdurend op de hoogte van den literairen arbeid van Erasmus. Een hunner
vrienden, de Liersche geneesheer Hendrik van den Eynde, wiens naam in Afineus
wordt omgezet, geeft in deze dagen een boek uit: Quaestiones tres, medica,
astronomica, metaphysica, en Erasmus, Gillis, Colibrant, de stadssecretaris die ook
humaniseert, en anderen voegen er van het hunne aan toe. Gillis heeft een Carmen
tum in laudem Lyrane urbis tum authoris gedicht...
Het is ook het jaar dat Quinten Massys de portretten schildert van Erasmus en van
Aegidius, die men Thomas More aanbieden zal.
Ondanks zijn zwakke gezondheid, waarover we vernemen uit de brieven van
Erasmus, zet Petrus, naast zijn ambtelijk werk, zijn literaire bedrijvigheid voort. We
vinden zijn hand terug in de uitgaven van Eobanus Hessus van 1519, van de vertaling
van Lucianus Samosatensis (1521), van Peutinger's Oratio pro civitate Augusta
Vindelicorum (1 Mei 1521). En we ontmoeten als humanistische vrienden ten zijnent,
Joos Badius den bekenden Parijschen
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drukker, en Marcus Lauweryn, den geleerden kanunnik van St-Donaas te Brugge.
(1518). Voortdurend getuigt de briefwisseling van Gillis aan Erasmus van
humanistische belangstelling. We leeren daarbij nog eens nader zijn heftig gemoed
kennen. Hij scheldt - als een oude Romein natuurlijk, - op degenen die de ‘bonae
litterae’ te na komen, op dien Jacob van Hoogstraten die tegen Reuchlin's Speculum
oculorum is te velde getrokken, met zijn Apologia en zijn Apologia secunda, en zijn
Destructio Cabale. Gillis houdt er aan Erasmus te verzekeren dat hij dien sycophante
Hypsistrotus, zooals hij hem heet, niet lijden kan. Hypsistrotus had toch ook Erasmus
zelf in het gedrang gebracht.
Intusschen stelt Petrus ook zijn humanisme ten dienste der stad. En niet enkel door
zijn brieven voor den magistraat. In 1519 bij den dood van keizer Maximiliaan dicht
bij een Threnodia seu lugubris cantio in funus imperatoris... cum aliquot
epigrammatis. (Michiel Hillen van Hoogstraten). Het wordt de tijd der epigrammata.
En wanneer nu het volgend jaar de nieuw verkozen keizer, onze jonge aartshertog
Karel, te Antwerpen zal ingehaald worden, bereiden de stadsgeleerden Petrus Aegidius
en Cornelis Grapheus een feestviering die geheel en al in het teeken staan zal van
het wereldveroverend en bij uitstek keizerlijke humanisme. Niet minder dan dertien
groote voorstellingen - hypotheses - zijn er doorheen de stad, langsheen den weg van
den intocht, naar concept van Aegidius uitgebouwd geworden. En hij zal er een
boekje op uitgeven, om het den minder geletterden man duidelijk te maken wat alles
beteekent: Hypotheses sive Argumenta spectaculorum... Mertens en Torfs in hun
Geschiedenis van Antwerpen, IV, blz. 16 hebben gemeend dat onze stadsgriffier
‘vervaardigde dertien tooneelspelen of tafereelen om op de straten gespeeld te
worden’. Natuurlijk was de meening dat het Nederlandsche stukken, dat het
oud-Vlaamsche literatuur was. Dürer's bekend reisverhaal gaf mede aanleiding tot
die meening. Hij noteert dat hij een stuiver gegeven heeft voor een ‘gedrukte inkomst’,
en voegt daar aan toe ‘Toen waren de poorten fraai versierd van kamerspelen’. Aldus
de vertaling van Verachter. Bij Dürer staat er ‘Kammerspiele’. Bij Mertens en Torfs
zijn dan de tredecim hypotheses spectaculorum 13 tooneelspelen geworden. Het zijn
eenvoudig plastische voorstellingen - ook wel eens met opname van levende beelden.
In zijn boekje, - dat
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voorzeker typisch is voor de cultuur der tijds, ontleedt hij achtereenvolgens de dertien
argumenta ostentaculorum, en voor elke dezer geeft hij de elogia, sententiae, epodos
en disticha die er in het Latijn, het Grieksch en het Hebreeuwsch zijn op aangebracht.
Dat hij dit boekje uitgeeft, heeft voor reden, zegt Petrus Gillis in zijn voorwoord:
‘quod videlicet scioli et morsophi, barbaris litteris assueti, omnia damnantes quae
minime intelligunt, occeperant cornicari - nam quidam cucullatim jam viderant, Romanum esse Graecum, et quod Graecum essent, nonnulli affirmarent esse
Caldaicum etc. Quo quod vel ineptius? vel indoctius? Nos vero tam absurda et ebria
judicia, etiam in minutiis istis non ferentes, maluimus occurrere istorum tenebrosis
erroribus aliqua lucernula, quam spectatores in tanta mentis caligine versari...’
Ziehier het eerste pegma of tooneel: de genius der stad snelt den stoet te gemoet,
vergezeld van de drie Gratiën. In 't Latijn, het Grieksch en 't Hebreeuwsch draagt de
colonnade de woorden Trouw en Liefde, en op den boog luidt het:
Fides et Amor haec omnia fecerunt.
Verre dus van Nederlandsche tooneelstukken te ontdekken, vernemen we dat
misprijzend woord over de ‘barbaris litteris assueti’; het is wellicht een echo van de
tegenspraak die de humanistische overdrijving hier moge ontmoet hebben. Intusschen
is de uitgave van het boekje wel een treffend geval. Naar het oordeel van Gillis, moet,
wie van zijn tijd is, Latijn kennen en zich dus met zijn Latijnsch handboekje kunnen
behelpen, maar het mag wel zijn dat hij de Grieksche of Hebreeuwsche teksten niet
versta of de mythologische voorstellingen niet ontcijferen kunne. Voor die menschen
heeft de humanist zijn lucernula.
Er ware nog zeer veel, voor de latere jaren, over Petrus Aegidius te verhalen.
Kortheidshalve, en daar we ons hier tot bij de twintiger jaren der XVIe eeuw willen
beperken, kunnen we slechts verwijzen naar de studiën die we hem gewijd hebben
in onze Antwerpiensia 1936. Van meer belang is het dat we den metgezel van Aegidius
uit deze zelfde jaren, Cornelis Grapheus, leeren kennen.
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10. Cornelius Grapheus.
Cornelis de Schrijver van Aalst, alias Scribonius, alias Grapheus, werd, naar het
grafschrift door hemzelve opgesteld, geboren in 1482. Hij was dus vier jaren ouder
dan Peeter Gillis. In 1515 laat hij te Leuven bij Dirk Martens verschijnen een
Exprobratio in Diocletianum pro divo Pancratio. Kort daarop schijnt hij zich te
Antwerpen gevestigd te hebben, en, naar verluiden zal uit latere uitgaven en uit de
geschiedenis van zijn zoon Alexander, moet Cornelis Grapheus alhier Latijnsche
lessen hebben gegeven aan afzonderlijke leerlingen, hetgeen hem wel in moeilijkheden
brengen kon met den scholaster van het Kapittel. Vermelden we hier zijn Conjugandi
et declinandi regulae die te Antwerpen verschenen in 1529.
Nu is in 1520 de beste Latinist-humanist onzer vier stadssecretarissen, Colibrantius,
overleden; hij wordt vervangen door Cornelis Grapheus. Zoo waren ze nu beiden in
stadsdienst: Petrus Aegidius was griffier of ‘ab actis’, en Cornelis Grapheus was ‘a
secretis’. En in deze laatste hoedanigheid is het, dat hij de ontvangst van den jongen
keizer zal helpen voorbereiden. Hij vindt de epigrammata, hij schildert zelf de
Grieksche en Hebreeuwsche letters, hij dicht namens de stad de aggratulatio die hij
den keizer voorlezen zal.
En meteen merken we hier op dat we met Grapheus een eind weegs dieper in het
humanisme opgaan. Na onderwijs, tekstuitgaven en commentaar op oude schrijvers,
krijgen we nieuwe Latijnsche letteren naar het oude model.
Grapheus heeft er een Virgiliaansch heldendicht van gemaakt. Al de goden van
den Olympus worden er bij opgeroepen. En de vaklui uit den heidenschen hemel
worden bezworen het pad schoon te maken van
maximus ille hominum, regum rex maximus ille
Carolus...
De aggratulatio eindigt met de vaticinia of geluksvoorspellingen:
... tibi serviet omnis
orbis, ab aurorae exitu, solem usque cadentem’.
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Er komen in dit stuk vele zangerige en rijkgekleurde verzen voor. In latere jaren zal
Grapheus nog menig Latijnsch gedicht uitgeven: op den naam der stad, een gedicht
dat in 1528 verschijnt, maar dat gemaakt is geworden in de jaren 1524-1526, op den
brand der O.L.V. kerk, op de snoodheid der anabaptisten, zijn ‘monstrum
anabaptisticum’. Langdradigheid en opgeschroefdheid mogen Grapheus wel worden
aangewreven, maar een uiterst knappe Latinist is hij in ieder geval. Hij is den omgang
met Erasmus ten volle waardig.

11. De eerste conflicten.
Dat nu een Peeter Gillis de menschen der eigen moedertaal voor ‘barbaris litteris
assueti’ uitmaakte, voerde in dien tijd, tot geen verdere heftigheid. Maar dat de
hernieuwers in hun voortvarendheid eenig geloofspunt aantastten, of dat de vertalers
van den Bijbel sommige teksten een vrij zonderlinge beteekenis gaven, zou de
theologen ontstellen en hun verontwaardigd wederwoord uitlokken.
Zoo was er op de Antwerpsche boekenmarkt en in de kringen van scholen en van
kloosters de strijd gekomen van broeder Jacob van Hoogstraten, den geleerden
dominicaan, tegen Reuchlin, tegen Luther, tegen den ongenoemden vertaler van het
Evangelie, die niemand anders was dan Erasmus. Al de groote goden des tijds! De
Antwerpsche humanistische groep is er van af Juni 1518 om geërgerd. Erasmus zelf,
meer theoloog dan de Antwerpsche literatoren, heeft tegenover Hoogstraten een veel
vriendelijker, veel wetenschappelijker en waardiger houding aangenomen, dan zijn
verknochte Antwerpsche vrienden.
Maar men ging onbewust veel zwaarders te gemoet. In plaats van een
nova-et-vetera-leuze zooals scholasters, Kapittel en magistraat blijkbaar aanvaardden,
huldigden onze humanisten het Erasmiaansche slagwoord antibarbari. Spot en
sarcasme behoorden tot de eigen waarden van de nieuwe school. De man van de
Laus stultitiae zou het zijn Antwerpsche bewonderaars niet afleeren. En waar hij zelf
weet maat te houden, tegenover Hoochstraten en tegenover Luther, gaan Aegidius,
Grapheus, Buscoducensis, in onbeteugelde geestdrift het volle strijdperk in.
In 1520 schrijft Grapheus zijn heftige voorrede tot de Epistola apologetica van
heer Jan Pupper van Goch, een verdediging ge-
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schreven in 1473 tegen den dominicaanschen theologieprofessor Engelbertus
Mesmaeker van Nijmegen, een schrift waar Lutheranisme of reformatie niets aan
hadden, en waarvan Grapheus zelf de eigenlijke draagwijdte of beteekenis niet schijnt
begrepen te hebben. Maar dominicanen en scholastieken zijn hem uit den booze, en
het is hem voldoende om Goch te huldigen. De uitgave verschijnt en blijft
onbeantwoord. Grapheus heeft er zich stouter door gevoeld, en alhoewel nu de gisting
om de Luthersche leeringen stijgt, schrijft hij een andere voorrede tot een tweede
handschrift van Goch getiteld de Libertate Christiana, een boek dat evenmin een
‘Reformation vor der Reformation’ was, en goed mocht uitgegeven worden. Grapheus
echter grijpt het aan als een gelegenheid om zijn heftige gevoelens te luchten. In
allersierlijkst Latijn schrijft hij als voorrede een der vinnigste revolutionnaire stukjes,
naar den trant der Luthersche schriften, die men zich toen te Antwerpen uitdenken
kon:
‘Christus kwam ons de vrijheid brengen. Proh dolor, proh lacrimae, proh
gemitus, uit die vrijheid vervielen we in erger dan Egyptische slavernij.
In plaats van het Evangelie hebben wij Decreten. In plaats van Christus
een zekeren Aristoteles. In plaats van godsvrucht ceremonieën.... Vroeger
waren we geheeten kinderen van den hemelschen vader, broeders en
erfgenamen van Christus, nu zijn we de zonen van Franciscus, Dominicus,
Augustinus, Bernardus; en in plaats van leerlingen van Christus zijn we
leerlingen van Aristoteles, Thomas, Scotus, Albertus.... Vroeger kwam
ons al het heilige voorniet toe, thans is al het heilige te koop. Vroeger
kozen de Christenen hun herders, nu stelt de ambitie de herders aan. En
van welk goddeloos gedrag zijn ze niet. En alleen de magisters mogen
spreken over de Schriftuur: ons misprijzen ze, ons sluiten ze uit. Wij
kunnen geen syllogisme bouwen; al wat we kennen - dat willen ze wel
toegeven, - is schoon Latijn (pulchrum Latinum). Maar blaast de geest
Gods niet over al zijn kinderen? Gelukkiglijk herleven nu allerwege de
fraaie letteren en Gods evangelie wordt erbij herboren (renascuntur passim
bonae litterae, renatum est Dei evangelium)...
Dit alles om het boek in te leiden van heer Jan van Goch die in tegenstelling met de
scholastieken tot ‘goeden schrijver’ bevorderd wordt. Later zal Grapheus bekennen
dat hij het boek van Goch zelfs niet gelezen had, en we mogen hem goed gelooven
want het is eerder in tegenspraak met zijn voorrede.
Grapheus dagteekende zijn philippica 29 Maart 1521. Ter verantwoording geroepen
en ondervraagd heeft hij, op 23 April
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1522, - alles ingetrokken. En ter ontslaging uit zijn straf schrijft hij aan den kanselier
van Brabant, heer Jan Carondelet:
‘In dievoorrede heb ik meer uit onvoorzichtigheid dan kregeligheid degenen die
de Christenen met eenige dienstbaarheid bezwaarden berispt, in een tijd waarin het
zeggen en schrijven van zulke dingen nog niet verboden was, en zulke schriften
overal en bij elk met toejuiching werden geprezen. Ik heb een verstand dat van nature
zeer genegen is om alles te bestaan. Hetgeen ik wat onvoorzichtig schreef is meer
tot oefening des verstands dan om iemand aanstoot te geven geschied. Dus heb ik
de poëzie, de muziek, de teeken- en schilderkunst van zelf geleerd. Dus kreeg ik
eenigen smaak van Latijn en van Grieksch. Daarom heb ik heel Italie doorreisd, niet
zonder grooten arbeid, en somwijlen met armoede. Wat het ook zij, wat door mij
misdaan is misdeed het werkziek verstand, geen boosheid...’
Terloops weze hier genoteerd dat in Juni 1521 Grapheus aan Albrecht Dürer een
geschenk heeft aangeboden en wel het vinnige boek van Luther Die Babylonische
Gefängnis.
We hebben op deze geschiedenis niet verder in te gaan. Herinneren we er slechts
aan dat Grapheus naar Antwerpen terugkeeren zal en er nog menig dichtwerk zal
uitgeven. Zijn ‘Monstrum anabaptisticum’ is een niet minder heftig heldendicht tegen
de ketterij als de voorrede van De Libertate Christiana een uitval tegen de
middeleeuwsche kerk was. En hij heeft ook zijn plaats van stadssecretaris
teruggekregen. Hij was eerst en vooral humanist, en in de humanistische literaire
beweging is hij een hoogst interessante figuur. Samen met Petrus Aegidius
vertegenwoordigt hij het strijdende jonge humanisme.

Besluit.
Binnen de jaren 1480 (herstelling der scholastria) en 1521 (oprichting van drie nieuwe
Latijnsche scholen naast de oudere) mogen we de periode inperken van het ontluiken
van het humanisme te Antwerpen.
Van verbetering van taal en taalonderwijs (Jan Custos) gaat het naar studie van
de oude schrijvers (Buscoducensis).
Met Peeter Gillis is er de strijdlust in en gaat het tegen de ‘barbarij’. Cornelius
Crapheus stelt zich nog veel heftiger aan:
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hem is het om de menschelijke vrijheid te doen; en Buscoducensis die van af zijn
aantreden schijnt ontevreden geweest te zijn, verwekt een ware crisis, hetgeen echter
niet beletten zal dat in diezelfde dagen geestelijke en wereldlijke overheid drie nieuwe
Latijnsche scholen stichten, maar binnen het oude kader.
Zoo biedt ons de eerste humanistische beweging te Antwerpen een bewogen
geschiedenis. Van degenen die we leerden kennen is er één man tot het Lutheranisme
overgegaan, heer Niklaas Buscoducensis de gewezen rector van onze Papenscole.
Hij vlucht naar Basel bij Erasmus maar verlaat ook dezen meester om zich heelemaal
tot Luther te keeren.
De Luthersche crisis zal een tijdlang het humanisme te Antwerpen stremmen of
toch vertragen in zijn opgang, maar in de dertiger jaren is het weer de crisis te boven.
Aan Préréforme et Humanisme à Paris, voor de jaren 1494-1517, is door A.
Renaudet een prachtig werk gewijd geworden. Het wemelt er in van Nederlandsche
namen, en we vinden er ook onze Antwerpenaars in terug. Het was ons een reden te
meer om deze eerste schets samen te stellen van hetgeen het humanisme te onzent
beteekende in deze jaren. Hetgeen we tot deze studie ophaalden wijst wel uit, meenen
we, dat er nog heel veel te bestudeeren valt en dat we ons tot hiertoe met al te
onduidelijke voorstellingen hebben tevreden gehouden.
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Vergadering van 15 Juni 1938.
Zijn aanwezig: de heeren FR. VAN CAUWELAERT, bestuurder; A.H. CORNETTE,
onderbestuurder; L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren: FR. LATEUR, L. WILLEMS, A. VERMEYLEN, A.J.J. VANDE VELDE, A.
TEIRLINCK, J. SALSMANS, J. MULS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, R. BELLEFROID,
J. VAN MIERLO, J. CUVELIER, R. VERDEYEN, F. TIMMERMANS, J. VAN DE WEYER,
EM. DE BOM, FL. PRIMS, L. BAEKELMANS, L. GROOTAERS, A. VAN CAUWELAERT,
H. DE MAN en L. MONTEYNE, werkende leden;
de heeren: J. EECKHOUT, ERN. CLAES, E. BLANCQUAERT, F. BAUR en W. VAN
EEGHEM, briefwisselende leden.
Hebben zich laten verontschuldigen de heeren: L. VAN PUYVELDE, FR. DAELS, C.
HUYSMANS en A. CARNOY, werkende leden;
en de heer J. GRAULS, briefwisselend lid.
***

De Bestendige Secretaris leest het verslag van de Meivergadering; het is goedgekeurd.
***
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Aangekochte boeken
- Rheinisches Wörterbuch (Liefg. 61 en 62);
- Katholieke Encyclopedie, Dl. 21.
- Mechelen de Heerlijke, Afl. 5.

Aangeboden boeken
Door de Regeering:
- Histoire économique du Duché de Limbourg sous la Maison de Bourgogne. Les Forêts et les Mines, par MAURICE JANS;
- Correspondance du Nonce Giovanni Francesco Guidi di Bagno (1621-1627),
par BERNARD DE MEESTER;

Door Prof. DR. A. VERMEYLEN, werkend lid der Academie:
- De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot Heden;
- Kunstgeschiedenis. - Overdruk uit Scientia. - Handboek voor Wetenschap, Kunst
en Godsdienst, Deel I.

Door Prof. Dr. J. VANDE WYER, werkend lid der Academie:
- Mededeelingen uitgegeven door de Vl. Top. Vereeniging te Leuven. - Twaalfde
en dertiende jaargang.
- Bijlage VII. - Het oudste Domaniaal Rentenboek van Halle, door M.J. VAN DEN
WEGHE;
- Bijlage VIII. - Donk-namen in de Provincie Antwerpen, door J.J. VAN GORP;
- Bijlage IX. - Lommelsche Plaatsnamen, door A.H. VAN DYCK;
- Bijlage X. - Riviernamen in de Kempen, door J. VAN GORP;
- Toponymica. - Brabantsche Plaatsnamen, VI, Beert, door J. LINDEMANS;
- Toponymica. - Brabantsche Plaatsnamen, VII, Beigem, door denzelfde;
- Nomina Geographica Flandrica. - Studiën IV. - Bijdrage tot de Kennis van het
Zuidwestbrabantsch in de XIIIe en XIVe eeuw. - Fonologie, door Dr. A. VAN
LOEY;

Door Dr. A. VAN CAUWELAERT, werkend lid:
- Der Gang auf den Hügel, (vertaling van: Harry), door H.R. FLOERKE;
- Liederen van Deemoed.
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Door de Union Internationale de Chimie, Paris:
- Table internationale des Isotopes stables. - Troisième Rapport, 1938.
- Table internationale des Poids-Atomiques. - Huitième Rapport, 1938.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris
Prof. Muller viert zijn 80-jarig jubileum. - Op 14 dezer feest men te Leiden ons
Buitenlandsch Eerelid Prof. MULLER. Het Bestuur der Academie heeft uit naam van
ons Genootschap den achtbaren jubilaris een telegram van gelukwenschen laten
geworden.

Mededeelingen namens de commissies
1. - Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Hr. L. WILLEMS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren GOEMANS, VAN MIERLO, CUVELIER, VERDEYEN
(onderv.), BLANCQUAERT en GROOTAERS;
de heeren MULS en PRIMS als hospiteerende leden.
Op de dagorde staat:
1e) Verkiezing van een lid ter vervanging van wijlen den heer JACOBS: eenparig wordt
prof. BAUR als lid verkozen.
2e) Mededeeling van den heer L. WILLEMS.
Toponomica: Weezet = Visé (?). - Spreker tracht te bewijzen dat modern Nederl.
Weezet de gecontracteerde vorm van Mnl. Wegesate is.
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3o) Nog steeds de Reinaert-proloog. - Op verzoek van Prof. VAN MIERLO deelt de
heer L. WILLEMS de bezwaren mede die hem beletten de nieuwe proloog-reconstructie
bij te treden, die door VAN MIERLO werd voorgesteld.
II. - Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De hr. F.V.
TOUSSAINT VAN BOELAERE, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren LATEUR, VERMEYLEN, SALSMANS, VANDE VELDE,
TEIRLINCK (onderv.), EM. DE BOM, TIMMERMANS en CORNETTE.
en de heeren GOEMANS, GROOTAERS en MONTEYNE; als hospiteerende leden.
Op de dagorde staat:
Ter bevordering van het Algemeen Beschaafd in Vlaanderen. - Lezing door Prof.
Dr. E. BLANCQUAERT, briefwisselend lid.
Na te hebben gewezen op de beteekenis van het gebruik van het algemeen beschaafd
voor den enkeling en de maatschappij, erkent spreker dat de toestand in Vlaanderen
op dat gebied nog bedenkelijk is. Hiermede is een vlaamsch cultureel belang, maar
ook een Belgisch nationaal belang gemoeid. Daarom moet het algemeen beschaafd
bevorderd worden. Dit zou op tweeërlei wijze kunnen geschieden: 1o door zekere
eischen te stellen, waardoor zou worden gewaarborgd dat leerkrachten, ambtenaren
en officieren - exemplatieve opsomming - beschaafd spreken; 2o door praktische
middelen op het gebied van de school, de programma's voor het aanwerven van
personeel, contact met Noord-Nederland, enz. Spreker gaat verder na wat reeds tot
stand gebracht is geworden in verband met het departement van Onderwijs en de
verdere departementen. Naar zijn meening zou o.m. een be-
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voegde persoonlijkheid belast moeten worden met een speciale zending, die de
noodige middelen zou kunnen treffen, gelasten of aanwenden tegen gebrekkelijke
uitspraak en ter bevordering van het Beschaafd. Hij besloot met het voorstel dat de
Academie een schrijven in den zin van zijn opvatting zou richten aan de bevoegde
overheid.
Er bestond een levendige bespreking over de lezing van den heer BLANCQUAERT.
Al de leden sloten zich principieel bij zijn opvattingen aan.
De Commissie was ten slotte van oordeel dat de lezing van den heer Blancquaert
spoedig gedrukt en aan de Academie in een pleno-vergadering voorgelegd zou dienen
te worden.

Dagorde
Lidmaatschap der Koninklijke Vlaamsche Academie. - Verkiezingen.
1. De vergadering gaat eerst over tot de verkiezing van een werkend lid ter vervanging
van den Eerw. heer Kanunnik JOZEF JACOBS.
Als stemopnemers worden aangeduid de heeren L. WILLEMS en L. GROOTAERS,
werkende leden.
Wordt tot werkend lid verkozen de heer Dr. ERNEST Claes, briefwisselend lid.
2. Daarna wordt de Prof. J. VAN MIERLO door de vergadering als opvolger van Kan.
JACOBS in de Bestuurscommissie der Academie verkozen.
***

3. De Voorstellingscommissie bestaande uit de heeren FR. VAN CAUWELAERT,
bestuurder, A.H. CORNETTE, onderbestuurder, L. GOEMANS, bestendig secretaris,
F.V. TOUS-
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SAINT VAN BOELAERE, J. VAN MIERLO en L. WILLEMS, werkende leden, vergaderde

voltallig op Vrijdag, 27 Mei, en op Woensdag, 8 Juni 1938. Overeenkomstig de
beslissing door de Academie in haar zitting van 18 Mei genomen werd de bespreking
der candidaturen voor den titel van buitenlandsch eerelid en van briefwisselend lid
op de agenda van deze zitting gebracht.
De Bestendige Secretaris brengt verslag uit over de zittingen der
voorstellingscommissie, waarna de Bestuurder de bespreking der candidaturen inzet.
Na deze bespreking grijpt onmiddellijk de stemming plaats. Dezelfde stemopnemers
als hierboven worden door den Bestuurder aangeduid.
a) Worden tot buitenlandsch eerelid verkozen:
de heer DR SCHRÖDER (Duitschland), ter vervanging van den heer ROBBERS;
de heer Dr. ENDEPOLS (Nederland) ter vervanging van den heer BEETS;
de heer Prof. DE VRIES (Nederland) ter vervanging van Mgr. SCHRIJNEN;
de heer Prof. MOLKENBOER (Nederland) ter vervanging van den heer KLUYVER;
de heer VAN SCHENDEL (Nederland) ter vervanging van den heer WILLEM KLOOS.
b) Worden tot briefwisselend lid verkozen:
de heer Dr. J. LINDEMANS (Brussel), ter vervanging van Prof. L. GROOTAERS;
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de heer Dr. DE PILLECIJN (Mechelen), ter vervanging van Dr. A. VAN CAUWELAERT;
de heer Prof. DE BACKER (Brussel), ter vervanging van Prof. H. DE MAN;
de heer G. WALSCHAP (Antwerpen), ter vervanging van den heer LODE MONTEYNE.
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Ter bevordering van het Algemeen Beschaafd in Vlaanderen
Door E. Blancquaert
Briefwisselend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Onder een aantal problemen opgeworpen in mijn lezing Vlaamsch Neerlandicus op
den Uitkijk, gehouden op de November-vergadering 1935 bevond zich ook dit van
het Algemeen Beschaafd in Vlaanderen. Een eerste zijde van dit probleem had ik de
eer nader uit te werken in mijn lezing van Augustus 1936, getiteld: Noord- en
Zuidnederlandsche Schakeeringen in de Beschaafd-Nederlandsche Uitspraak. Het
zij me vergund thans een andere zijde ervan nader te belichten, namelijk wat van
regeeringszijde kan gedaan worden om het gebruik en de kennis van het A.B. in
Vlaanderen practisch te bevorderen.
Mijn motiveering kan kort zijn. De kwestie heeft een Vlaamsch cultureel belang,
en ook een Belgisch nationaal belang. Cultureel belang? Het behoeft wel geen nader
betoog dat een van de voornaamste kenmerken van een beschaafd individu, en dus
ook van een beschaafd volk, hierin bestaat dat zij een zuivere, dialectvrije taal spreken.
De beheersching van een correcten, verfijnden taalvorm verheft het individu, tot
welken maatschappelijken stand hij ook moge behooren; de voornaamheid van zijn
taal slaat onvermijdelijk over op zijn algemeene houding, en ten slotte op gansch
zijn denken en doen en op zijn geheele omgeving. Ook het omgekeerde is waar: niets
haalt een uiterlijk deftig personage of gezelschap zoo reddeloos en oogenblikkelijk
neer als het gebruik van platte of dialectische taal. Nu is in Vlaanderen méér dan in
Wallonië de toestand in dit opzicht nog zeer bedenkelijk. Zelfs de hoogere burgerij
is in 't algemeen, naast haar dialect, nog geen beschaafden taalvorm machtig, tenzij
soms het Fransch. Maar in dit laatste geval oefent zij op de mindere klasse
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niet den heilzamen, beschavenden invloed uit dien zij wel vermag uit te oefenen
indien zij de taal van het volk zelf voorbeeldig kan spreken. Een juister inzicht in
dezen toestand had er Prof. Overdiep kunnen toe brengen, zich in zijn Stilistische
Grammatica, § 2, eenigszins anders uit te laten over de pogingen van hen die in
Vlaanderen streven naar de verspreiding van een gesproken Algemeen Beschaafd.
Bladz. 12-13 staat thans te lezen: ‘Ook is het toe te juichen, dat den Vlaming wordt
geleerd, te spreken zonder Fransch accent; omdat zij dat accent waarschijnlijk niet
in hun dialect maar bij hun pogingen tot beschaafd spreken hanteeren. Maar overigens
zijn wij van meening, dat een stelselmatige training in een uitsprakleer als die van
Prof. B. in den leerling de natuur van zijn spraak zou dooden. Wanneer de leerling
nl. die leer omzette in practijk, dan zou hij 1o niet meer in staat zijn, onbevangen zijn
dialect, dat is zijn “levende volkstaalvorm” te spreken, 2o in zijn beschaafd een
willekeurig genormaliseerde kunstvorm laten hooren.
Niet een uniforme uitspraak, maar een uniforme, algemeene schrijftaal(1) voor
“ambtelijk” verkeer, pers en wetenschap, is noodig voor een “beschaafden
levensvorm” der Vlamingen.
Ik wijs er nogmaals op, dat mijn bezwaren niet alleen gelden voor Zuid-, maar
gelijkelijk ook voor Noord-Nederland. Prof. B. wijst er trouwens terecht op, dat het
“Algemeen Beschaafd” niet een “Hollandsche” taalvorm is, maar, al sedert 1585 en
vroeger, ook sterken Zuid-Nederlandschen inslag vertoont (zie ook § 9)..... Wij zullen
niet trachten de zeer uiteenloopende begrenzingen van het door de taalkundigen
ondersteld “Algemeen Beschaafd” te toetsen aan de werkelijkheid. Ook zonder die
onzekerheid constateeren wij nl. in de werkelijkheid der taal, dat er geen feitelijk,
geen werkelijk Algemeen Beschaafd “bestaat”: er is als taalrealiteit alleen een
eindeloos verscheiden Persoonlijk Beschaafd: ook in dit opzicht is “taal” een orgaan
in den mensch, niet iets wat in “abstracto” levend is.’
Het zou ons te ver van ons eigenlijke onderwerp afleiden, op deze en dergelijke
uitlatingen hier uitvoerig te reageeren. Iemand die Vlaanderen heel wat beter kent
dan Prof. Overdiep,

(1) Voor alle zekerheid zeg ik, dat hieronder niet, althans niet allereerst, de ‘spelling’ moet
worden verstaan. Wel bedoel ik met ‘uniform’ in het bijzonder ‘gelijk wat betreft de uiterlijke
taalvormen.’
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namelijk Prof. de Vooys, heeft het trouwens reeds gedaan in De N. Taalg. onder den
titel ‘Bezwaren tegen de term en het begrip “Algemeen Beschaafd”?’, XXXII, pp.
88-93. Het blijft, ondanks de opvattingen van Prof. Overdiep, maar al te zeker waar,
dat een van de voornaamste cultureele handicaps in Vlaanderen wel degelijk de te
geringe verspreiding is van een algemeen beschaafden, gesproken taalvorm.
Waarom nu ook de kwestie een Belgisch-nationaal belang vertoont? Natuurlijk in
de eerste plaats omdat de cultureele vooruitgang van de eene helft van het land ook
het gansche land ten goede komt. Verder ook omdat de verspreiding van de kennis
van het Nederlandsch onder de Fransch sprekende Belgen belemmerd wordt door
het gemis aan een beschaafde spreeknorm in Vlaanderen. Walen en andere Fransch
sprekenden van goeden wil vinden daartoe nog geen practische gelegenheid genoeg
wanneer zij in Vlaanderen het Nederlandsch willen komen leeren. En ten slotte is er
nog een psychologische factor van Belgischnationaal belang, dien ik in het bijzonder
wensch te onderlijnen: Er zijn, ondanks alles, met den dag méér Vlamingen die de
waardigheid van hun taal wél aanvoelen; zij doen hun best of slagen er zelfs
grootendeels in om hun taal beschaafd te spreken. Het succes van een beweging als
die van de Vereeniging voor Beschaafde omgangstaal is er het beste bewijs van.
Maar wanneer die intellectuëele Vlamingen voortdurend constateeren dat in het
onderwijs van allen aard en graad, in de openbare diensten, vóór de mikro, zelfs door
ministers, bij officieele plechtigheden, enz. hun eigen taal op dialectische of
gebrekkige wijze wordt verminkt, dan worden deze Vlamingen daardoor geërgerd;
dan krijgen zij al te vaak den wanhopigen, en daardoor gevaarlijken indruk, dat zij
niet thuis zijn, niet geëerbiedigd worden in België.
Zoowel uit een algemeen cultureel oogpunt als uit een bepaald nationaal oogpunt
dient dus al het mogelijke te worden gedaan om de verspreiding van het Algemeen
Beschaafd taalgebruik in ons land te bevorderen.
Er wordt wel eens beweerd dat dit alles wel vanzelf in orde komt; dat de kennis
van het A.B. er ook nu reeds op vooruitgaat; dat wij in een overgangsstadium leven,
en het alleen nog een kwestie is van tijd en geduld.
Men kan inderdaad den indruk hebben dat thans in Vlaanderen met den dag beter
wordt gesproken. Dit kan zelfs ten deele
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waar zijn, maar is niet in alle middens even waar. Mijn indruk is integendeel dat b.v.
onder de Vlaamsche studenten thans minder goed wordt gesproken dan pas vóór den
oorlog. En wat dan ook de waarheid mag zijn, zelfs het meest gewettigde optimisme
ontslaat ons niet van de verplichting om den vooruitgang van het A.B. in Vlaanderen
zooveel mogelijk practisch in de hand te werken en te bespoedigen. Dit zou m.i. op
twee verschillende manieren moeten gebeuren, namelijk doordat aan den eenen kant
zekere eischen worden gesteld aan het onderwijs, aan de militaire gegradeerden, aan
de ambtenaren en bedienden van alle openbare diensten, en aan den anderen kant
wordt voorzien in de practische middelen waarmee het verwerven van een betere
kennis van het A.B. kan worden bevorderd.
Wat betreft het stellen van eischen, zullen wij onderscheiden wat bij Openbaar
Onderwijs, bij de andere departementen en ten slotte ook bij provincies en gemeenten
aanbeveling verdient.

I. - Openbaar Onderwijs.
Het Ministerie van Openbaar Onderwijs heeft reeds verscheidene omzendbrieven
uitgevaardigd in verband met beschaafde uitspraak. De belangrijkste dien ik gevonden
heb heet: ‘Onderrichtingen aan de schooloverheden en aan de leerkrachten met het
oog op de verbetering van de omgangstaal’, gedagteekend 23 Januari 1931 en op 24
Januari 1931 afgedrukt in het Staatsblad. Hier krijgen wij inderdaad niet alleen een
uitstekende motitiveering en algemeene aanbeveling, maar ook een reeks practische
en duidelijk omschreven maatregelen: een deel van de taallessen moet in het bijzonder
aan uitspraak-oefeningen worden gewijd; aan de leerlingen zal een speciaal cijfer
op de uitspraak worden toegekend; de hoofden van de instellingen en de inspectie
zullen jaarlijks verslag uitbrengen over de wijze waarop elk lid van het personeel
zich naar de wenken van den omzendbrief zal hebben gedragen. Met den ijver of de
nalatigheid op het gebied der uitspraak zal rekening worden gehouden bij het
verleenen van ambtelijke voordeelen en bevorderingen. Nieuwe leerkrachten zullen
niet voor vast kunnen benoemd worden indien de verslagen ongunstig luiden omtrent
de wijze waarop zij zich uitdrukken onder hun lessen of in hun dienstbetrekkingen.
En ten slotte wordt, door een reeks ‘reglementsbelangen met het oog
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op de verbetering van de omgangstaal in de onderwijsinrichtingen’ een
uitsluitingscijfer ingevoerd bij de onderscheiden examens voor regenten, regentessen,
onderwijzers, onderwijzeressen en bewaarschoolonderwijzeressen.
Er wordt herinnerd aan de invoering van een bijzonder waardecijfer in het examen
voor kantonaal opziener, bij K.B. van 27 Febr. en bij ministeriëel besluit van 28 Febr.
1930. Een dergelijk ministeriëel besluit wordt aan den omzendbrief toegevoegd wat
betreft de akten van bekwaamheid tot het geven van onderwijs aan de lagere
normaalscholen.
Deze onderrichtingen en examen-eischen vormen een indrukwekkend geheel
waarvan men de best mogelijke uitslagen mag verwachten indien zij goed worden
toegepast en nog worden aangevuld wat betreft de aggregaatsexamens voor het
middelbaar onderwijs en de leerkrachten van de middelbare normaalscholen.
Voor een degelijke toepassing van de voorschriften zou m.i. een speciale zending
van een bevoegde en gezaghebbende personaliteit gedurende enkele jaren volkomen
gewettigd zijn. Deze opdracht zou bestaan in het onderzoeken van de verslagen die
door de inspectie en het bestuur van de verschillende onderwijsinrichtingen worden
ingediend met betrekking tot de beschaafde uitspraak van leerlingen en leerkrachten.
De daartoe gecommissionneerde specialist zou de practische conclusies uit deze
verslagen moeten afleiden met het oog op sancties waar het moet, maar vooral op
verdere maatregelen om de onderwijs-instellingen en leerkrachten te helpen waar
zij, zelfs met goeden wil, nog moeilijkheden ondervinden. Verder zou hij
inspectiereizen moeten uitvoeren in de meest verschillende onderwijs-inrichtingen,
voordrachten inrichten en cursussen over beschaafde uitspraak en over de methode
om die te onderwijzen; zitting nemen in het grootst mogelijk aantal examencommissies
voor inspecteurs en leerkrachten. En ten slotte zou in zijn bevoegdheid ook moeten
liggen een bemiddelend optreden tusschen de onderwijsinrichtingen aan den eenen
kant, en den staat of de provincies of de gemeenten aan den anderen kant, opdat aan
de scholen de noodige materiëele toerusting voor het uitspraak-onderwijs zou worden
verschaft.
Verder verdienen de maatregelen van 1931 ook nog een zekere uitbreiding. Thans
wordt voorzien dat de onderwijskrachten van het middelbaar onderwijs geen
definitieve benoeming
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kunnen verkrijgen indien hun taal en uitspraak niet correct zijn. Maar de
aggregaatsdiploma's middelbaar Onderwijs worden afgeleverd zonder speciaal cijfer
- laat staan uitsluitingscijfer! - op taal en uitspraak. Er wordt op dit stuk van
toekomstige leerkrachten van het hooger middelbaar Onderwijs minder geëischt dan
van de onderwijzers en regenten. Ook de leerprogramma's van de toekomstige
onderwijskrachten van de verschillende graden vertoonen een niet te verklaren en
nog minder te wettigen verschil: Voor onderwijzers en regenten: verplichte speciale
cursussen of onderdeelen van cursussen over uitspraak. Voor de toekomstige
leerkrachten middelbaar onderwijs, zelfs voor de toekomstige leeraars in de talen
bestaat er enkel een keuzevak phonetiek en orthophonie, dat door de meeste studenten,
althans te Gent, niet eens wordt gevolgd.
Men kan ons opwerpen dat bij de aggregaatsproef rekening wordt gehouden met
taal en uitspraak van de recipiendarissen. Dit volstaat echter niet indien er geen
speciaal waardecijfer wordt aan gehecht en indien er geen speciaal bevoegde kracht
daarvoor in de jury zetelt. Zelfs indien men mag aannemen dat de professor in de
paedagogiek of in de methologie van het onderwijs in de onderscheiden vakken kan
oordeelen over beschaafde taal en uitspraak, ligt in deze mogelijkheid nog geen
voldoende garantie. Het is ten eerste een mogelijkheid en geen zekerheid. En er blijft
ten tweede een onduldbaar verschil bij de onderwijzersen regenten-examens waar
wel degelijk een speciaal cijfer voor taal en uitspraak werd ingevoerd. Overigens zal
een professor in de paedagogiek of zelfs in de methodeleer van een speciaal
onderwijsvak nooit streng genoeg optreden tegenover een student die bijvoorbeeld
schitterend aan de directe eischen van zijn examen zou voldoen, maar enkel op het
gebied van taal en uitspraak te wenschen over laat. Ten slotte zal de student die weet
dat hij speciaal op taal en uitspraak zal worden beoordeeld, er vanzelf toe gebracht
worden om zich niet alleen bij de examenproeven, maar ook in zijn dagelijkschen
omgang te oefenen in het behoorlijk spreken. Thans worden op het middelbaar
onderwijs en zelfs op het normaal onderwijs van jaar tot jaar universitair
gediplomeerde leerkrachten losgelaten die een dialectische of anders gebrekkige taal
spreken, en waartegen in den loop van hun universitair onderwijs minder sancties
bestonden dan tegen een leerling-onderwijzer of -regent. Er zou dus aan de bevoegde
fa-
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culteiten van onze vier universiteiten een practisch en eensluidend voorstel moeten
gevraagd worden om aan dezen wantoestand een einde te maken.
Maar de beschaafde uitspraak moet niet enkel worden gevergd van het gewoon
lager, middelbaar en normaal onderwijs. Dezelfde eisch dient ook te worden gesteld
aan de leerlingen en leerkrachten van de conservatoria, de academies voor schoone
kunsten, de technische scholen, en in algemeenen zin van om het even welke
onderwijs-inrichting die van den staat afhangt of door den staat wordt gesubsidiëerd.
A fortiori dient dezelfde eisch, en in nog strengeren vorm te worden gesteld aan
alle inspecteurs en bestuurders in de verschillende graden van onderwijs, en aan alle
ambtenaren van de centrale diensten van het Ministerie van Openbaar Onderwijs,
die Vlaamsche aangelegenheden te behandelen krijgen.

II. - Andere departementen.
Ook de ambtenaren en bedienden van de andere departementen van wie de kennis
van het Nederlandsch wordt vereischt, de officieren en onderofficieren van allen
rang, zouden het bewijs moeten leveren dat zij keurig Nederlandsch kunnen spreken
en schrijven. Wat de ambtenaren en bedienden voor het Vlaamsche land en voor het
tweetalig gebied betreft, zou door het algemeen secretariaat voor de recruteering van
ambtenaren en bedienden in de onderscheiden examenprogramma's een speciaal
punt: ‘kennis van het correct gesproken en geschreven Nederlandsch’ dienen
opgenomen te worden met dezelfde cijfers en uitsluitingsbepalingen als voor de
andere hoofdvakken. Het krachtigst van al zouden dergelijke uitsluitingscijfers dienen
te werken wat betreft de ambtenaren van het N.I.R. die voor de mikro optreden, en
ook de gelegenheidssprekers, -declamators en -zangers, evenals de medewerkers van
de omroepvereenigingen. Totnogtoe schiet het N.I.R. vaak te kort in de groote
opvoedende rol die het voor de verspreiding van het A.B. te vervullen heeft.
Verder dient speciaal te worden gewaakt over de keurige taalkennis van ambtenaren
en bedienden die dagelijks met het Vlaamsche publiek in mondeling contact
verkeeren: die van de telefoon- en telegraafdiensten, de posterijen, de tol-, belastings-
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en registratiediensten, het personeel van de ministeries, gaande van de hoogste graden
tot en met dien van deurwachter.
Ten slotte gelden de voorgestelde maatregelen wat betreft de onderwijs-instellingen
van het Departement van Openbaar Onderwijs evengoed voor de
onderwijs-instellingen bij de andere departementen, en niet het minst voor de Militaire
school en voor de opleidings-instellingen voor onderofficieren.

III. - Provincies en Gemeenten.
De bevoegde departementen, o.m. Binnenlandsche Zaken, zouden ook de middelen
moeten onderzoeken om gelijkaardige eischen te doen stellen aan provincie- en
gemeente-ambtenaren en -bedienden, gendarmerie en politie.
***

Het stellen van eischen, het rondsturen van omzendbrieven met aanbevelingen en
instructies wat betreft de kennis van het A.B., volstaat niet. De staat moet ook de
noodige practische maatregelen in het leven roepen.
De gemeenten kunnen en moeten er toe gedwongen worden om aan de scholen
het noodige didactische materiaal te verschaffen: leerboeken over taal en uitspraak,
gramofonen en platen voor uitspraak en declamatie; radio-luisterposten in de scholen.
Het zelfde geldt a fortiori voor de scholen die rechtstreeks van den staat afhangen
of er door gesubsidieerd worden. Verder zouden van staatswege zooals hierboven
reeds terloops werd gezegd cursussen over A.B. moeten ingericht worden voor
onderwijzers en inspecteurs van het lager onderwijs zoowel als voor de leerkrachten
van het Middelbaar en Normaal Onderwijs. De privaat-initiatieven voor het inrichten
van dergelijke cursussen ook voor het ruimere publiek dienen aangewakkerd,
samengeordend en gesubsidiëerd, mits de noodige waarborgen van degelijkheid
aanwezig zijn. In de eerste plaats kan hierbij worden gedacht aan de reeds vermelde
Vereeniging voor Beschaafde Omgangstaal. Ook de Hooge Raad voor
Volksopvoeding en de daaraan beantwoordende diensten van het Departement van
Openbaar Onderwijs, evenals de dienst der naschoolsche werken dienen het oog te
houden op het groote educatieve belang van de ver-
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spreiding van het A.B. in de breedere volkslagen. Zij moeten er over waken dat
cursussen in de beschaafde uitspraak veelvuldig op de programma's voorkomen.
Tooneel- en declamatiewedstrijden verdienen niet allen op zichzelf, maar ook wegens
hun gunstigen weerslag op de verspreiding van het Algemeen Beschaafd, bijzondere
aanmoediging.
Van bijzonder groot belang is het contact van Vlaamsche leerlingen en volwassenen
met Noordnederlandsche beschaafd sprekende taalgenooten. De reeds bestaande
actie voor wederzijdsche Noord-Zuidnederlandsche schooluitstappen en voor
uitwisseling van leerkrachten en studenten verdient, zoowel wat betreft de officiëele
als de particuliere initiatieven, alle aandacht van de bevoegde overheid.

Besluit.
Uit bovenstaande overwegingen zijn, voor zoover mijn geachte toehoorders het er
mee eens zijn, een aantal practische aanbevelingen te halen. Ik heb dan ook de eer,
de Vlaamsche Academie in overweging te geven of zij die aanbevelingen, of een
deel daarvan, niet tot de hare kan maken, en ze schriftelijk aan de bevoegde instantie
laten geworden.
15-6-38.
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Vergadering van 20 Juli 1938.
Zijn aanwezig: de heeren A.H. CORNETTE, onderbestuurder, L. GOEMANS, bestendig
secretaris;
de heeren: Fr. LATEUR, L. VAN PUYVELDE, L. WILLEMS, A.J.J. VANDE VELDE, H.
TEIRLINCK, J. MULS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, P. BELLEFROID, A. CARNOY,
J. VAN MIERLO, J. CUVELIER, R. VERDEYEN, F. TIMMERMANS, J. VAN DE WEYER,
EM. DE BOM, FL. PRIMS, L. BAEKELMANS, L. GROOTAERS, AUG. VAN CAUWELAERT,
L. MONTEYNE en J. EECKHOUT, werkende leden;
de heeren J. GRAULS, E. BLANCQUAERT, FR. BAUR en W. VAN EEGHEM,
briefwisselende leden.
Hebben zich laten verontschuldigen de heeren FR. VAN CAUWELAERT, bestuurder,
A. VERMEYLEN, FR. DAELS, C. HUYSMANS, werkende leden, en E. CLAES,
briefwisselend lid.
***

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

Onderscheidingen. - De heeren HERMAN TEIRLINCK en FRANS DAELS, werkende
leden der Koninklijke Vlaamsche Academie, werden, respectievelijk door de vrije
Universiteit te Brussel en door de Universiteit te Keulen, vereerd met den titel van
doctor honoris causa. Bij den aanvang der zitting bood de dd. Voorzitter, Prof. A.H.
Cornette, hun de gelukwenschen van de Academie aan.
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Aangekochte boeken
- Geschiedenis van Vlaanderen, Dl. III;
- Woordenboek der Nederlandsche Taal, 7e Dl. Afl. 37 en 12e Dl. Afl. 31;
- Anna Karenine, door LEO TOLSTOI;
- Les Dialectes Belgo-Romans, Tome II no 1.
- Le Théatre profane sérieux en langue flamande au Moyen-âge, par FRANK G.
VAN DER RIET;
- Toponymie de la Hesbaye. - VII. Kemexhe, par JULES HERBILLON;
- Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540, door M.-E. KRONENBERG IIe
Dl.;
- Katholieke Encyclopedie 21e Dl.;
- Einführung in die Lautschrift und instrumentale Sprachregistrierung, von
THEODOOR BAADER;
- Phonologie des Dialektes von Tilligte in Twente I en II, door denzelfde;
- Vondel und der Deutsche Barock, von HEINZ HAERTEN;
- Ibsens Dramen als Erlebnisdichtung, von E. Horbach.

Aangeboden boeken
Door de Regeering:
- Lodewijk van Velthem's voortzetting van den Spieghel Historiael (3e deel);
Door Prof. Dr. P. VAN OYE;
- De paludicale Tricladen van België, door EUG. VAN OYE;
- Over de ouderdomsbepaling van de ‘Vijvers’ op het plateau van het Belgisch
hoogveen, door F. FLORSCHEITZEN en EUG. VAN OYE;
- Rotateurs du district subalpin de la Belgique. - Recherches sur les rotateurs de
la Belgique III, door P. VAN OYE;
- Compte rendu de l'herborisation annuelle de la Société royale de botanique dans
le pays gaumais, le 19 et 20 juin 1937;
- Over Kalkformaties, door P. VAN OYE.
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Mededeelingen van den Bestendigen Secretaris
1. - Lidmaatschap der Academie. - Bij Kon. Besl. van 21 Mei 1938 werd
Mejuffrouw M.E. BELPAIRE benoemd tot Binnenlandsch Eerelid van de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
Bij Kon. Besl. van 24 Juni 1938 werd de verkiezing van den Eerw. Heer JORIS
EECKHOUT tot werkend lid ter vervanging van Mej. M.E. BELPAIRE goedgekeurd.
De heeren J. DE VRIES, ENDEPOLS, MOLKENBOER, SCHROEDER en VAN SCHENDEL,
door de Academie tot Buitenlandsch Eerelid verkozen, betuigden hun gevoelens van
dank; zoo ook de heeren FR. DE BACKER, J. LINDEMANS en G. WALSCHAP, tot
briefwisselend lid benoemd.
2. - 80ste verjaring van Prof. Dr. Muller, buitenlandsch eerelid. - Bij gelegenheid
van deze verjaring werd door den Bestendigen Secretaris van wege de Academie
een telegram van gelukwenschen aan den hooggeachten jubilaris gestuurd, waarop
Prof. Muller met hartelijke dankzegging heeft geantwoord. In zijn brief van 28 Juni,
tot de leden dezer Academie gericht, schreef hij o.a. deze treffende woorden ‘weest
overtuigd... dat de lezing Uwer Verslagen en Mededeelingen en Uwer andere uitgaven
voor mij in steeds hoogere mate een bron van wetenschappelijk nut en genot is
geweest, waaruit ik bij mijne studiën telkens en telkens, tot mijn voordeel, heb mogen
putten...’
3. - Te Deum te Gent en te Brussel. - De leden der Academie worden op het Te
Deum van 21 Juli, te
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Gent en te Brussel, respectievelijk door den heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen
en door den heer Minister van Openbaar Onderwijs uitgenoodigd.
4. - Vaderlandsch Feest te Brussel. - De heer Bestuurder van de Academie wordt
door den heer Minister van Binnenlandsche Zaken uitgenoodigd op het vaderlandsch
feest van 21 Juli op de Poelaertplaats. Pro memorie, de uitnoodiging, gedagteekend
van 8 Juli, kwam op de Academie den 15en Juli (voor het antwoord gestelden datum)
toe.
5. - Intellectueele Propaganda in het Buitenland. - Bij brieve van 1 Juli 1938 (S.K.
nr 24604) richt de heer Minister van Openbaar Onderwijs volgende vraag aan den
Bestendigen Secretaris:
‘Ik heb de eer U te melden dat het Departement voor Buitenlandsche Zaken in bezit
wenscht te worden gesteld van een lijst der representatieve werken der Vlaamsche
literatuur met het oog op intellectueele propaganda in het Buitenland. Gij zoudt mij
verplichten door aan uw geleerd genootschap voor te stellen een dergelijke lijst te
willen opmaken. Een dergelijke vraag werd gericht tot de Academie voor Fransche
letteren...’
De Academie stelde een Commissie samen om deze lijst op te maken. Leden dezer
Commissie zijn: de heeren CORNETTE, VAN MIERLO, VERDEYEN en BAUR.

Mededeelingen namens de bestendige commissies
I. - Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - Kan. Fl.
PRIMS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
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Waren aanwezig: de heeren WILLEMS, VAN PUYVELDE, CUVELIER, VAN MIERLO,
TOUSSAINT VAN BOELAERE (voorz.) en BAEKELMANS, en als hospiteerend lid de
heer VAN EEGHEM.
Op de dagorde staat:
Hadewigiana. - De lijst der Volmaakten van Minne; enz. - Lezing door den hr. L.
WILLEMS, werkend lid.
Hadewijch geeft ons een wondere lijst van 29 doode en 57 levende Volmaakten, die
zij éen voor éen aanduidt; een aantal der doode kunnen wij identificeeren; de levende
worden ons niet bij name vernoemd. De heer WILLEMS rekent Hadewijch tot de
pauperes spiritu die vooral in de Germaansche landen verspreid waren. Ruisbroec,
in zijn Boek van de Twaalf Begijnen, bestrijdt de Pauperes spiritu, maar schijnt
vreemden, die buiten Brabant leefden, te bedoelen, de geestesarmen van Duitschland.
De Commissie stelt voor deze lezing op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen.
Hierna behandelt de heer WILLEMS den tekst ‘van beghevenhede, van gheselschape’
(Brief 18, r. 160) in Hadewijch. Hij meent dat het komma tusschen de twee woorden
moet worden weggelaten. De zin is ‘begevenheid van gezelschap’ in de beteekenis
van verlaten te zijn door gezelschap. Prof. VAN MIERLO, bij de bespreking, doet
opmerken dat, ook met het komma, de tekst een aanvaardbaren zin heeft.
II. - Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsch Lexicographie. De hr. GROOTAERS wn. secretaris, legt het verslag ter tafel van de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren GOEMANS, VAN DE VELDE VAN PUYVELDE, MULS,
(onderv.), VERDEYEN, (voorz.) GROOTAERS, CORNETTE en MONTEYNE.
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Op de dagorde staat:
1o) Verkiezing van een lid en van een secretaris ter vervanging van den Z.E. hr.
Kanunnik JACOBS.
De hr. Dr. JAN GRAULS werd tot lid verkozen en de hr. GROOTAERS tot secretaris
van de Commissie aangesteld.
2o) Bespreking van Prof. Blancquaert's voorstellen in zijn lezing ‘Ter bevordering
van het Algemeen Beschaafd in Vlaanderen’ besloten.
Na een levendige bespreking wordt de Commissie het eens over de volgende
voorstellen. Zij vraagt dat de Academie een schrijven tot den heer Minister van
Openbaar Onderwijs zou richten en hierbij de volgende wenschen uitdrukken.
A. Departement van Onderwijs.
I. Wat betreft het Lager Normaal, Middelbaar Normaal Onderwijs, de Scholen voor
Bewaarschoolonderwijzeressen alsmede het Technisch Onderwijs:
a) nogmaals aan te dringen op het nakomen van de instructies reeds vóór jaren
opgesteld en uitgezonden;
b) leergangen in te richten in de beschaafde uitspraak en in de practische phonetica
voor de leeraren, die hiervoor in aanmerking komen;
c) aan de leeraars de middelen ter beschikking te stellen om hun onderwijs vruchtbaar
te maken.
II. Wat betreft het hooger onderwijs dat de leeraars der Athenea moet vormen.
De Universiteiten mede te deelen dat voortaan geen leeraars zullen definitief
benoemd worden indien zij in taalopzicht niet voldoen en de Universiteiten te
verzoeken op dit gebied de noodige maatregelen te treffen.
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De Commissie drukt den wensch uit dat een afschrift van dezen brief zou gericht
worden aan de overheden die het vrije onderwijs besturen.
B. Andere departementen.
Voor de examens welke afgenomen worden met het oog op het aanwerven van
ambtenaren dient strenger opgetreden.
Er zou bij deze examens een specialiteit moeten aanwezig zijn en wel buiten de
ambtenarenwereld gekozen.
De bovenvermelde maatregelen zouden moeten genomen worden in verband met
de bestuurshervorming: ook aan de taalkennis zou hierbij belang moeten worden
gehecht.

Dagorde(1)
1. - Commissie tot het voorstellen van de Prijsvragen voor het jaar 1941. Aanduiding der Commissie. - Werden aangesteld om, met het Bestuur der Academie,
deel uit te maken van deze Commissie: de heeren E. BLANCQUAERT, EM. DE BOM,
L. GROOTAERS en J. VAN MIERLO.
2. - Lezing door den hr. Em. De Bom, werkend lid: Hoe Ida von Dueringsfeld de
Vlaamsche literatoren in de jaren 60 zag.
De dd. Bestuurder, heer A.H. CORNETTE, wenscht spreker met zijn lezing geluk
en stelt aan de vergadering voor den tekst er van in de Verslagen en Mededeelingen
op te nemen. Dit voorstel wordt eenparig goedgekeurd.

(1) In het verslag over de Mei-vergadering (zie Aflev. Mei-Juni 1938, blz. 514, DAGORDE,
3de regel onderaan), gelieve men te lezen: de heeren Leonard Willems en Joz. Van de Wijer.
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Baron Otto von Reinsberg-Düringsfeld en barones Ida von Düringsfeld.
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Ida von Düringsfeld
Een ooggetuige van de Vlaamsche Romantiek 1857-1862 en vlg. jaren
Door Emmanuel de Bom
Werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie
Aan de nagedachtenis van
Dr. FRANZ DÜLBERG.

I
Het kon een aardig begin zijn voor een geromanceerde biografie, de aankomst te
Mechelen te teekenen van het adellijke paar uit Duitschland, dat in Februari 1857
hierheen gekomen was om cultureele en philologische studies te maken en de
Vlaamsche literatuur naar het leven te conterfeiten. Het waren de philoloog en
folklorist Baron von Reinsberg en zijn gemalin barones Ida von Düringsfeld, en ze
hadden hun zoontje Mario bij zich dien ze op het klein Seminarie ter school wilden
doen.
Zij kwamen met de spoor van Brussel, waar ze een tijd hadden verbleven en eenige
relaties hadden. Het was een heldere winterdag, zoo stel ik me voor, met grauwe
wolken aan den horizon, maar opwekkend frisch. De barones, een 42-jarige statige
dame, in donkerbruin fluweel, met astrakhan kraag hoog tegen de de kin, en dito
tulband-hoedje op, waaronder een ovaal gelaat - met een teint van lichte koffie,
aristocratisch met romantisch hoog voorhoofd, sterk gewenkbrauwde oogen, sterken
neus, even gekrulde bovenlip, machtige kin, en krullen langs beide slapen, wat
dadelijk de aandacht trok. De baron, in winterjas met schoudermantel, had een open
uitgestreken aangezicht door een breeden baard verlengd, zachte en rustige oogen
onder een vroegtijdig kaal hoofd: met den zeer hoogen hoed in de hand hielp hij de
barones instappen in de heerenkoets die op hen aan 't station wachtte.
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Het was een eerbiedige attentie van den waard van het hotel den Ooievaar, waar het
paar zijn intrek zou nemen. De Ooievaar (Hotel de la Cigogne, in den Mechelschen
volksmond: den Ooiver) lag in de Onze Lieve Vrouwestraat, vlak bij de kerk, waar
Rubens' Wonderbare Vischvangst nog steeds wordt bewaard. Het was vroeger een
klooster geweest, met koer en tuin. Dichtbij lag een park, in den boog van de straat
zaagt ge oude huizen, als het Hemelrijk, het Paradijs, en heel nabij, in de Steenstraat,
vlak bij de Dijle, stond nog het huisje waar Beethovens' grootvader had gewoond.
Er lagen aan den wal garnaalschuiten, er stond een oude kraan, en de visschers
vaarden van hieruit onder de oude brug naar de Schelde tot Hansweert toe. In den
Ooievaar kon je binnenrijden met koets en paard. En daar stond, op den drempel van
het ouderwetsche en degelijke gasthof, het eerste van de stad, de baas, met zijn muts
in zijn hand, de glimmende bolle roode wangen en den vurigen Champagnestop-neus,
en om de lippen den bestorven glimlach, ongeveer zooals Ferdinand de Braekeleer
dat wist te geven. De ietwat dedaigneuse schoonheid van de barones, die vagelijk
op de Aartshertogin Isabella geleek, werd, aan de hand van haar galanten gemaal,
uit het rijtuig geholpen, terwijl een oude knecht met witte muisharen en een meid,
met de handen onwennig onder het schort, almaar stonden te buigen. Zij traden
plechtig door den breeden gang met gotisch gewelf en door teere pijlers gesteund,
en over het voorhofje genaakten zij, langs een fraaie stoep, een deftige kleine voorzaal.
In den Ooievaar betrokken zij ruime en stille kamers, waar zij weinig door gerucht
gestoord konden worden; maar aan gebel en gelui van de kerkklokken moesten zij
wel wennen.
In de buurt woonde, naast een hoefsmid die de paarden aan de straat besloeg, de
apotheker Guillielmus Judocus Joannes van Melckebeke, met wien, vanwege de
artsenijen, door de vaak aan hoofdpijn en rhumatiek lijdende barones al spoedig
kennis werd gemaakt. En ziet, deze apotheker was een geleerde, die zich, behalve
met zijn scheikunde en zijn artsenijkunde, ook druk met lokale historie en bij voorkeur
kunstgeschiedenis afgaf. Over medikale onderwerpen schreef hij in 't Fransch, en
zijn opstellen werden ook meestal in 't Spaansch vertaald. Door Eugeen Zetter-
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nam ‘voor de Vlaamsche zaak gewonnen’, was hij zich op de studie van de moedertaal
gaan toeleggen: ‘iets, waar’, schreef later de barones, ‘voor een Mechelaar geen
geringe dosis moed toe noodig was, want nergens wordt het Vlaamsch zoo misprezen
als te Mechelen’.
Van Melckebeke heeft een welvoorziene bibliotheek, zij mag er inzage van nemen.
Voor de eerste maal kreeg zij iets als een overzicht van wat aan Vlaamsche schrifturen
reeds voorhanden was en haar plan kreeg vasten vorm: in de eerste lentedagen zou
zij beginnen met het bewerken van een literaire anthologie met biographieën, welke
drie deelen groot zou worden en zou heeten: Von der Schelde bis zur Maas, Das
geistige Leben der Vlamingen. De Mechelsche apotheker schreef in de Vlaemsche
School, had daardoor met Génard en diens vrienden vanzelf betrekkingen. Zoo heeft
ze dan Frans de Cort leeren kennen, den 23-jarigen poëet en journalist, die haar
voornaamste wegwijzer en gids is geworden, en met wien ze eenige jaren lang een
briefwisseling heeft gevoerd, die gelukkig bewaard is gebleven, en die mij vóór
enkele jaren toevertrouwd is geworden door de dochter van Frans de Cort, mevrouw
de Wildeman.
't Is met de hulp van deze brieven en die aan De Cort's lateren schoonvader
Johan-Michiel Dautzenberg, dat ik de werkzaamheid in Vlaanderen van de Duitsche
schrijfster als 't ware dag voor dag heb kunnen nagaan. Deze brieven (ze berusten
thans in het Museum der Vlaamsche Letterkunde te Antwerpen) zijn zeer slordig
gedateerd of in 't geheel niet en het schrift is ook vaak moeilijk om te ontcijferen.
Uit den tekst heb ik ze moeten rangschikken. Integraal te gebruiken zijn deze brieven
natuurlijk niet, ik heb er uit opgediept wat verband houdt met haar werk, een licht
werpt op personen en toestanden, belang heeft voor den levensloop en de
werkzaamheid onzer schrijvers, in één woord: ons een kijk gunt op het wereldje
onzer Vlaamsche romantiek, waar Ida von Düringsfeld een inderdaad scherpen en
objectieven, ofschoon ook wel eens gepassioneerden blik op had. Daarom noem ik
haar: een ooggetuige.
De brieven, waar ik aanteekeningen uit maakte, loopen van 1857 tot 1862, verder
met groote tusschenpoozen tot 1874.
In een Duitschen brief aan Dautzenberg, gedateerd 20
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October 1857 uit het ‘Hotel de la Cigogne’, schrijft Ida aan den dichter, die te Elsene
woont, dat ze hem reeds drie jaar geleden, dus in 1854, leerde kennen. Toen verstond
ze nog geen woord Vlaamsch, nu vertaalt ze zijn mooi vaderlandsch lied. En ze
vraagt hem om een ‘genaue Bibliographie’, en opgave van doopnamen: ‘dat vergeten
de Vlamingen altijd.’ Aan het verblijf te Mechelen zal er dus wel een te Brussel
vooraf zijn gegaan, terwijl ze, ook nog vóór haar komst te Mechelen, ‘een reis in het
vaderland’ had gedaan(1). De eerste gedachte voor haar boek was eigenlijk opgekomen
te Antwerpen, in April 1856,(2) waar zij, het voorbeeld van Luise von Plönnies, een
12-tal jaren terug, indachtig, eenige dagen in den kring der literatoren en kunstenaars,
met name in dien van Johan Alfried de Laet, had verkeerd. Johan de Laet had toen
betreurd, dat ‘al te zelden een Duitsch afgezant hierheen was gekomen om zich
rekenschap te geven van den stand onzer verjongde cultureele werkzaamheid’.
Geestdriftig, zooals Vlamingen, en speciaal romantieke Antwerpenaars zijn kunnen,
onthaalden Johan de Laet en zijn vrienden de edele dame, die hun bestaan aan Europa
zou openbaren.
Zij vermoedden niet eens, met hoeveel vlijt en ernst, met hoeveel kunst en critisch
verstand Ida von Düringsfeld haar zelfgekozen taak - zij was door niemand gezonden
- zou volbrengen. Als ik alleen vermeld, dat zij - die trouwens per se volledig wou
zijn - de allereerste was, die Guido Gezelle, bij zijn debuut in 1858 met zijn
Vlaamsche Dichtoefeningen, wist te erkennen en te waardeeren, dan dient dit tot
bewijs, dat deze vreemdelinge 's dichters meeste landgenooten alvast in critischen
zin en begrip een tijd vooruit was. Met Duitsche ‘Gründlichkeit’, methodisch, met
beheerschte fantasie, heeft zij haar onderzoek gevoerd. Met een volharding, die door
de laksheid harer correspondenten niet te ontmoedigen was, werkte zij door. Zij
passioneerde zich gaandeweg voor haar taak, en beleefde de genoegens van den
ontdekkingsreiziger die nieuwe terreinen op kaart brengt. De diverse personaliteiten
leerde ze achtereenvolgens kennen, en ze liet ze niet los vóór hun levensschets klaar
was en een kenschetsend werk van ieder schrijver was vertaald. Die

(1) Vorwort, blz. 5.
(2) Ibid.
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vertalingen zijn doorgaans uitmuntend. En de beoordeelingen van haar modellen
soms pikant en meestal juist ter snêe getroffen. Zij karakteriseerde ze met nawijzing
van hun meest kenmerkende eigenschappen, niet steeds zooals reputatie of populariteit
ze hadden omschreven. Aan het beeld van algemeen bekende figuren, als Conscience,
wist zij nieuwe trekjes toe te voegen. Soms brak een stille ironie door, en 't kon ook
gebeuren, dat de vulgariteit of de geringe welwillendheid van sommige personages
haar voornamen tegenzin of wrevel opwekten.

II
Voor Frans de Cort, die toen, in 1857, redacteur was aan het dagblad de Grondwet
van Jan van Rijswijck, en het jaar daarna hoofdredacteur van de Schelde, had zij, en
haar man blijkbaar ook, weldra een vriendschappelijke genegenheid opgevat. De
‘vriend Frans’ was inderdaad een ‘vroolijke Frans’, vol goed humeur en ook kinderlijk
gevoelig en sentimenteel, typisch Brabantsch; hij was vooraan in de twintig, en vol
droomen en verlangens, schreef hij zijn populairste liedjes; hij was ‘de minnaar der
liefde’ en van een veroverende gulheid. Ida von Düringsfeld, de 42-jarige brunette,
vol temperament, met iets van een half uitgebranden vulkaan in zich - zij was van
Slavischen oorsprong en zeer spontaan, terwijl haar voorname aard meteen haar
sterkste sympathieën controleerde en in bedwang hield - was blijkbaar gecharmeerd
door den jongen fikschen wildzang, met zijn naïeve genialiteit. Zij zal hem
beschermen, hem de hand boven 't hoofd houden, zijn geestelijke ontwikkeling door
haar rijper ervaring bevorderen; zijn dichterschap en zijn faam wil zij ook in den
vreemde dienen. Op 16 Juli 1858 schrijft ze hem, ‘dat ze een Duitsch meisje voor
hem zal zoeken’. Het is niet uitgesloten, dat Ida, die allereerst Dautzenberg kende
(den man, wien zij ook, tot het laatst, een bijzondere plaats in haar genegen
hoogachting zou bewaren), beide dichters met elkaar in betrekking bracht, met het
gevolg, dat Frans de Cort de bruidegom is geworden van Emilie Dautzenberg - een
zeer gelukkig huwelijk, en ook voor De Cort's verdere verfijning als dichter van
beteekenis, alvast door den aristocratischen geest van zijn schoonvader wiens invloed
hij onderging.
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Ziehier een harer brieven aan De Cort, gedateerd met alleen volgende aanduiding:
Gand, lundi des pente- non de la Pentecôte.
Zij heeft zijn eerste bundeltje, ‘Liederen’ getiteld, ontvangen:(1)
Voici en deux mots l'impression que m'a laissée la lecture de votre livre
que j'ai parcouru à Bruxelles.
De la délicatesse dans les sentiments aussi bien que dans leur expression,
quelque chose de virginal, de voilé, de l'originalité gracieuse en maint
passage, pas généralement. La tête un peu trop penchée - relevez la et
regardez autour de vous combien le monde est beau. Vous avez chanté la
tristesse, maintenant chantez les joies de la terre - il y en a, surtout lorsqu'on
ne compte que 25 ans(2) Et puis étudiez l'anglais et l'allemand, l'influence
du français est trop visible dans la plupart de vos pièces, et c'est une
influence malsaine.
Voilà donc de la critique et de l'appréciation à la fois, faites en votre profit
et ne m'oubliez pas entièrement.
Hier is de brief verder afgescheurd. Daarbijgevoegd kopie van een recensie van haar
over zijn boekje:

Liederen u.s.w.
Nachdem alle andern Tagesblätter über diese Lieder unseres jungen
Mitbürgers gesprochen haben, kommen auch wir, spät, es ist wahr, aber
doch nicht zu spät. Wir haben so gleich Gelegenheit das zweite Bändchen
der Lieder anzuzeigen, welches Anfang nächsten Jahres(3) erscheinen soll,
und wir gestehen frei, dass wir uns noch mit mehr Freude mit Frans de
Cort, wie er sein wird, beschäftigen, als mit Frans de Cort, wie er ist,
obwohl er auch jetzt schon ein frisches liebenswürdiges Talent ist. In dem
Gedicht ‘Arme Mutter’ findet man so viel innerliche Tragik, wie nur in
einem der besten englischen Häuslichkeitsromane
(Huishouden-Household-novels).

(1) Frans de Cort, Liederen. Eerste reeks, met vier houtsneden van P. de Cort, Antwerpen,
drukkerij van L.J. de Cort, Paddengracht, 1857. kl. 8o.
(2) Frans was in 1857 23 jaar oud (geboren te Antwerpen, 21 Juni 1834).
(3) De tweede reeks Liederen verscheen in 1859. De brief kan dus wel van 1858 zijn.
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Therese mit dem rührenden Refrain: Ich kann Therese nie vergessen, wird
schwerlich, ein mal gelesen, ja niemehr vergessen werden. Einen wahren
Volkston hat: De Meizon schittert. Een stuck Poëet ist voll von einer
frischen, lustigen Ironie. Kent gij wel? ist wieder lieb. So mögen wir de
Cort gern von seinem duurbaar Vlaandrenland singen hören. Anders?
Politisch? Thät' er es zu viel, wär' es Schade. Politische Lieder, besonders
die auf einzeln Fälle angepasst, verklingen mit der Gelegenheit. Wir wollen
es unserm jungen Sänger nicht wehren, wenn er dann und wann seine
Stimme in die verhandlungen der Kammer mischt, aber er soll es nur nicht
zu oft thun. Er soll lieber mehr so schöne leidenschaftliche Lieder dichten,
wie das, welches wir in Manuscript gelesen haben. Der leidenschaftliche
Ton fehlt bis jetzt sehr in der flämischen Poesie und die flämische Sprache
hat ihn doch so schön. Frans de Cort wird es beweisen. Er wird auch mehr
und mehr die süsse Einfalt (Eenvoudigheid) anzuwenden müssen, welche
ein so grosser Reiz seiner moedertael ist. Und was seine Schwächen betrifft,
die werden vor der gestrengen Selbstkritik verschwinden welche er ohne
Nachsicht ausübt. Je bedeutender er selbst wird, je seltener wird er ein
unbedeutendes Lied schreiben.
Zij en haar man werken mee aan De Grondwet, en Frans vertaalt. Zoo wordt de
vriendschapsband al nauwer aangehaald en het over-en-weer-geschrijf al drukker.
Als zij ‘helaas’ over een jong Tsjechisch romantisch dichter, Fritsch, schrijft, heet
het in 't Vlaamsch: ‘Het moet een schoon ‘artikelken’ zijn voor De Cort. (1 Sept.
57?)
Van ‘mardi 57’:
‘n'oubliez pas la biographie de de Geyter et votre chanson’.
Mes chansons (vertalingen naar Frans de Cort) sont fort bien traduites,
surtout les deux premières, quant à la troisième, je ne puis la souffrir en
allemand, je la trouve froide.(1) Pour l'article vous devez savoir, s'il fallait
une excuse vis à vis du public - moi je n'en fais jamais - ce que je donne,
c'est à prendre ou à laisser. Mais croyez bien que je vous fais le plaisir de
ne pas être fâchée. Remerciez M. Hansen (si vous le voyez) de la poésie
qu'il m'a envoyée.
Si vous venez, arrivez directement ici, pour que nous puissions arrêter des
chaises pour le dîner...

(1) Zie Von der Schelde... I, blz. 171, 172, 174.
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Zij hebben het bezoek van Vleeschouwer gehad.
Il nous a trouvé dans une toute petite chambre où je m'étais réfugiée pour
fuir le vacarme avec lequel on fêtait la sainte Cécile.
van ‘Mardi 17 novembre 1857’:
Monsieur,
Voilà ce que j'avais promis - j'espère que vous pourrez lire mon ‘scrawl’(1)
et que vous traduirez fidèlement ce qui vous concerne. M. Destanberg n'est
pas venu - il a imité Little Hansen(2). Combien de ‘bonnes volontés!’ Et
avec cela je ne vois jamais personne. Vous faites une exeption (sic) très
honorable. N'oubliez pas de vous concerter un beau dimanche avec Van
Beers. Dites à De Geyter qu'il me doit enfin envoyer sa chère biographie,
qu'à ce prix seul je lui promets encore une autre traduction.(3) Et pour les
Loveling! J'espère que M. De Potter n'aura pas été trop violemment frappé
par l'aile du moulin, qu'il aura encore assez sa tête à lui pour pouvoir vous
donner ce que je lui demande par vous. Plus tard je lui écrirai où je le
verrai. Hier j'ai reçu la correspondance dont je vous ai parlé. Maintenant
votre nom a été imprimé pour la première fois en Allemagne. J'ai parlé
amplement de M.J.V. Ryswyck. Je ne vous connaissais encore que pour
vous avoir vu à la station. Adieu! Ecrivez-moi dans la Grondwet, cela
m'amusera.
IDA B. DE REINSBERG.
Aan Dautzenberg vraagt zij, 17 Maart 1857, wat er van hem in het boek zal komen.
Zij vraagt zijn bemiddeling bij Palmers om diens biographie en te vertalen werk:
‘Wie schön seine Hexameter auch sind, zum Uebersetzen muss ich etwas
mehr allgemein [verständliches?] haben...
Vóór ik de inleiding schrijf moet ik u nog iets vragen over uw Duitsch “bestreben”.
20 Nov. 57 aan Frans De Cort:(4)
J'ai donné la Revue à M. Gilis, pour qu'il lise aussi quel poète vous êtes.
J'aime à jouer la Renommée s'il s'agit de mes amis. Malheureusement ma
trompette n'est pas encore assez longue.

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

= griffonage.
Dit epitheton wordt nader verklaard in het stukje over Hansen.
De Geyter was het hart in over de door haar gedane keuze.
Het adres luidt: Monsieur Frans De Cort, à Anvers Rédaction du Journal ‘De Grondwet’.
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Excuses spirituelles de De Geyter. “Son volume contient des pensées
nobles et mâles.”
Little Hansen m'écrit également. Il est pénitent. Mais savez-vous ce qu'il
me dit de la part de M.K. Simillion, qui, à ce qu'il paraît, ne sait pas écrire
à une femme? “Que M.S. trouve sa vie et ses écrits trop dépourvus d'intérêt,
pourqu'ils puissent mériter d'être nommés”. Si vous voyez ce monsieur
veuillez lui dire, que, selon son désir, il sera omis dans mon livre parce
que je lui (sic) crois sur parole.
Cela n'empêche pas, que je le trouve fort plaisant’.
De Reinsberg vraagt iets voor Praagsche bladen. Over Destanberg:
Je l'attends... il n'a plus besoin d'introduction. Si j'ai q.ch. à demander - il
y a la Grondwet.
Uit dezen laatsten zin blijkt, dat zij ten behoeve van haar werk ook de publiciteit van
de Grondwet gebruikte.
Er is strubbeling, een vriendelijke strubbeling, bij Frans geweest:
Malines 4 décembre 57.
Monsieur,
Je me suis demandeé où et comment je vous avais considéré comme un
marchand. D'abord je ne vous avais pas écrit et puis je ne savais absolument
pas ce que vous vouliez dire. Enfin M. de Reinsberg s'est souvenu des
‘Kronyken.’(1) Cela doit être cela. Mais, enfant que vous êtes, c'était une
commission que vous avez eu la bonté d'exécuter pour nous, il est bien
naturel qu'en ce cas on demande: combien.
Avant que je l'oublie: ne dites plus: biografen-fabriek. On pourrait croire
qu'à l'exemple de M. Simillion, vous aviez l'intention de vous moquer, et
cela n'est pourtant pas.
La lettre de M. de Potter m'a fourni un très joli article sur les Lovelings,
article d'exception, comme elles-mêmes sont des exceptions.(2)
N'omettez rien dans l'article. Ajoutez, plutot si cela est nécessaire, une
nouvelle note ‘explicatoire’ de la modestie des rédacteurs de la Grondwet.

(1) Kronijken der straten van Antwerpen door Sleeckx wordt misschien bedoeld.
(2) ‘Mädchenhaft’ noemt ze ook de verzen der Lovelings, die ze wel wat onderschat.
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Quant à la Breslauer Zeitung je lui écrirai demain. Il s'agit seulement de
savoir, si elle sait le flamand, car sans cela -!
De Laet reste De Laet.
Si vous pouviez venir avec Little Hansen le premier jour que vous avez à
vous pendant les vacances de Noël? Mon p(auvre) petit est toujours [si?]
content quand il y a ‘du monde’, et puis je désire qu'il entende de temps
en temps une conversation spirituelle.
Bien des choses de la part de M. de R. et ne criez pas trop pendant les
élections.
B. DE REINSBERG.
4 déc. 57.
- Prof. Alphonse Willems est occupé à écrire une étude très importante
sur le célèbre Maerland, qui sera publiée en q. mois ds la Revue
trimestrielle.
21 Dec. 57.
Ick min u nog werd' ich übersetzen, sobald ein Sonnenstrahl mich
ermuntern kommt, bei diesem Wetter leb' ich nicht.’ Kom met Hansen,
en breng Génard mee.
Den 29n Maart 58 vraagt Baron de Reinsberg het boek ‘Für Dich’, verzen van Ida
von Düringsfeld, in 1851 verschenen, aan Frans terug,
‘parce que nous n'avons que ce seul exemplaire’.
Malines, 2 janvier 1858.
Haar propaganda: zij stuurt vertalingen uit den Almanak voor Jan en Alleman naar
Dresden, Breslau enz.
‘Vous le voyez je fais de la propagande en votre intérêt.’
En Little Hansen heeft kinkhoest.
‘Si Little Hansen a la coqueluche, un prompt changement d'air serait ce
qu'il y aurait de plus salutaire pour lui. C'est ainsi qu'en Suisse on traite
cette maladie et avec le plus grand succès. L'air de la Campine ferait
merveille. Prenez garde de ne pas attraper à votre tour cette vilaine maladie,
il y a un an M. de Reinsberg me la donna et j'en ai souffert plus ou moins
pendant six mois. Et vous n'avez pas le temps d'être malade.’
Een tante zou toch niet méér bezorgd kunnen zijn.
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Volgen regelen van den baron, die op een stuk uit de Grondwet reageert. Beiden
volgen het blad met iets als wetenschappelijke accuratesse. Dat zij er veel zijde aan
gesponnen hebben, zal, voor wie de Vlaamsche toestanden van toen kent, wel niet
aannemelijk zijn. 't Was bepaald belangstelling en tevens een middel om de
betrekkingen te vernauwen. Het is bijna roerend, hoe Reinsberg zich uitslooft om
het Vlaamsche blad aan degelijke berichtgeving in zijn speciaal vak te helpen. Hij
heeft het hier over Tsjechische taal en literatuur.
23 April 58.
Aan Frans de Cort:
Merci! Beaucoup pour vous, un peu pour M. Rosseels, Mais qu'il me
renvoie à M.v. Duyse, voilà ce qui est joli. Dites lui de ma part que M.v.D.
est la dernière personne qui sache ou veuille avoir de l'obligeance.
... Mario sera bien sensible à [votre souvenir?]. Vous avez gagné son petit
coeur de pensionnaire, il m'a confié avec une importance très comique,
qu'il vous appelait Frans. ‘Quand on se connaît déjà mieux, c'est ainsi
qu'on s'appelle n'est-ce pas?’
... L'appendix est pour tous ceux dont je ne peux rien donner en traduction.
18 mai 1858.
Zij heeft Walter de Geck van de Potter gelezen. Vastenavond van Harry Peters begrijpt
ze beter, nu ze weet, dat hij maar 19 jaar oud is.
‘Je ne reviendrai pas de sitôt à Anvers, mais si je viens, j'aurai garde de
vous prévenir, je me contenterai de frapper à votre porte. J'ai donné votre
baiser à Mario.’
Malines 3 juin 1858.
De baron schrijft aan Frans de Cort over allerlei wetenschappelijke onderwerpen,
hoofdzakelijk over den naam van God in alle talen. De Cort schijnt als echt poëet
aan vergeetachtigheid te lijden: hij laat een brief aan hen weken lang in zijn zak
zitten.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

590
‘En finissant je vous prie de ne pas mettre votre visite promise dans la
poche de votre habit. Sans cela vous pourriez l'oublier comme la lettre...
Mille compliments de la part de la baronne de R. qui vient de finir le 32e
littérateur flamand.’
Er is ook spraak van een boek, dat de bibliotheekbeambte Lauwers aan De Cort voor
de barones moest bezorgen. Na de fijne dunne en sierlijke lettertjes van haar gemaal
schrijft zij:
‘Le livre dont il s'agit est “Eene Perel uit den burgerstand”. En as gy
Mynheer de Marteau kent - hy ook heeft my zyne gedichten beloofd Weemoed - brengt my dat ook mede. Tot weerziens. - ik ben bezig met
Genard “te doen”. B.v.R.
Je vous crois sur parole que votre billet (celui qui est resté dans la poche
de frac) était extravagant’.
Frans de Cort wordt een beetje glimlachtend, als een niet altijd ernstig op te nemen,
fantastische, maar sympathieke en beminnelijke jongen behandeld. Men heeft een
zwak voor hem...
7 Juni 1858.
Frans schijnt geld ontvangen te hebben, en ze zijn al zóó eigen, dat hij haar dat
dadelijk moet melden. En zij beantwoordt, als een goede tante, den 24-jarigen jongen:
‘Seulement il ne faudrait pas toujours faire “danser” les pièces de cinq
francs, il faudrait apprendre à les garder’.
Ze vervolgt:
‘Je ne suis pas encore assez flamandisée pour trouver de l'agrément au
tapage des ‘kermesses’, c'est pourquoi au lieu de venir à Lierre, je suis
allé voir un peu les charmantes bêtes que vous avez à Anvers. (De barones
bedoelt den Dierentuin). Par pur hasard je me suis aussi rencontré avec
quelques figures humaines.
Hij stuurt zijn portret, voor Mario, maar zij zullen er zelf zorg voor dragen.
‘Je vous enverrai ma “likeness” dès que je pourrai, peut-être par M. de
Reinsberg’.
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Dan vraagt ze hem nog een en ander voor haar boek op te sturen, want:
‘il me tarde énormément d'en avoir fini avec les Anversois - il m'en reste
encore tant à biographiser’!
Den 13n Juli 1858 een interessant bericht, voorloopig nog in geheimzinnige termen:
Malines 13 juillet 1858.
Ce que vous ne pouvez pas savoir: quels projets j'ai sur vous. Ils sont
encore un peu dans le vague et ne commencent qu'à se dessiner. M.d.R.
les a accueillis avec un sourire passablement railleur. Pour ne pas vous
effrayer - tout se passera sur le papier, si toutefois quelque chose se passe.
Si vous n'êtes pas disposé à faire des vers, n'en faites pas, vous les feriez
mal. Que plutôt le volume paraisse quelques mois plus tard. Et ne vous
impatientez pas, cela reviendra. Moi j'attends avec quelle patience je peux
le retour du beau temps, pour aller me promener un peu dans les Ardennes.
Den 16n Juli gaat het weer over haar geheim. Het komt er eindelijk uit: zij wil een
roman schrijven, met Frans als hoofdpersoon.
Het luidt als volgt:
Malines 16 juillet 58.
Vous êtes donc un peu curieux? Cela ne vaut presque pas la peine et je
veux vous marier (toujours sur le papier) à une gentille petite allemande
que je veux inventer tout exprès pour cette occasion. Voilà tout.
De Cort krijgt opstellen van de twee Duitsche schrijvers, een opstel uit die Zeit en
een van haar uit La libre recherche. Het zijn veeltalige Europeanen. En zeer werkzaam.
‘Ma provision de biographies s'épuise, je n'en ai plus qu'environ neuf ou
dix. Madelief est lief et déjà traduit. Aujourd'hui je pense d'entreprendre
Duyvenwaerdt.’
Malines 4 août 1858.
Een schrijven, waarin, voor den dagbladschrijver, een brief
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uit Ragusa geciteerd wordt met nieuws over Turken en Montenegrijnen. Aan 't slot
als post scriptum:
Quel contraste dans votre feuille (de Grondwet) d'hier - l'incendie de la
Bourse et le programme de la kermesse.
Men zal later zien welk gebruik ze van dien brand maakt in haar roman.
Malines 20 août 58.
Je ne vous ai plus écrit parce que j'avais l'intention de venir à Anvers et
de causer avec vous. Au moment de quitter le seuil de l'Oever(1) - vous
voyez que c'est bien romanesque - M. de Reinsberg s'arrête et dit: ma
chère, ma montre retarde d'une heure. - Et de remonter l'escalier. Nous
voilà donc pour ce jour encore à Malines - ce cher Malines! Car il n'y a
pas de convoi avant tois heures, et je crains de ne pas vous trouver dans
l'aprèsmidi.
Merci bien de vos offres de cartes et d'assistance dans la recherche de
l'amusement - ce papillon que je ne réussis plus jamais à saisir. Je ne
viendrai que le jour de l'Ommegang, car je crains que mes forces ne me
suffisent pas pour plusieurs jours de bruit joyeux. Ce jour là ce sera moi
qui regarderai à l'heure et nous arriverons avec le train qui part ici le quart
avant onze heures. Si vous pouvez disposer de vous à ce moment, attendez
nous à la station.
Et puis encore un service. Commandez nous, soit dans l'Hotel Rubens,
soit dans l'Hotel du Parc, où vous croyez que nous verrons le mieux, une
chambre à plusieurs fenètres qui donne sur la place. Si vous croyez que
nous verrons mieux encore à la Place de Meir, prenez une chambre au
Grand Laboureur. Je passerai alors la journée à regarder et je reviendrai
ici le soir. Ecrivez-moi où vous avez choisi mon gîte ‘voor te gapen’. Si
la fantaisie me prend de venir soit le dimanche, soit le lundi, je vous
avertirai à temps. Seulement en tout cas pour mardi une chambre pour
bien voir et un mot avec l'où demain dans la Grondwet.
Je ne m'étonne pas que Niko Veliki(2) vous ait plu. Il me plaît à moi même,
et quelques uns de mes souvenirs les plus agréables s'attachent à ce petit
livre. A Bruxelles une foule de personnes sont arrivées chez l'Editeur, pour
demander ‘si l'histoire était vraie’.
Quant au Meunier(3) il sera fort bien logé chez Jan en Alleman. Seule-

(1) Haar hotel.
(2) Een roman van haar (1856-64).
(3) Gedicht van F.d.C.
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ment ne répétez pas mes petites méchancetés sur Malines. Et puis ne croyez
pas que j'aie du ressentiment contre ce pauvre père. Ce qu'il m'inspire est
tout simplement un profond dégoût.
't Gaat hier duidelijk over een personage uit haar boek.
Mario viendra avec nous. Regardez bien dans la Preussische Zeitung!
Quelle jolie poésie: gestorven, zij is gestorven! (Een vers van F.d.C.) Au
revoir et bien à vous.
Haar romantische speelschheid komt goed uit in den brief gedagteekend:
Malines 30 déc. 1858.
Avec bien de plaisir
(C'est pour Een winter.)
Si vous croyez
(C'est pour Niko)
Merci!
(C'est pour la ‘Bourse’.)
Quand donc finira-t-il, mon dieu!
(C'est pour M. Verspreeuwen, un nom interminable).
By all means.
(C'est pour les six chansons. Vous les avez si bien flamandisées, qu'elles
seront à merveille dans un recueil flamand.)
Ecrivez,
(Votre lettre de dédicace, à laquelle je répondrai de mon mieux).
Take it easy.
(A maxim of Jacob Faithful by Marryet. C'est pour Esther.)
Je suis charmée.
(De la visite que vous avez l'intention de faire à Bruxelles, et je compte
pour moi sur la visite de rélation.)
't Gaat vermoedlijk over een bezoek aan Dautzenberg, met wiens dochter Frans hoopt
kennis te maken. Daarna hoopt zij, dat Frans 't zal komen vertellen).
Maintenant je crois avoir répondu à toutes vos questions d'une manière
aussi claire que précise. ‘Ce n'était pas un petit effort, car un tapissier (de
Malines, je vous prie) répare à grands coups de marteau ce que notre Baes
a coutume d'appeler un ‘chofa’.
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P.S. Si vous revoyez Génard, encore des félicitations. Mario vous présente
ses amitiés - il s'ennuie en fils soumis - pauvre petit!
Tot zooverre deze fragmenten uit Ida's brieven, tot het jaar 1858.
Thans een woord over het romannetje waar ze het reeds herhaaldelijk over gehad
heeft.

III
Hendrik.
Loonend voor de kennis van Ida von Duringsfeld's wezen en haar ware verhouding
tot de Vlamingen en de schrijvers van toen is het verhaal: Hendrik, Eine Geschichte
aus Antwerpen,(1) dat in 1862 is verschenen te Leipzig in Bergson's
Eisenbahn-bücher-reeks.
Het is een kleine roman à clef. En wie ietwat thuis is in de literaire geschiedenis
in het Vlaanderen van dien tijd herkent al spoedig de hoofdfiguren. Hendrik van
Loon, dat is Frans de Cort, van wie hier en daar een vers in vertaling wordt
aangehaald. Met Jef Coppemans, den redacteur van het dagblad ‘die Constitution’,
is een weinig vleiend portret bedoeld van Jan van Rijswijck Sr., die immers de
Grondwet redigeerde. De andere Vlaamsche personen, een blonde en bedeesde
Liersche dichter, die trouwens niet zonder knepen is, een zekere Verstraaten, kan ik
niet thuis brengen, zoomin als de ietwat satirisch-aangelegde huisvriend Florent
Herreyns. Voor de Hofräthin Hermann, die op een schoonen April-namiddag in 1858
met den trein van 3u. 55 te Antwerpen is aangekomen, vergezeld door haar dochter
Helene, schijnt ze - voor het nobele deel alvast - wel zichzelf als model genomen te
hebben. Helene is vermoedelijk geheel eigen vinding.
Ida zegt van deze dame- die ik dus gedeeltelijk voor haar sosie meen te mogen
houden:(2):
‘Die Mutter, trotz ihren fünf- bis sechs- und vierzig Jahre (in dien tijd het jaar 1858 - was Ida 43 jaar oud) noch immer eine sehr hüb-

(1) Op den omslag: Eine Skizze aus Flandern.
(2) Blz. 39.
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sche Frau, von üppiger, doch nicht ausschweifender Fülle, mit Haare, die
noch glänzend schwarz, und Zähnen, die noch glänzend weiss waren, die
lebhafte, offene Künstlerin, deren Genialität bisweilen ganz dicht an
Extravaganz streifte, die Mutter war hier das Kind.’
De dochter Helene daarentegen is bezonnen, voornaam, aristocratisch gereserveerd
enz. De extravagante moeder zegt het reeds den eersten dag bij de rijtuiggeschiedenis
aan den jongen Antwerpschen literator Hendrik van Loon, die haar aan de deur van
't Hotel St. Antoine verder op weg helpt:
‘Ik ben weduwe, zegde zij, bijgevolg, helaas, onafhankelijk, - kunstenares,
en daarom hier. Een onzer geestrijkste schrijvers, dien gij vermoedelijk
kent (zij noemde hem), een vertrouwd vriend van mij, heeft me dikwijls
gezegd, dat ik alleen van Rubens kon leeren wat kleur is. Ik heb in
Düsseldorf gestudeerd, maar men is nooit volleerd - ik kom naar
Antwerpen, om Rubens' leerlinge te worden. En ook om uw nog levende
meesters te leeren kennen. Wappers, Gallait -.’
Hendrik bericht daarop dadelijk, laconisch als een telegram:
‘Gallait is in Brussel, Wappers in Parijs, maar wij hebben Leys en de
Keyser.’
En gij kent deze heeren?
‘Ik ken zoo tamelijk iedereen (alle Welt), is het bescheiden antwoord.
Men ziet: inderdaad vrijwel spoorwegliteratuur, voor ons echter tóch van belang, om
de getuigenissen, want hier, waar ze zich achter een fabel veilig verscholen acht, zal
ze haar persoonlijke meeningen en indrukken wel vrijer uitgesproken hebben, dan
dat ze dit doen kon in de door iedereen te controleeren biografieën in Das Geistige
Leben der Vlamingen. Zoo is dààrin de levensschets van Jan B. van Rijswijck zeker
niet zóó scherp en zóó onwelwillend partijdig uitgevallen als wat zij zich in de
beschrijving van Jef Coppemans veroorlooft. Vermoedelijk is diens soms wat rauwe,
maar toch immer gemoedelijke en goedlachsche Sinjoren-humor, met zijn pijp en
zijn pint en zijn loslippige, ongezouten fantasie, de op haar aristocratie wat prat
gaande dame wat te bar geweest. Waar zij aan haar Coppemans allerlei baatzuchtige
bedoelingen en politieke onbetrouwbaarheden toeschrijft, weigeren wij er de wel
zeer democratische,
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maar volop levende en kranige figuur van den Antwerpschen volksman in te
erkennen(1).
Het boek is een zonderling mengsel van soms nogal opgeschroefde romantiek met
een zekere verbitterde nuchterheid, die kan doen veronderstellen, dat de schrijfster
niet altijd even aangename ervaringen heeft opgedaan in de Vlaamsche
schrijverswereld, waar zij zoo graag alles van wist, en wien zij haar hoogst
verdienstelijk werk heeft gewijd.
Soms, men moet het erkennen, is de verteltrant van Hendrik verre van onbeduidend.
Zij verstaat het om een karakter te schetsen met de eigen woorden van de personages.
Maar vaak is de opzet van 't verhaal dillettantisch te noemen, b.v. met al die
ingelaschte folkloristische bizonderheden over allerlei feest- en heiligdagen in
Vlaanderen, die zij maar voor 't rapen had in le Calendrier belge van haar vlijtigen
echtgenoot Baron de Reinsberg, waar die er - zoowel als het dorre journalistieke
relaas van den brand der Antwerpsche Beurs - wat al te moedwillig bijgesleurd zijn,
om het werk in ieder geval tot een ‘Antwerpsche geschiedenis’ te maken.
Dit neemt niet weg, dat inderdaad naar zoo iets als een ‘stadsbeeld’ van de
Scheldestad is gestreefd. Bladzijden over den Calvarieberg, over de Werf, over de
Groenplaats en menig andere zijn aardig op zichzelf en geven aan 't verhaal lokale
kleur en eigen bekoring.
Ziehier een beeld van Antwerpen,(2) zóóals Ida het in 1858 zag:
‘Antwerpen ist ein Lokal, das Antwerpener Leben ein Element für
Romantik, mag sie nun gedichtet oder gelebt werden. Ohne durch
Alterthümlichkeit melancholisch zu sein, wie Brügge, hat Antwerpen
genug davon, um nicht in die moderne Plattheit zu fallen. Zugleich ist es
in seinen Vergnügungen modern geworden, ohne seinen echtvlämischen
Charakter aufzugeben. Es ist geschichtlich bedeutend, und hat seine
Bedeutung in der Gegenwart nicht verloren. Es ist keine Provinzialstadt,
und doch provinziell, d.h. in einer eigenthümlichen Persönlichkeit auf
einem besondern Grund und Boden gross und stark geworden. Genug, es
hat die Vortheile und wenig von den Nachtheilen einer groszen Stadt,
welche an einem der Weltwege

(1) Zie M. Rooses over Jan v. Rijswijck, in zijn derde Schetsenboek
(2) Blz. 67.
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liegt. Und wie durch seine bewegte allgemeine Geschichte, abgesondert
von ihr und doch wieder in den lebendigsten Bezügen mit ihr, die
Geschichte seiner Kunst geht, so zieht sich auch durch sein heutiges
Handelstreiben das Weben und Leben der Künstler in farbigen Fädern und
goldenen Adern. Wahr ist es, leider wahr, dass in den letzten Jahren die
Politik dem harmlosen artistischen Treiben viel Eintrag gethan hat, und
es gehört das zu ihren schwersten Sünden. Aber hier und da guckt unter
den grossen Zeitungsblättern doch noch immer das lustige Gesicht des
Humors hervor, welcher früher die Künstler und Literaten so phantastisch
zusammentrieb, ihnen ein Stück Brot, allenfalls ein Stück Wurst, als
polizeimässiges Abendessen aufschwatzte, aus dem Zinntopf mit Gersten
oder Doppelseef eine Schale der Begeisterung machte, und wenn das
Talglicht zu theuer war, den Mond leuchten liesz.’
Het lijkt wel een ingelaschte passus. Maar het is juist door die stadspsychologie, dat
haar boekje voor ons nog eenige beteekenis heeft behouden. Zoo weten wij dan, wat
een ontwikkelde, kunstbegaafde vreemdelinge omtrent de jaren 60 te Antwerpen
ervaarde en hoe zich stad en bewoners in haar wel-Duitschen, maar ook wel vrij
Europeesch-ontwikkelden geest weerspiegelden. Zoodat men haast mag aannemen,
dat dit spiegelbeeld veel kans heeft om getrouw te zijn.
De invloed van Antwerpen schijnt, volgens haar, wel gezond kalmeerend te werken.
Immers, de nuchtere en zakelijk aangelegde m.a.w. de normale jonge dochter Helene
heeft minder last dan elders van haar ietwat uitbundige moeder:
‘die Antwerpner Atmosphäre was aller Exzentrizität so wenig günstig,
dasz die Hofräthin von Tag zu Tag mehr eine natürliche gute Frau wurde.’
Over Antwerpen nog, op een andere plaats(1). Ik vertaal dit:
‘Als Jules Janin, van Antwerpen-uit, de zee heeft gezien, dan moet men
dit den armen kleinen ontdekker niet, zooals men in België doet, als een
flater aanrekenen, maar het opvatten als een wat te sterke figuurlijke
zegswijze. Antwerpen is een zeestad, al ligt ze ook midden in 't land. De
Schelde brengt haar de zee, de Schelde maakt ze tot een haven. Wat maakt
eigenlijk een stad tot haven? Schepen en matrozen. Die zijn er op de
Schelde en te Antwerpen uit “aller heeren landen”, en zelfs uit de landen
die geen heeren hebben. Bijgevolg is Antwerpen een zeestad en ligt zoo
goed als aan zee.’

(1) Blz. 37.
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Bijzonderheden over Antwerpsche hoeken en kanten zag zij met sympathieke oogen:
zij laat het paar verliefden gaan wandelen aan de Werf,
‘als aan de boomen, op een zoelen Aprilavond, de eerste bladeren zich
ontzwachtelen’.(1)
Of ze zegt het voorjaar op de Groenplaats:
‘Als, onder de pas uitbottende bladeren van de boomen op de Groenplaats,
de eerste bloemen worden verkocht, en de toren der kathedraal in de
gelouterde lucht nog doorzichtiger dan anders schijnt, dan waait en weeft
als 't ware de lente rondom Rubens' beeld.’(2)
Het zijn momenten, die wij nog best kunnen navoelen, en die zonder valsche
woordpraal, bijna zakelijk, gezegd zijn.
Dat Ida von Düringsfeld - geboren Schmidt, wier vader in Napoleons tijd werd
geadeld, en die wellicht als een te Militsch in Silezië geborene met Slavisch bloed
verwant zal zijn - een temperamentvolle dame was, met levenskennis en ervaring
vanwege jarenlang reizen en verblijven in ettelijke gewesten van Europa, dit komt
meermaals klaar uit haar schrijfwijze te voorschijn. Van haar zijn zinnen als deze:
‘Sie selbst kostete nie von der verbotenen Frucht, aber sie sah gerne zu,
wie Andere hineinbissen’:
Dit is geen al te kinderlijke psychologie meer. Elders gewaagt zij van een
‘gewisse Dame... ein Gemisch von Bettina und Sand’,
getuigend van haar scherp aankijken van andere vrouwen uit haar tijd.
Zooals gezegd, had ze op de Vlaamsche menschen allicht een satirischen kijk. De
krinoline-mode geeft haar deze woorden in de pen:
‘Schlank konnte... Cesarine nicht aussehen... aber dicker als gewöhnlich
sah sie auch nicht aus, denn sie trug selbst Sonntags keine Krinoline....
Eine

(1) Blz. 42.
(2) Bz. 122.
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Eigenschaft, die ein jeder nach Werth zu schätzen wissen wird, welcher
von Achtzehnhundertsechsundfünfzig bis achtzehnhundertneunundfünfzig,
wer weisz, wie viele Jahre länger noch, die Qual erlitten hat, auf den
belgischen Eisenbahnen zwischen den in Tonnen verwandelte
Brüsslerinnen, Antwerpnerinnen, Mechlerinnen u.s.w. zu sitzen und zu
ersticken.’
De Antwerpsche jonge poëet en journalist Hendrik van Loon verkeert met een mooi,
maar dom Antwerpsch meisje Cesarine of Rien genaamd, die Hendrik niet gelukkig
zal maken. Aan Melanie, de jonge doode, die hem wel liefhad, heeft hij tragische
herinneringen. Gelukkig bezit de Hofräthin een dochter Helene genaamd, die, door
allerlei liefdes-verwikkelingen heen - ten slotte de fijnvoelende en schrandere bruid
van Hendrik wil zijn.
De schrijfster, om deze liefde tot uiting te brengen en te doen ontvlammen, heeft
iets noodig, dat men... een paardenmiddel zou kunnen noemen: zij laat de Beurs
afbranden... wat die dan ook werkelijk om dien tijd deed! En natuurlijk - waarom
eigenlijk ook niet? - laat ze Hendrik, den dichter en journalist, tot diep in den nacht
helpen... blusschen. En, dat hij ook in 't blusschen een held is, spreekt van zelf. 't Is
op dit oogenblik, dat dat Helene hem, den held dus, nà-tuurt... zij verbleekt - zij
smacht - valt in onmacht. Hendrik is natuurlijk de ridderlijke steun, die haar optilt.
De uitbundige artistieke moeder merkt niets, zij jubelt maar over de schoonheid van
't spektakel. Een echt romantisch detail, dat mag onderlijnd worden: deze dichteres,
die van de aesthetiek der branden weet te smullen! Het kapittel is bezwaarlijk zonder
hartelijk lachen te genieten.
Beteekenisvol is het slotwoord. De knappe en verstandige Helene spreekt tot een
huisvriend over haar bruidegom (den uitnemenden blusscher, dus) de volgende
gezapige woorden:
‘Ich liebe in ihm den Dichter und das Kind.’
Waarop ze dadelijk, veelbelovend, laat volgen:
‘Später werde ich auch den Mann lieben können. Wir werden zusammen
lernen, uns entwickeln und zum Ziele gelangen...’
Hendrik is voor Ida het type van den ‘begaafden en sympathieken, zuiver-voelenden,
maar toch ietwat kinderlijken Vlaamschen mensch.’ Zij spreekt ergens van zijn
‘onbetaalbare
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naïviteit’, waar het gaat om de spontane uiting van een gemoed dat geen arglist kent.
Het trouwens bij mijn weten geheel onbekende boekje, dat ik, na lang zoeken,
alleen in de Berlijnsche Staatsbibliotheek kon vinden, is voor de nadere kennis van
de schrijfster en van haar Vlaamsche tijdgenooten geenszins zonder belang.(1)
Men mag aannemen, dat Ida von Düringsfeld het doorsneê-type van den
toenmaligen intellectueelen Vlaming vrij aandachtig bekeken heeft. De bereisde
huzarenmajoorsdochter, de knappe vrouw van den ernstigen philoloog en folklorist,
was deelachtig aan de Duitsche cultuur van Goethes' tijd en later. De voorname edele
dame speurde overal naar het heroplevende geestesleven van de volken, die ze leerde
kennen. Zeker stond zij op Europeesch peil met haar ontwikkeling. Haar indrukken
en haar waardeering van den Vlaamschen literator hebben ongetwijfeld critische
waarde.
Zoo haar Hendrik niet veel deugt als romannetje, de stof die ze er in behandelt
kon ons wel interesseeren. 't Is of we er een stad in leeren kennen, gezien ‘d'après
une gravure de l'époque’. Als ge Hendrik gelezen hebt en ge bekijkt daarna de bruiloft
van Willem Linnig in ons Antwerpsch Museum, dan verstaat ge beter de romantische
stad, waar nu nog in hoofdzaak alleen de herinnering van over blijft, - de stad van
vóór den oorlog van 70.

IV
In het vorige gedeelte van dit opstel heb ik, met behulp van een aantal citaten uit Ida
von Düringsfeld's briefwisseling met Frans de Cort, een en ander kunnen toelichten
omtrent haar verblijf in Vlaanderen, dat duurde van 1857 tot 1859, haar omgang met
Vlaamsche schrijvers, en de voornaamste bedoeling daarvan: het bewerken van een
breed opgezette anthologie met nauwgezette biografieën van de toen in leven zijnde
Vlaamsche literatoren, dichters en prozaschrijvers allerhande. Het driedeelige

(1) Gelukkig is in de boekenverzameling van Frans de Cest, die ik indertijd voor de
Stadsbibliotheek mocht doen verwerven, een exemplaar voorhanden van dit als een incunabel
zoo zeldzame boekje.
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werk verscheen te Leipzig, 1861 en 1862, bij Ad. Lehmann en te Brussel bij Fr.
Claassen. Het werk Von der Schelde bis zur Maas, Das geistige Leben der Vlamingen
heeft in onze gewesten een voldoende bekendheid verworven, meer althans dan haar
talrijke andere werken, die haar in haar tijd en in haar land een zekeren naam hebben
verschaft.
Door de vriendschappelijke bemiddeling van wijlen Dr. Franz Dülberg, den
welbekenden kunsthistoricus, die ook een opmerkelijk essayist en een dichterlijk
dramaturg was, kon ik mijn aan de Allgemeine Deutsche Biographie(1) ontleende
kennis van haar werken aanvullen, zoodat de persoonlijkheid dezer schrijfster, waar
men bij ons nagenoeg niets van af weet, thans nader kan belicht worden.
Zij werd geboren te Militsch in Silezië, op 12 November 1815, als dochter van
den huzarenmajoor Schmidt, die, om zijn wapenfeiten in de oorlogen van 1812 tot
1815, in den adelstand verheven werd onder den naam von Düringsfeld. Haar jeugd
bracht zij door op het landgoed van haar moeder, die een dochter was van generaal
von Groben: te Ostrowo en te Breslau kreeg zij onderricht in Slavische en Romaansche
talen en in de muziek.
Reeds vroeg bleek zij een sterk betoonden literairen aanleg te bezitten, en werkte
zij in 1835 reeds, onder den naam Thekla, mede aan de ‘Abendzeitung’ onder de
leiding van Theodor Hell, een der grootheden van den toenmaligen Duitschen
Parnassus, waar Grabbe in zijn komedie ‘Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung’
een loopje mee neemt. Op 30-jarigen leeftijd huwde zij baron Otto von Reinsberg,
die uit een oude Zwitsersche familie stamde. Deze oud-ritmeester wijdde zich aan
kultuurhistorische en philologische studie, waar ook zijn vrouw blijkbaar groot belang
in stelde. Het geleerde paar, dat eerst te Breslau, later te Leipzig gevestigd was,
ondernam vervolgens reizen door heel Europa, op zoek naar belangwekkende zeden
en gebruiken, sagen, schilderachtige landschappen enz., die zij dan weder verwerkte
in haar verhalen en romans. Als romanschrijfster was zij een nogal bleeke navolgster
van de vroeger in Duitschland veel gelezene, thans nagenoeg geheel vergetene gravin
Ida Hahn Hahn.

(1) Bd. 28, 102-104.
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De catalogus der Pruisische Staatsbibliotheek te Berlijn vermeldt niet minder dan
31 werken van de hand van Ida von Düringsfeld. Ondanks haar vruchtbaarheid is er
nooit een biographie in boekvorm over haar verschenen. Een harer biografen, dr.
Pyl, verzekert, in de Allg. Deutsche Biographie, dat zij gedurende haar vrij langdurig
verblijf in België met Koning Leopold persoonlijk bekend werd en met den vorst
gecorrespondeerd heeft. Van haar werken noem ik alleen:
Für Dich (1851 en 1865), verzen aan haar man opgedragen); Gedichte (onder het
pseudoniem ‘Thekla’, 1855), Aus Dalmatien 1857-58 of 1867, 3 dln., Norbert
Dujardin (1861), Hendrik (1862), Die Literaten (1863), Buch denkwürdiger Frauen
1863, samen met Otto von Reinsberg), Der Bildhauer von Mecheln in de (verzameling
Prismen, 1873).
Dr. Franz Dülberg meende terecht, dat Ida's belangstelling voor de Vlaamsche
taal en literatuur slechts van tijdelijken aard is geweest. In ieder geval, stelde hij vast,
dat zij zich met denzelfden ijver aan de Italiaansche, vooral de Toskaansche poëzie
heeft gewijd, dat ze sterke sympathieën had voor het Slavendom en zelfs later het
als een vervalsching erkende Duitsch-vijandelijke handschriff van Königinhof uit
het Tsjechisch heeft vertaald. Dat zij in eeniger mate Conrad Ferdinand Meyer op
het thema van König Oskar's Page schijnt gebracht te hebben verdient alsnog vermeld
te worden.
Het boek die Literaten schijnt haar menige onaangenaamheid en vijandschap op
den hals gehaald te hebben: zij behandelt er het leven te Leipzig en omgeving, en
haar ongunstig oordeel over menig te goeder faam bekenden literator lokte heftige
tegenkanting uit.
Haar Böhmische Rosen vonden daarentegen grooten bijval.
Haar man stond zij met grooten ijver bij in de bewerking van het inderdaad
grootscheepsche werk Sprichwörter der germanischen und romanischen Sprachen,
dat 2000 spreekwoorden uit 230 verschillende dialekten bevat. Als voorbereiding
tot dit Benedictijner-werk had Otto von Reinsberg een boekje gepubliceerd, onder
den titel: Das Sprichwort als Kosmopolit, uit een philosophisch, practisch en
humoristisch standpunt beschouwd (1863). Reinsberg's chronologische studiën
leidden tot de uitgave van een handboek Katechismus der Kalenderkunde (1876),
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zijn Calandrier belge, in 't Duitsch en in 't Fransch verschenen, maakte opgang. Deze
ver-strekkende wetenschappelijke onderzoekingen noopten vanzelfsprekend tot
bestendige betrekkingen met geleerden en tijdschriften, gaven aanleiding tot een
omvangrijke correspondentie en tot het schrijven van recensies en feuilletons van
allen aard.
Al leed de gezondheid van Ida von Düringsfeld onder haar eigen overvloedig werk
en door het medewerken aan dat van haar man, toch bleef zij tot het einde veerkrachtig
en produktief, totdat aanvallen van asthma, door een hartaandoening te weeg gebracht,
haar tot rust maanden. Door een verblijf aan de kust hoopte zij te herstellen. Na nog
eenig zwerven, overleed zij plotseling te Stuttgart op 25 October 1876.
Dit einde van de begaafde vrouw is dubbel tragisch geweest. ‘Haar echtgenoot’
aldus drukt haar biograaf Pyl zich uit, ‘die zich geheel aan hun gemeenschappelijk
werk en aan haar zorgzame verpleging had toegewijd, vermocht, nadat hun beide
kinderen hun door een treurig noodlot alreeds vroeger ontrukt waren, dezen laatsten
slag niet te dragen: 's anderendaags den 26en October volgde hij zijn geliefde gemalin
vrijwillig in den dood’.
Was dit niet een einde, zooals de romantische dichteres het voor de helden harer
verhalen zelf had kunnen verzinnen? Misschien kan men er een oogenblik bij denken
aan de droeve legende van Tristan en Isolde...

V
Het verblijf van Ida von Düringsfeld te Mechelen zal ruim twee jaar geduurd hebben,
naar mijn schatting van Februari 1857 tot midden Juni 1859: heel dien langen tijd(1)
heeft zij zoo goed als onafgebroken besteed aan het vlijtig bewerken van haar boek
over de Vlaamsche letterkunde, het vertalen der teksten - ik voeg erbij: het zeer
trouwe en conscientieuze, begrijpende en fijnzinnige vertalen - en de redactie der
levenschetsen, die nergens een naschrijven van bestaande literatuur zijn, maar zoo

(1) Wijlen de Mechelsche archivaris H. Dierickx kon van dit verblijf geen spoor in ambtelijke
stukken terugvinden.
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direkt mogelijk uit de bron en liefst uit den mond der personen zelf: in één woord
degelijk werk.
De correspondentie met Frans de Cort zet zij geregeld voort. Zij en ook haar man,
ongetwijfeld op verzoek van De Cort, werken mede aan de Schelde, het blad waar
hij, na ontslag genomen te hebben van de Grondwet, thans aan meewerkt. Zij heeft
hem voor zijn feuilleton een roman gestuurd, waar hij blijkbaar van geschrokken is.
Het is namelijk;
‘Un roman essentiellement royaliste’. ‘Lorsque vous me l'avez demandé
j'ai dit à M. de Reinsberg: mais qu'est ce qu'il veut en faire dans son
journal? Mais si je vous l'aurais (sic) refusé, vous auriez pu croire que je
voulais sauver mon volume. C'est pourquoi je vous ai laissé faire. Espérons
toutefois que le mal ne sera pas grand, si mal il y a. Peut-être on se
contentera de voir manger, boire et aimer mes personnages sans trop les
écouter quand ils parlent politique, ou plutôt histoire...’
De abonnenten van de Schelde waren blijkbaar geen royalisten.
Ziehier een ander, nogal opmerkelijk schrijven, waar de barones den
extremistisch-geneigden Vlaming in maant tot Belgisch loyalisme. Het is gedateerd
31 Januari 1859:
‘Lorsque je priai M. Snieders de vous dire en mon nom que vous seriez
les bien-venus dimanche prochain, je n'avais pas encore lu dans le Schelde
que vous vous proposiez de donner votre “sentiment personnel” sur la
question des Taelgrieven. N'oubliez pas que vous êtes Belge aussi bien
que Flamand, que vous n'êtes pas le tout, mais seulement une partie d'une
nationalité qui, pour le moment, est la vôtre et celle de vos compatriotes,
et qui, ne fût-elle que transitoire, a eu pour résultat le réveil littéraire du
flamandisme. Ne regardez pas en arrière, puisqu'en marchant à la manière
écrevisse, cela veut dire à reculons, on n'avance pas et que vous devez
avancer. Aussi point d'élégies sur votre séparation d'avec la Hollande,
point de jaunisse sentimentale, et surtout point de plaidoyer pour la division
de l'armée, proposition incroyable de la part de la commission, qui suffit
à elle seule de rendre impopulaire en Allemagne aussi bien qu'en Belgique
pour une bonne dizaine d'années la cause flamande. Ne nagez pas avec le
gros des Flamands, qui une fois de plus sont entraînés en masse par un
enthousiasme excusable mais fort peu raisonné, ayez votre opinion à vous,
prononcez vous avec mesure et prudence et montrez vous véritablement
ami de la cause en ne rien exagérant. Ce que je vous conseille n'est pas
tout à fait facile, mais vous y parviendrez et plus tard vous en recueillerez
les profits honorables. Je vous dis tout cela franchement parce que, avec
moi, vous ne pouvez avoir aucun soupçon de non-flamandisme.’
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Zij gaat eerlang vertrekken, en aan Dautzenberg vraagt zij 14 Mei 1859 om hem te
bezoeken ‘vóór haar vertrek’.
Zij bezoekt Heremans te Gent, die haar veel goeds zegt over de Schelde en over
de Cort.
‘J'ai beaucoup vu Heremans, je compte le revoir encore ce soir à mon
retour de la campagne. J'ai vu également Snellaert, Rens, Serrure, Boone,
Rogghé, Van Doosselaere, Geiregat, Degerickx, Van Peene, de
Saint-Genois, qui tous ont été charmants pour nous. Je n'ai pas vu Mrs. de
Potter et Destanberg, dont l'un s'est conduit comme un benêt (?) et l'autre
comme un rustre ce qui (en parenthèse) est parfaitement leur affaire et
nullement la mienne(1).
Na groeten aan ‘Génard, Vleeschhouwer et tutti quanti’ eindigt ze haar brief met de
woorden:
‘Adieu. Restez Autrichien’;
wat misschien verband houdt met haar politiek schrijven van 31 Januari?
Een postscriptum toont aan hoe critisch de barones de Vlamingen bekeek:
‘Dans l'intérêt de l'histoire naturelle de la Belgique j'ai étudié hier soir les
natifs de Poperinghe, qui sont on ne peut plus réjouissants’.
De volgende brieven zijn gedateerd uit Linz ‘10 juillet 1859’ - deze blijkbaar voor
de Schelde bestemd, hij bevat losse bespiegelingen over den oorlog, over de afwezige
Engelschen, over de Duitschers die niet kunnen haten en te veel dwepen met de
Franschen enz. - uit Praag en uit Torgau in Pruissen.
Ze laat zich daar de Schelde nasturen.
Aan Dautzenberg wordt steeds in het Duitsch en met groote vereering geschreven.
Te Linz am Rhein schrijft ze hem en noemt het een plaatsje om met 2000 francs toe
te komen, een oude wensch van hem. ‘Jeder hat seinen Weinberg, im Weinberg sein
Gemüse’ enz.
Zij krijgt uit België alleen tijding van De Cort. Te Leuven ontmoette zij David,
die heel vriendelijk was, maar verlangde dat zij de Ziekte der Geleerden zou lezen
van Bilderdijk:

(1) Gand, 13 juin 59.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

606
‘aber dazù hab' ich's noch nicht gebracht’.
‘In Gent hab' ich den lieben Van Duyse gewissenhaft nicht gesehen...’
Uit Stuttgart 14 Oct. 59 schrijft ze aan de Cort: ze wil haren Hendrik, die in de
Illustrirte zou opgenomen worden, door Antwerpsche kunstenaars, vooral door Linnig,
geïllustreerd zien. Zij zal zelf de onderwerpen aangeven. Zij ijvert voor de Vlamingen,
te Bonn las ze met succes Livarda. Dr. Zoller is voor de Vlaamsche zaak gewonnen.
Den 24en Dec. 59 schrijft de baron zelf aan Dautzenberg:
Wir haben mit unserer Propaganda des Vlämischen mehr zu tun als wir
erwarteten. Die letzten Werke von Conscience sind, auf Grund des grossen
Erfolges der ersten Romane, an so vielen Orten zugleich übersetzt worden
und haben dabei so wenig Beifall gefunden dass die Buchhändler natürlich
verfehlte Speculationen gemacht haben, die sie aber nicht sich selbst zur
Last legen, sondern dem Mangel an Sympathie für alles Vlämische
zuschreiben. Um nun die vlämische Literatur beim Publikum wieder in
Aufnahme zu bringen gehen wir jetzt damit um Vlämische... Stücke auf
der hiesigen Bühne aufführen zu lassen, und die Journalistik, wenigstens
die tschechischen, ist dem Versuche ausserst günstig. Sobald das neue
Stück (‘Raed end daed’ von Stroobant) gegeben worden ist, reisen wir
nach Nord-Deutschland, um auch dort den Boden vorzubereiten als meine
Frau ihr Werk herausgiebt.’
Over Hendrik, en de grondig verschillende Duitsche en Fransche lezingen ervan,
weidt hij verder uit. De Illustrirte brengt nu de vertaling van Sleeckx' Miss Arabella
Knox. Terloops schrijft hij over het Pangermanismus:
‘das jà ganz dasselbe Ziel anstrebt das wir seit lange verfolgen’.
Uit Prag 23 Dec. 1859 heet het terloops in een schrijven van de barones aan Frans
de Cort:
‘Ce cher M. De Laet s'est évidemment amolli dans la pâte (hij is immers
bakker geworden), c'est pourquoi il se montre si bégueule’.
Den 9n Maart verheugt ze zich over de nauwere betrekkingen van Frans met de
Dautzenbergs. Op 7 April 60 schrijft zij aan Dautzenberg:
‘Nicht bald hat sowohl mir wie meinem Manne eine Nachricht so
aufrichtige Freude gemacht, wie die in Ihrem Briefe erhalten von der Ver-
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lobung unseres guten de Cort mit Ihrer lieben Emilie... Von dem
Augenblicke dass ich Emilie kennen lernte - es sind nun bald zwei Jahre
- bestimmte ich sie für Frans.
Frans ist durch und durch brav’.
(Volgt veel moederlijks).
Frans is verloofd - hij schrijft haar. Zij had vol ongeduld op een brief gewacht:
‘Enfin vous voilà donc, monsieur le retardataire, après douze jours de
bonheur, que, à ce que vous prétendez, vous devez à ma puissante
protection!...’ enz.
Weldra heeft ze't over haar bekende Duitsche literatoren, die ze door de Schelde
gaarne wilde bekend zien gemaakt.
‘Il paraît qu'il est dans ma destinée d'avoir toujours deux ou trois littératures
nationales sur les bras, pour les transporter hors de leur terre natale’.
Frans zal nu, op verzoek van Dr. Zoller, correspondenties sturen aan Ueber Land
und Meer.
Zij blijven den zomer in Bohemen. De baron heeft zich verbonden een kalender
van Bohemen te schrijven:
‘et moi je mettrai prochainement la main à un roman, également bohême.
Si vous avez le temps de penser à moi, figurez vous donc “comme quoi”
je suis occupée à marier et à tuer une demie douzaine de Bohêmes.’
Aan Sleeckx schreef ze voor den Précurseur een brief over de opvoering van zijn
stukken, maar ze hoorde er verder niets over.
Den 20n Juli 1860 een schrijven uit Leipzig:
‘Vous voyez que votre lettre est venue me relancer à Leipzig, où je me
trouve depuis quinze jours pour la correction des premières feuilles de
mon livre flamand qui va paraître en octobre sous le titre Van der Schelde
bis zur Maas. L'éditeur allemand est M. Adolphe Lehmann, rédacteur du
‘Journal de Leipzig’, dont je vous envoie quelques numéros qui contiennent
les premiers chapitres d'un petit roman écrit à Prague, ayant pour héros
un Brugeois(1). Au lieu de traduire ‘Hendrik’, traduisez ‘Nor-

(1) Norbert Dujardin, later in boekvorm verschenen te Breslau, bij Kern.
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bert Dujardin’ qui est moins long et que du reste j'avais déjà destiné pour
le feuilleton du Handelsblad. Je vous ferai parvenir les numéros suivants
à mesure qu'ils paraissent. J'espère que vous savez toujours assez bien
l'allemand pour ne pas rencontrer des difficultés dans ‘Dujardin’, surtout
comme il est écrit dans un style fort naturel. En tout cas M. Dautzenberg,
auquel par votre intermédiaire je donne une bonne poignée de main, pourra
vous aider de ses conseils. Puis faites, si M. Snieders y consent, publier
séparément votre traduction et cherchez d'en tirer quelque profit.
Merci de m'avoir une fois de plus renseignée sur le remue-ménage continuel
dans la littérature anversoise. J'étais complètement désorientée, ne sachant
plus ce qui existait encore et ce qui avait cessé d'exister. Il paraît que le
Précurseur est parmi les feuilles infortunées qui ont rendu l'âme, mais le
Journal d'Anvers paraît-il toujours? De M.d.V. j'ai reçu un numéro qui,
comme vous dites, n'est nullement de Vleeschhouwer ‘tout pur’.
Je viens d'envoyer à Piet (Génard) ma biographie, accompagnée d'une
lettre un peu cérémonieuse. Cela m'ennuie de toujours lui écrire, sans
jamais recevoir une réponse.
Gutzkow vient de parler sur le mouvement flamand à l'occasion d'un petit
article que je lui avais envoyé sur le livre de Hansen, duquel sera encore
parlé en Land und Meer et ailleurs.
‘Zoller m'écrit que vos deux chansons ont plu extraordinairement. C'est
son expression. Puis il annonce encore qu'il va vous envoyer Hendrik. Je
lui a dit que vous aviez l'intension de vous offrir à lui comme correspondant
régulier écrivez lui et rappelez lui sa promesse. Il est lent, mais sûr. Moi
aussi j'attends ses numéros depuis le mois de décembre.
‘Sans que je vous le dise vous savez que je suis contente de votre bonheur.
Embrassez pour moi votre petite âme charmante. L'autre jour je racontai
votre petit roman à deux littérateurs Putlitz et Oettinger, et ils le trouvaient
excessivement joli.’
Een verveelde brief uit Praag (7 Sept. 60):
‘Les Allemands sont ennuyeux, et, entre nous, les chers Flamands ne sont
guère plus amusants.’
Désiré van Spilbeeck had een artikel over de Vlaamsche Beweging beloofd voor de
Illustrirte, en het komt niet:
‘il serait en ce moment de la plus haute importance. Ainsi repriez M.V.
Spillebeek en mon nom - après tout, ce que je fais n'est pas pour moi, mais
pour lui, pour vous tous, pour votre cause. M. Van Beers aussi - il n'a pas
même trouvé nécessaire de répondre à la lettre dans laquelle je lui
demandais son portrait. Est-ce qu'il ne trouve pas l'Allemagne digne de
contempler ses traits augustes? Vous voyez que je suis fâchée, mais on le
serait à moins.’
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En ten slotte:
‘als ge geen tijd hebt, laat Norbert Dujardin door M. Staes vertalen’.
Waarlijk, ze kent ze allen!
Den volgenden dag (8 Sept. 1860) schrijft ze over haar zoontje Mario, die goede
vrienden is met Frans de Cort. Van Beers heet ze:
ce grand vilain paresseux.
Ze zit volop in de correcties van haar boek.
‘N'aurons nous pas bientôt un volume dédié à Emilie’? (Frans' bruid).
‘Il me reste encore à écrire ma préface. Quant à l'introduction elle est faite,
mais je l'ai faite autrement que j'en avais l'intention. Courte, poétique,
résumant en quelques phrases sonores ce qui, détaillé, aurait rempli une
cinquantaine de pages. On n'aurait rien compris en Allemagne à nos intérêts
belges et spécialement flamands, ce sont des affaires privées auxquelles
on n'entendrait rien, auxquelles on ne s'intéresserait nullement. J'ai donc
parlé ou plutôt déclamé de Pangermanisme, d'impertinence
romano-française et - on comprendra.’
Een ironische toon, dien men niet verwachtte! Méér dan een boutade moet men er
niet in zien.
‘Vous ai-je dit que je dédie mon oeuvre ‘Aux Flamands?’
Dautzenberg noemt de barones in een ander briefje uit ‘Prague, Hotel de Saxe’, ‘den
deutschesten Vlaming’.
Den 23 Nov. 60 uit Praag wenscht zij Frans geluk bij zijn huwelijk:
‘Soyez heureux et rendez heureux. Bien votre amie, Baronne de Reinsberg’.
Haar toon lijkt vermoeid. Aan Dautzenberg klaagt ze denzelfden dag over de laksheid
van Jan van Beers, wiens vereerde physionomie ze maar niet krijgen kan. In allerlei
tijdschriften en lexica zijn ondertusschen weer opstellen over de Vlamingen
verschenen. Zijn die in de Illustrirte verschenen,
‘dann wollen wir uns etwas ausruhen und sehen was die Vlamingen für
uns thun’.
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De ongeduldige toon is nu een mismoedige, een vermoeidwrevelige geworden. Over
Frans schrijft ze aan Dautzenberg in 't Vlaamsch:
‘De kost winnen zal Frans wel en opregt beminnen zal hij Emilie ook. Ik
twijfel niet aan zijn braafheid en aen haer geluk, dat de hemel zij zegene!’
Nu komt er een hiaat in de brieven. Met Frans en haar vlot het niet meer als vroeger.
Wat is er gebeurd? Ik vermeen, dat ze teleurgesteld is door zijn oordeel over haar
werk. In een schrijven aan Dautzenberg van 28 November 1862 luidt het uiterst
wrang en scherp over hem - de oude moederlijke vriendschap is er niet meer:
‘Wenn Herr de Cort deshalb als Schrift anzusehen glaubt so kann ich ihn
nicht helfen, sondern nur die Achseln über seine naive Einbildung zucken,
dass er es gewesen, der mir die Materialen zur Skizze von Jef Coppemans
(die in “Hendrik” Jan van Rijswijck zou verbeelden) geliefert. Dazu gehort
wirklich mehr, als de Cort jä vermocht oder vermögen wird, da ich
sozusagen sämtliche vlämische Literaten kenne und mit den meisten über
V(an) R(ijswijck) gesprochen habe, so war es, zugleich mit persönlichen
Anschauung, nicht schwer den Mann zu skizziren, ohne sich von Herrn
de Cort einen Bleistift borgen zu müssen. Ueberhaupt weiss ich nicht, was
er will und nicht will, da das Buch mit ihm persönlich besprochen und
entworfen worden ist. Dass er v.R. zum Ritter machen würde, hab' ich
allerdings nicht erwartet, es ist jedoch billig immerhin, nur so viel noch
dass sein ganzes Betragen mal à propos von Hendrik mir so missfallen
hat, dass ich mich nicht entschliessen konnte, auf seinen letzten vollig
unwahr... (?) Brief zu antworten. Für mich ist es abgethan, müsste er gegen
Sie dankbarer sein denn da ist es mächtiger (?) und wichtiger. Mir
persönlich ist es wichtiger dass Sie unverändert sind...’
Literaire ontgoochelingen zijn blijkbaar zeer zwaar om te verteren! In een brief van
11 Sept. 1863 heet het aan Dautzenberg, nog altijd over dien Hendrik:
... ‘Ich habe mit diesem Buche welches ich mit soviel Liebe und Fleiss
gearbeitet, wieder einmal eine der Enttäuschungen erfahren, die uns arme
Autoren so oft entmüthigen: es wird überall gelobt, aber überall auch blos
mit zwei Zeilen abgefertigt. Ein einziges Journal ist darauf eingegangen.
Dass de Cort für Sie und für mich auch eine Enttäuschung ist, thut mir
Ihretwegen herzlich leid(1). Ich hatte gehofft er würde unter Ihrer Leitung
ein Mann

(1) Cursief van mij.
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werden und siehe ich, er zieht es vor, een goede jongen zu bleiben, der
sich überschätzt und Gemeinplätze für originelle Gedanken (?) nimmt.
Inzwischen, lieber Freund, so lange er Emilie glücklich macht, thut er
doch immer das Hauptsächlichste was Sie als guter Vater von ihm
verlangen können. Muss (?) das Ihren Trost für verschwendete Güte sein.
Die Trennung zur rechten Zeit war so durchaus verständig wie es sich von
Ihnen und Ihre Frau erwarten liess.’
Dan, uit Berlin, Französische Strasse nr 8, den 4n Januari 67, deze brief van Ida aan
Dautzenberg:
‘Mein verehrter Freund!
Herzlichen Dank für Ihre lieben Neujahrswünsche und herzliche
Erwiederung derselben. Möge das neue Jahr ein besseres für Sie sein, als
das vergangene. Das ist wirklich hart mit Ihnen umgegangen. Das
Traurigste ist noch der Verlust der kleinen Anna, des ‘rosigen Kindes’(1).
Sagen Sie Ihrer Tochter, wie sehr ich es mit ihr empfinde.
Wir - wohnen jetzt hier, und das ist so ziemlich die einzige Veränderung
in unserem Leben. All' unsere Sorgen sind mit uns in's neue Jahr
gekommen, sogar die um Mario's Examen, welches sollt in Dezember und
um 21. d. Januars vor sich gehen soll. Wird er durchkommen? Die
Besorgniss darum lässt mich zu gar keiner Arbeit kommen, obgleich ich
allerlei zu thun hätte, hauptsächlich (angefasste?) Arbeit. Einen über
Zingzang schrieb ich gleich Anfangs hier, de Cort wird ihn im Magazin
lesen. Hofmann bat mich darum.
Ohne etwas auf die Finger konnt' es aber nicht abgehen; das von der
Sprache der Michels ist von einem Vlaming, der eben in Deutschland
gelobt werden will, gar zu ungezogen. Wann kommen denn Ihre Gedichte,
mein lieber Freund? An denen wird man sich rein erfreuen können, ohne
über ähnliche Verstöse gegen den Takt zu stossen.
Wann Sie uns wieder schreiben - und lassen Sie es bald sein, während die
obige Adresse noch hält - so theilen Sie uns doch noch einmal etwas über
die übrige gent flamande mit. Es ist zwar undankbares Volk, welches einen
en bloc vergessen hat, indessen aus Erinnerung interessirt man sich noch
zuweilen für sie.
Und nun, verehrter Freund und theure Freundin, bleibt uns die Alten, wie
wir es Euch bleiben.
Von Herzen Ihre
Bn. Reinsberg-Düringsfeld
Wat een diepe verbittering en melancholie spreken uit dezen brief, tegen Frans de
Cort, den eenmaal zoo moederlijk bescherm-

(1) ‘Wanneer ik weeldedronken mijn rozig kind beschouw...’
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den, en tegen de Vlamingen, de ‘gent flamande’, ‘het ondankbare volk, dat iemand
en bloc vergeten heeft....’
Welke is de oorzaak van die verwijdering? Zij is in haar eigenliefde gekwetst door
de geringe waardeering die de dichteres ondervond, en zij kan het niet zetten, dat
tegenover haar groote werk om de Vlaamsche literatuur door een wereldtaal ver
buiten de grenzen bekend te maken de besproken schrijvers zelf van zoo weinig
sympathie en waardeering hebben getuigd. Misschien is daarvan de reden, dat haar
boek in ieder geval slechts door een beperkt publiek kon gewaardeerd worden;
misschien ook nam de onderlinge verdeeldheid onder de literatoren zelf hen zoozeer
in beslag, dat zij voor een schoon en edel gebaar als dat van deze Duitsche dichteres
tegenover onze literatuur nauwelijks aandacht meer over hadden...
Mij is het, tot mijn niet geringe verrassing, niet gelukt in eenig Vlaamsch tijdschrift
van dien tijd een recensie of bespreking over Ida's standaardwerk te ontdekken.
Antwerpsche en Gentsche bibliothecarissen hebben even vruchteloos gezocht... Zit
er toch ergens nog iets over verscholen? Ik begin er aan te twijfelen. En dan gaat
men Ida's wrok wel wat begrijpen.
De laatste brief aan De Cort werd geschreven door den baron Reinsberg uit Leisnig
in Saksen 1 Sept. 1874: hij was zeer vormelijk, behelsde een vraag om inlichting
alweer ter bekendmaking van onze letteren door een bijdrage in Meyers Lexikon.
Van de barones geen woord meer.
Haar einde - en dat van haar man - volgden, zooals we zagen, twee jaar later te
Stuttgart.
Het wil me toeschijnen, dat de Vlamingen aan deze hoogst verdienstelijke vrouw
nog steeds een tol van dankbaarheid verschuldigd zijn.
Want haar werk Von der Schelde bis zur Maas, Das Geistige Leben der Vlamingen,
behoort, naar mijn meening, ontegensprekelijk tot het allerbelangrijkste wat in het
buitenland ooit ten bate van onze literatuur werd tot stand gebracht.
Wie onze Vlaamsche Romantiek van nabij wil kennen, kan ook het werk van IDA
VON DÜRINGSFELD niet ongelezen laten.
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Vergadering van 3 Augustus 1938.
Zijn aanwezig: de heeren A.H. CORNETTE, onderbestuurder; L. GOEMANS, bestendig
secretaris;
de heeren: FR. LATEUR, L. WILLEMS, A. VERMEYLEN, A.J.J. VANDE VELDE, H.
TEIRLINCK, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, P. BELLEFROID, A. CARNOY, J. VAN
MIERLO, J. CUVELIER, R. VERDEYEN, F. TIMMERMANS, J. VAN DE WYER, EM. DE
BOM, FL. PRIMS, L. BAEKELMANS, L. GROOTAERS, L. MONTEYNE, J. EECKHOUT,
werkende leden;
de heeren: E. BLANCQUAERT, FR. BAUR en W. VAN EEGHEM, briefwisselende leden.
Hebben zich laten verontschuldigen de heeren FR. VAN CAUWELAERT, Bestuurder;
L. VAN PUYVELDE, J. SALSMANS, FR. DAELS, J. MULS, C. HUYSMANS en E. CLAES,
werkende leden.
***

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

Aangekochte boeken
- Het Leven onzer Voorouders, Dl. II, door F.H. FISCHER;
- Rheimsche Wörterbuch, Lief. 63-64 en 65.
- Wossidlo-Teuchert Mecklemburgisches Wörterbuch, 3e Lief.
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Aangeboden boeken
Door de Regeering:
- De Romeinsche villa's in België. - Een archeologische studie, door Dr. R. DE
MAYER;
- Guillaume Ier et la transformation économique des Provinces Belges (1815-1830),
par ROBERT DEMOULIN;
Door de Universiteit Leuven:
- L'organisation corporative du Moyen Age à la fin de l'Ancien Régime;
- The Chevalier de la Luzerne. - French Minister to the United States, 1779-1784,
bij WILLIAM EMMET O'DONNELL;
- The Marquis de Vaudreuil. New France at the beginning of the eighteenth century,
by FRANCIS H. HAMMANG;

Mededeelingen van den Bestendigen Secretaris.
1. - Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone
Kunsten. - Bij Koninklijk Besluit van 22 Juli 11. worden de leden van de kern van
de drie klassen der nieuwe Vlaamsche Academie benoemd. Onder de door de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde voorgestelde leden
werden opgenomen
in de Klasse der Wetenschappen: de heer A.J.J. VANDE VELDE;
in de Klasse der Letteren en der Moreele en Staatkundige Wetenschappen: de
heeren P. BELLEFROID, H. DE MAN, C. HUYSMANS, Kanunnik F. PRIMS, FR. VAN
CAUWELAERT.
De heer dd. Bestuurder Prof. Dr. A.H. CORNETTE neemt bij den aanvang der zitting
het woord om de in de nieuwe
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Academie benoemde collega's geluk te wenschen. Hij drukt zich volgenderwijze uit:
Zeer geachte Collega's,
Het is jammer dat onze Bestuurder heden niet in ons midden is om de officieele tolk
te zijn van de blijde boodschap die ons vóór eenige dagen heeft bereikt, nl. de
benoeming van de kern der drie eerste klassen van de Kon. Vlaamsche Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten.
Graag wil ik U nog eens lezing geven van de namen die door Z.M. den Koning
werden aangeduid om die drie kernen samen te stellen. (De Onder-Bestuurder geeft
lezing van de benoemingen gedaan in de klas der Wetenschappen, die der Letteren
en de Moreele en Staatskundige Wetenschappen, en die der Schoone Kunsten).
Ik stel mij voor dat Dr. Frans Van Cauwelaert, die bij de voorbereiding een zoo
gewichtige rol heeft vervuld, graag dit heugelijk feit zou bespreken en toelichten.
Zonder hem te willen vooruitloopen beschouw ik het als een voorrecht, in zijn
afwezigheid de benoeming der eerste Kon. Vlaamsche Academici nog eens te mogen
bevestigen.
Wij staan thans voor het voltrokken feit. De Kon. Vlaamsche Academie bestaat
niet meer alleen op het papier, zij is een onherroepelijke werkelijkheid geworden.
Niets kan ons meer verblijden dan die gebeurtenis die wel te voorzien was, doch die
thans tastbaar leven heeft gekregen. Z.M. de Koning heeft een onschatbaar zedelijke
voldoening aan de Vlamingen geschonken en meteen het werk en het
doorzettingsvermogen gehuldigd van alle Vlamingen die zich sedert zooveel jaren
ingespannen hebben om dit doel te bereiken, waardoor de oprichting van de
Vlaamsche Rijksuniversiteit wordt volledigd.
Onze dankbaarheid gaat in de eerste plaats tot al die stille werkers die hebben
gestreefd naar de verwezenlijking van een Kon. Vlaamsche Academie waar alle
wetenschappen zouden zijn vertegenwoordigd, en die een waardig beeld zou zijn
van hoogere Vlaamsche cultuur. Vooraan staat de naam van Mac Leod, de dappere
baanbreker, die helaas zelf de verwezenlijking van zijn ideaal niet meer heeft mogen
beleven, - welsprekend bewijs dat
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vóór enkele decenniën de Vlaamsche Hoogeschool en de Kon. Vlaamsche Academie
niet mèer waren dan verre droombeelden. Andere namen heb ik hier niet te noemen,
doch velen onder U hebben in het voorste gelid gestaan om voor ons goed recht te
vechten, vaak heeft het op een gevecht geleken, wanneer men rekening houdt met
onze tegenstrevers die niets hebben verzuimd om te trachten de Vlaamsche
wetenschap voor te stellen als een hersenschim. Voor de baanbrekers die nooit hebben
opgehouden met echt Vlaamsch, taai geduld op denzelfden spijker te kloppen, moet
het een hooge voldoening zijn, dat de Kon. Vlaamsche Academie er nu eindelijk
toch is, - laat ons hopen dat men in ons land zal leeren begrijpen welke eerbied
verschuldigd is aan de Vlaamsche wetenschap.
Namens het Bestuur, acht ik het mijn plicht onzen dank te zeggen aan onzen
rechtstreekschen medewerker, nl. de Vereeniging voor Wetenschap. Persoonlijk zal
ik het als een eer blijven beschouwen door mijn ambt in het Bestuur gelegenheid te
hebben gehad om de besprekingen met de Vereeniging voor Wetenschap bij te wonen.
Uit die besprekingen heb ik den verblijdenden indruk medegedragen dat
openhartigheid en wederzijdsch vertrouwen de grondslag zijn geweest van onze
onderhandelingen.
Aan de Kon. Vlaamsche Academie had de Minister van Openbaar Onderwijs
opdracht gegeven om hem namen voor elke klasse der nieuwe Academie voor te
stellen. Voor het uitlezen van de candidaten der wetenschappelijke afdeelingen
konden wij ons niet beter wenden dan tot de Vereeniging voor Wetenschap die ons
in onze taak heeft voorgelicht en het best bevoegd was om namen van gezag vooruit
te zetten. Van haren kant heeft zij zich even gemakkelijk aangesloten bij onze
suggesties voor de klas van Letteren en die der Schoone Kunsten. Het is niet meer
dan natuurlijk dan dat de keuzen van twee groote wetenschappelijke lichamen in
onze begrensde Vlaamsche gemeenschap overeenstemden; toch zullen wij ons van
beide zijden met voldoening herinneren dat er geen moeielijkheden zijn gerezen, en
dat de besprekingen zijn gevoerd in een atmosfeer van volledig besef van onze
gemeenschappelijke belangen.
Ik meen uw tolk te zijn met hulde te brengen aan de beide Voorzitters die het
voorbereidend werk van elk lichaam hebben geleid, Dr. F. Van Cauwelaert en Dr.
F. Daels, en in het bijzonder aan onzen Bestuurder wien de eer is te beurt gevallen
te worden
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aangesteld als voorloopig Voorzitter der Kon. Vlaamsche Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten, waarmee meteen zijn voorzichtig en
tactvol beleid van de besprekingen met de Vereeniging voor Wetenschap is erkend.
Wij beseffen dat die eer afstraalt op onze Academie en kunnen niet anders dan ons
verheugen over die hooge en gewettigde onderscheiding.
Onze hartelijke felicitaties ook aan de Leden van onze Academie die benoemd
zijn als Lid van een der nieuw-gestichte klassen. Zij zijn vrij talrijk, en zullen hier
een leemte laten die door nieuwe litteraire en taalkundige krachten zal moeten worden
aangevuld. Het spreekt vanzelf dat wij hun vertrek niet zonder spijt bijwonen, doch
dit lag zoo in den aard der zaak; en wij vergeten niet dat wij thans toch allen deel
uitmaken van één groote familie, en dat elk van ons het best op zijn plaats is waar
hij zijn speciale kundigheden kan ontwikkelen. Wij kunnen niet genoeg waardeeren
dat zij om hunne specialiteit werden uitverkoren om in een andere afdeeling te zetelen,
en ik hoef hun wel niet te verzekeren hoezeer zij te allen tijde welkom zijn in ons
Gezelschap, waar zij zooveel blijken hebben gegeven van wetenschappelijke
toewijding en trouwe verkleefdheid.
Prof. A.J.J. VAN DE VELDE dankte den heer Voorzitter voor zijn hartelijke
gelukwenschen; hij deed het als eerste in ancienniteit onder de Collega's in de nieuwe
Academie benoemd, en voegde daaraan volgende beteekenisvolle woorden toe:
‘Nooit zullen wij de aangename en werkzame uren vergeten welke wij hier hebben
doorgebracht. De gunst zal ons, hopen wij, niet worden geweigerd in nauwe
betrekking te blijven met deze Academie waar wij steeds de vriendelijkste gastvrijheid
hebben genoten. Wij vonden hier niet alleen een buitengewoon midden, 'k zou haast
zeggen een school van Vlaamsch cultureel leven, maar tevens een sterken prikkel
tot volhardende, persoonlijke studie en tot mededeeling van onzen wetenschappelijken
arbeid ten gunste van de Vlaamsche gemeenschap. Wij beschouwen de nieuwgeboren
Academie als de dochter van deze die sedert meer dan een halve eeuw door haar
kostbare praestaties het bewijs
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heeft geleverd van haar onvermoeide toewijding aan de hoogste belangen van het
land. De ervaring die wij hier hebben opgedaan zal ons in de nieuwe instelling te
baat komen om er een atmosfeer te scheppen van werkzaamheid, verdraagzaamheid
en onderlingen steun. Wij spreken de hoop uit dat de Koninklijke Vlaamsche
Academies eens vereenigd zullen worden in een Belgisch Instituut waarop het land
zal prat gaan.’
2. - Lidmaatschap der Academie. - De benoemingen door de Academie in haar
Juni-zitting gedaan werden door het Koninklijk Besluit van 16 Juli goedgekeurd. De
nieuwe briefwisselende leden zullen, van de aanstaande zitting der Academie af,
regelmatig uitgenoodigd worden.

Mededeelingen namens de commissies
I. - Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De hr. L. WILLEMS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de HH. L. GOEMANS, J. VAN MIERLO, J. CUVELIER, R. VERDEYEN
(onderv.), A. CARNOY (voorz.), J. VANDE WYER, E. BLANCQUAERT, L. GROOTAERS
en FR. BAUR,
en het hospiteerend lid de Eerw. hr. FL. PRIMS.
Op de dagorde staat:
Dialectische elementen in het Brusselsch Fransch. - Lezing door Prof. L. GROOTAERS,
werkend lid.
Spreker vestigt vooreerst de aandacht op het feit dat het Brusselsch Fransch een
verzamelnaam is voor de verschillende soorten van Fransch gesproken in de talrijke
sociale lagen van de Brusselsche bevolking. De interessantste gevallen van mengtaal
doen zich voor bij de kleine burgerij, winkelstand, e. dgl. Spreker
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behandelt achtereenvolgens de klinkers, de medeklinkers, de klankverbindingen en
de betoning en vestigt telkens de aandacht op de middelen die door de Brabantsche
spraakorganen worden gebruikt om de Fransche klanken bij hun eigen
articulatiegewoonten aan te passen.
II. - Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De hr. F.V.
TOUSSAINT VAN BOELAERE, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering, door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de HH. FR. LATEUR, A. VERMEYLEN, A.J.J. VANDE VELDE, H.
TEIRLINCK (onderv.), EM. DE BOM, F. TIMMERMANS en A.H. CORNETTE;
en het hospiteerend lid, de heer L. MONTEYNE.
Op de dagorde staat:
Over Herm. Boerhaave (200 jaar na zijn overlijden, 1738). - Lezing door Prof. A.J.J.
VANDE VELDE, werkend lid.
Spreker begint met enkele bizonderheden over het leven en het werk van Herman
Boerhaave, die professor is geweest aan de Universiteit te Leiden. Herman Boerhaave
overleed op 28 September 1738, tweehonderd jaar geleden dus. Dit was voor spreker
aanleiding tot zijn lezing. Werkzaam op talrijke gebieden, nl. Godgeleerdheid,
wijsbegeerte, geneeskunde, scheikunde en plantenkunde, had Boerhaave als leus:
Simplex sigillum veri.
Alhoewel vele werken opgenomen zijn in de reeds verschenen bibliographiën van
Boerhaave, is deze bibliographie nog zeer onvolledig vooral op het gebied van het
vertaald werk van den geleerde. Dank zij echter de zorg van spreker kan de
bibliographie thans beschouwd worden als nagenoeg volledig, zoowel wat de
oorspronkelijke uitgaven als wat de talrijke vertalingen van zijn werk betreft. De
studie van Prof. Van de Velde, met de aanvullende bibliographie verschijnt binnen
kort in het Biologisch Jaarboek van het Genootschap Dodonea, met het gevolg, dat
de lezing,
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zeer tot de spijt van de commissie, zooals de dd. voorzitter, heer H. TEIRLINCK, onder
dankbetuiging van het genotene, liet opmerken, niet in Verslagen en Mededeelingen
opgenomen kan worden.

Dagorde
I. - Geheime Vergadering.
A. - Prijsvragen 1941. - Verslag van de Commissie. Beslissing der
Academie.
- De Commissie door de Academie in haar zitting van 20 Juli aangeduid, om vijf
prijsvragen voor het jaar 1941 voor te stellen, vergaderde op Dinsdag, 25 Juli onder
voorzitterschap van den heer CORNETTE.
Waren met den heer onderbestuurder aanwezig de heeren BLANCQUAERT,
GROOTAERS, VAN MIERLO, VERDEYEN, leden, en GOEMANS, lid-secretaris. Hadden
zich laten verontschuldigen de heeren FR. VAN CAUWELAERT, bestuurder en EM.
DE BOM, werkend lid.
De heer BLANCQUAERT stelt voor, wat de prijsvragen aangaande Nederlandsche taalen dialectkunde betreft, voortaan deze prijsvragen naar een bepaald plan op te vatten.
Er wordt besloten de bespreking van dit voorstel in de eerstkomende zitting van de
Commissie voor Middelnederlandsche taal in te leiden.
De Commissie ging toen over tot de redactie van de vijf prijsvragen voor 1941.
***
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Vier dezer vragen werden door de plenaire vergadering goedgekeurd, de vijfde werd
door een andere vervangen. Hier volgen de definitief aangenomen teksten er van:

1941.
Men vraagt:
1. - Een ontledende en samenvattende studie over de Vlaamsche literaire
weekbladen uit het tijdperk 1830-1870, als daar zijn: De Roskam, De Schrobber,
het Kunst- en Letterblad, De Eendracht, Reinaert de Vos, enz.
2. - Een studie over het Impressionisme als levensbeschouwing in de
West-Europeesche literatuur.
3. - Een historische en statistische studie over de Mnl. metriek.
4. - Een nieuwe uitgave van de 14de-eeuwsche Dietsche oorkonden van de Abdij
van St-Truiden, met een studie over klank- en vormleer der teksten.
5. - Een Woordenboek van het Mechelsch Taaleigen.
(Prijs voor ieder van deze 5 prijsvragen: 2.500 Fr.).

B. - Wedstrijden 1937. - Lezing van de verslagen der Keurraden en
beslissing der Academie.
A. Prijsantwoorden:
1. Letterkunde. - Verslaggevers: de hh. BAUR en VERDEYEN.
2.

Kunstgeschiedenis. - Verslaggevers: de hh. CORNETTE, MULS,
WILLEMS.
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3.

Toponymie. - Verslaggevers: de hh. VANDE WYER. CARNOY,
BLANCQUAERT.

4.

Folklore. - Verslaggevers: de hh. VAN MIERLO, DE BOM,
BAEKELMANS.

B. Beernaert-prijs. - Verslaggever: de Eerw. hr. J. EECKHOUT.
C. De Tière-prijs. - Verslaggever: de hr. TOUSSAINT VAN BOELAERE.

De vergadering gaat akkoord met de conclusies van de verschillende verslaggevers.
Worden dus bekroond verklaard de prijsantwoorden
van den heer Felicien de Tollenaere, getiteld: De Personenschildering in de
Oud-IJslandsche familiesaga.
van Mejuffrouw Irène Boogaert, getiteld: Het leven en de werken van Giaches De
Wert.
van den heer Richard August Paul Billiet, getiteld: Studie over de oudere en moderne
plaatsnamen van Herne.
van den heer Maurits De Meyer, getiteld: Cultuurgeographisch onderzoek van de
meest verspreide sprookjesthema's.
De August-Beernaertprijs wordt toegekend aan den heer Maurice Gilliams voor zijn
werk: Elias of de strijd met de nachtegalen.
De De Tière - prijs wordt niet uitgeloofd. Voor de verslagen, zie blz. 625 en vv.
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II. - Bespreking van Prof. Blancquaert's voorstellen aangaande de
bevordering van de dialectvrije uitspraak in Vlaanderen. - Wenschen
door de Academie uitgedrukt.
De bespreking, waaraan vele leden deelnamen, eindigde met een algemeen akkoord
aangaande de besluitselen in den vorm van wenschen door de Commissie voor
Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie in haar zitting van Juli aangenomen.
Deze wenschen, als hieronder geformuleerd, zouden aan den Heer Minister van
Openbaar Onderwijs onderworpen worden. De vergadering drukte tevens de meening
uit, dat een afschrift van deel A.-1. van den tekst met de noodige bescheiden
(programma's, onderrichtingen, enz.) en van deel A.-2 zou dienen ter kennisneming
overgemaakt te worden aan de overheden die het Vrije Onderwijs besturen.

A. Ministerie van Openbaar Onderwijs.
1. Scholen van Lager, Middelbaar en Technisch Onderwijs, inz. Scholen waar buiten de Universiteiten - de leeraren van deze graden van onderwijs worden
gevormd.
a) Nogmaals zou er vanwege de Regeering worden aangedrongen op
het nakomen van de instructies reeds vóór jaren uitgevaardigd.
b) Leergangen zouden jaarlijks worden ingericht voor de leeraren die
hiervoor in aanmerking komen, om de kennis van de practische
phonetica en de oefening in de dialectvrije uitspraak van het
Nederlandsch te bevorderen.
c) Ten einde dit onderwijs vruchtbaar te maken, zouden de noodige
leermiddelen ter beschikking der scholen worden gesteld.

2. Hooger Onderwijs.
De Universiteiten zouden verzocht worden de noodige maatregelen ook op dit gebied
voor te stellen.
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B. Andere Ministeries.
Voor de examens welke afgenomen worden met het oog op het aanwerven van
ambtenaren zou, ten opzichte van de dialectvrije uitspraak van het Nederlandsch,
strenger moeten opgetreden worden. Er zou bij deze examens een specialiteit dienen
aanwezig te zijn, en wel buiten de ambtenarenwereld gekozen.
Het zou passen, dat de bovengemelde maatregelen genomen werden in verband met
de bestuurshervorming: ook aan de taalkennis zou hierbij belang moeten gehecht
worden.
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Prijsvragen voor 1938.
Verslagen der Keurraden
Van de vijf uitgeschreven prijsvragen werden er vier beantwoord.

Letterkunde
Men vraagt een studie over de schildering van den mensch in de Oud-IJslandsche
Saga.
Een antwoord is ingekomen met de kenspreuk:
‘Lux ex septentrione’.
Tot leden van den keurraad werden aangesteld: de heeren Prof. F. BAUR, Kan. J.
JACOBS(1) en Prof. R. VERDEYEN.

Verslag van Prof. F. Baur, eersten verslaggever.
Als antwoord op deze prijsvraag moet dienen een betrekkelijk lijvige studie van
VI-151 compres-beschreven pro-patria-blad-zijden, die, onder kenspreuk Lux ex
septentrione en ondanks den ietwat gewijzigden en het opgegeven thema nogal
bekortenden

(1) De heer JACOBS, in April overleden, kon in dezen keurraad niet meer vervangen worden.
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titel De Personenschildering in de Oud-IJslandsche Familiesaga, een al dadelijk
sympathieken indruk maakt om het piëteitsvolle motto: bozt er barne móþer, het
kostbaarst voor een kind is de moeder.
In een Inleiding (blz. 1-6) worden doel, begrippen en methode omschreven: wat
verstaat schr. door personenschildering in een letterkundig werk; in hoever gebeurde
reeds eenig vooronderzoek met betrekking tot de Oud-IJslandsche saga; welke
methode werd hier gevolgd?
Het 1e Hoofdstuk onderzoekt de meer a l g e m e e n e b e s t a n d d e e l e n in de
schildering van den mensch in de Oijsl. familiesaga: gekoppelde of niet-gekoppelde,
algemeenbeschrijvende attributen, eerst bij mannelijke, daarna bij vrouwelijke namen,
als bvb. groot en sterk; groot; sterk; schoon; slank; dik; mager; enz. worden in de
onderscheiden saga's van die soort, de zgde. aettsaga, bijeengezocht, zooals ze er in
den positieven, den comparatieven of den superlatieven vorm, of ook in andere
omschrijvende uitdrukkingen voorkomen. Telkens wordt ieder overzicht besloten,
onder gebruikmaking van de statistische methode - die, bij zóó geringe cijfers, niet
bijzonder bewijskrachtig werkt - met een samenvatting van de verzamelde gegevens,
waarbij de beteekenisschakeeringen zorgvuldig tegenover elkander worden
afgewogen: zeer dikwijls heeft ons hier de voortreffelijke keuze van de voorbeelden
genoegen gedaan, die den schrijver in staat stellen begripsnuances bij zinverwante
woorden en uitdrukkingen keurig te begrenzen.
Het 2e Hoofdstuk (blz. 47-122) wordt besteed aan recensie van de
d e t a i l l e e r e n d e p e r s o o n s s c h i l d e r i n g : hoe worden, in dezelfde reeks
saga's, 1. het hoofd (de haar- en gelaatskleur; haarvorm en haardracht; baard; vorm
van het hoofd; gezichtstrekken; oogen; kin; neus; mond; oor); - 2. de romp (hals;
schouders; borst; middel; buik; rug); - 3. de ledematen (armen, handen; beenen;
voeten) geschilderd of gewaardeerd?
Ergens in zijn betoog beklaagt schr. zich terecht over de onleesbaarheid van de
welbekende Beschreibung der alt-isländischen Saga van den grootmeester der
micro-analytische literatuurstudie R. HEINZEL; voor het gehalte van zijn zelfkennis
willen wij hopen dat hij, onder het neêrschrijven, ook zijn eigen eerste twee
hoofdstukken zal hebben aangevoeld als niet bijster prettige lectuur:
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in hoofdzaak zijn het sterk-analytische, op bepaalde plaatsen zuiver-opsommende,
op andere trouwens voortreffelijk verklarende overzichten van den
prosopographischen woordenschat der bestudeerde sagasoort. De bestendig
terugkeerende orde dient wellicht de overzichtelijkheid, maar maakt de lectuur niet
boeiender.
Het 3e Hoofdstuk (blz. 124-146) brengt een vrij korte synthese, na dezen overvloed
van haarfijne ontleding. Schr. onderzoekt, aan de hand van het door hem meêgedeelde
materiaal: hoe het schoonheidsideaal, zoowel van mannelijke als van vrouwelijke
schoonheid, er bij den Oud-IJslander moet hebben uitgezien; in hoever dat ideaal
verklaarbaar wordt uit of ook klopt met de rassenkundige studie rondom het zgde.
noordsche menschentype; welk, op grond van de verzamelde gegevens, het
werkelijkheidsgehalte is te achten van de Oud-IJslandsche saga, waarbij schr.
oordeelkundig het onderscheid weet toe te passen tusschen de ethische categorie
waarheid en de esthetische categorie waarschijnlijkheid; hoe de verhouding is van
de persoonsbeschrijvende elementen tot de algemeene economie van den sagabouw
en ten slotte in hoever de onderscheiden saga's van deze soort een gelijke of
gelijkaardige techniek volgen. Een zorgvuldige opgave van de gebruikte bronnen en
reeksen opent, een uitgebreide literatuurlijst van boeken, tijdschriften en lexica
besluit het geheel.
Dat we hier vóór werk staan van een ernstigen studax, een ietwat soberen en zelfs
nuchteren, maar voor wetenschappelijk onderzoek flink gewapenden geest, dringt
zich als algemeene indruk dadelijk op bij het lezen van dit antwoord. Als meest
prijzenswaardige hoedanigheden lijken ons te vermelden: een stevige belezenheid
in de Oud-IJslandsche saga-literatuur en in de wetenschappelijke productie
desbetreffende; een reeds zelfstandige, critische houding tegenover de gebruikte
vakliteratuur, waarbij het den schrijver mogelijk wordt op meer dan één plaats
triomfantelijk te polemiseeren met geleerden van het kaliber van Finnur Jónsson,
Andr. Bley, Kahle e.a.m.; een reeds fijngevormde zin voor ontleding van
woordbeteekenissen op grond van een critisch en omzichtig verzameld materiaal;
ruimte van blik, waarbij ook verderafliggende gebieden in het onderzoek werden
betrokken, bvb. folklore, godsdienstgeschiedenis, ethnographie en rassenkunde;
voorzichtige soberheid in de conclusies, waarbij men ongelijk zou hebben alleen de
als zoodanig meêge-
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deelde laatste bladzijden te rekenen tot de onmiddellijke uitslagen van het onderzoek;
misschien is het niet de geringste winst van deze studie dat nu op de interpretatie
van menige cruciale plaats in de Oud-IJslandsche saga een beter licht valt, ook op
zulke waar flink gespecialiseerde nordisten blijkbaar hadden misgetast (zie bvb. blz.
74).
***

Misschien zal de schrijver met zoo hoogen lof vrede willen nemen, en dan ook de
hiernavolgende bedenkingen, meestal vragenderwijs en met de noodige
bescheidenheid voorgesteld, gelieven te overwegen: ik verdeel ze, naar zijn eigen
voorbeeld, in algemeene en detailleerende.
Vooreerst dan moet wel, eerlijkheidshalve, aan de Academie worden meêgedeeld
dat de schrijver h e t o p g e g e v e n t h e m a niet slechts naar den titel heeft gewijzigd
- en er minder goed Nederlandsch heeft van gemaakt - maar dat hij het a a n z i e n l i j k
heeft b e k o r t , al kan hij daarvoor goede gronden hebben gehad. Hij toch - die niet
de Oud-IJslandsche saga, maar alleen de familiesaga in zijn onderzoek betrok - heeft
als d o e l s t e l l i n g in hoofdzaak gezien: ‘inzicht te verkrijgen in de Oijsl.
lichaamsaesthetiek en hierdoor tevens in de Oud-IJsl. kultuurgeschiedenis’, (blz. 1);
subsidiair heeft hem ook (blz. 2) een linguistisch doel voor den geest gestaan: op een
vergelijkende behandeling van den prosopographischen woordenschat heeft hij meer
dan eene nieuwe beteekenisomschrijving zoeken te fundeeren. Maar pas tijdens het
neêrschrijven van zijn conclusies (bvb. op blz. 131 vlg.) schijnt hem eenig licht te
zijn opgegaan over de mogelijkheid van een derde, meer litterairesthetische
doelstelling bij dit onderzoek, en wél nl. dat een dgl. analytisch werk kan voorbereiden
op de stilistische en litterairtechnische synthese van een zoo eigen genre als de saga
er een is. Maar voor die meer-omvattende studie zou schr. zich niet tot de familiesaga
hebben mogen beperken, doch ook de andere, thans slechts occasionneel door hem
genoemde prozagenres fornaldarsaga, ridderasaga, konungssaga, biskupssaga en
zelfs zuiver historieele prozawerken (Heimskringla, Sturlungasaga, enz.), althans
broksgewijs bij het vergelijkend onderzoek betrekken. Daarna immers ware pas een
betrouwbaar antwoord te verkrijgen
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op een vraag als deze, die schr. zich wel heeft gesteld (blz. 132 vlg.) maar toch niet
kan worden gezegd stelselmatig te hebben beantwoord: wat is het aandeel van het
traditionneel-overgeleverde litteraire motief, wat datgene van het natuurgetrouw
beschrijvend realisme in de Oud-ijsl. saga? En vooraleer cultuurhistorische
gevolgtrekkingen, als door den schr. bedoeld, op te stellen, was het toch noodig dat
deze vraag beantwoord werd? Immers, indien de persoonsschildering traditionneel
is geweest, niet zuiver realistisch, of slechts gedeeltelijk zóó, dan spiegelt te eeniger
tijd het portret van den IJslandschen mensch in de saga géén werkelijke
cultuurverhoudingen af; dan is er ook geen groei en ontwikkeling geweest in deze
letterkundige portretteerkunst, gelijken tred houdend met de cultuurontwikkeling op
IJsland; dan leert de saga ons wel iets over den smaak der IJslandsche boeren met
betrekking tot hun ideaal van den schoonen mensch, maar verraadt verder niets van
de wijzigingen die zich, in 't verloop van den sagatijd, ook hier wel kunnen hebben
voorgedaan en herinnert nog enkel in stereotiepe stiliseering aan een cultuurstand
die door de werkelijkheid van het leven reeds eenige eeuwen kon zijn
voorbijgeëvolueerd.
Is trouwens de schr. wel zeker dat hij het begrip persoons-schildering niet ietwat
willekeurig heeft beperkt tot de opsomming van enkele somatische kenmerken?
Maken bvb. in de saga-tech-niek ook de costumeering, de gebaren en de houdingen
geen deel daarvan uit? Als ik bvb. in de Fóstbroeδrasaga 12 het portret van den
vechtenden þorgeir lees: Hij sprong uit het zadel en hield het schild voor zich. De
bijl hield hij met het schild in de linkerhand, de speer echter in de rechter en zoo
ging hij op Snorri los, - dan lijkt me ook dàt elementen van persoonsschildering te
behelzen, waarbij de vraag opduikt: realistisch? traditionneel? Het vergelijkend
onderzoek met andere beschrijvingen van gelijkaardige situaties kon hier klaarte
scheppen, en de schr. zou zich hiermeê een gewenschte - want voor de stevigheid
zijner conclusies goed bruikbare - vermeerdering van materiaal hebben aan de hand
gedaan.
Zelf is Lux ex Septentrione ergens (blz. 138) tot het inzicht gekomen, dat zijn
opvatting van het begrip persoonsschildering armer is dan het letterkundig portret
in de saga; ik weet niet of hij daarbij heeft gedacht aan een plaats als deze uit dezelfde
Fóstbroeδrasaga 12: Deze man woonde op 't Withof, die Snorri hiet.
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Men noemde hem Knieboog-Snorri. Hij was hoogopgeschoten en sterk, knap van
uitzicht, maar grimmig, onvriendelijk, oploopend en wraaklustig. Welnu, hier heeft
de schr. terecht van totaalkarakteristiek gesproken: de l i c h a m e l i j k e is zóó zeer
met de c h a r a c t e r o l o g i s c h e beschrijving verbonden, dat ik niet goed zie hoe
iemand, die dat onderwerp behandelt, ze van elkaar scheiden kon. En het is mijn
twijfel of, door minder detail-ontleding en door meer doorloopende vergelijking van
soortgelijke totaalbeelden, de litterair-psychologische en litterair-technische uitzichten
van het gestelde probleem niet een aanzienlijker deel in het onderzoek zouden hebben
gekregen.
Naast verruiming van het begrip persoonsschildering, ware wellicht ook uitbreiding
van het gebruikte bronnen-apparaat aan te raden geweest, hoe hoog het getal nu reeds
gelezen saga's ook mocht geloopen zijn. Zoo ware bvb., zelfs met het oog op de
zuiver lexicologische beschouwing van het prosopographisch materiaal, aanhoudende
vergelijking met de gegevens uit kristelijke bronnen bevorderlijk geweest: neem bvb.
op blz. 24 de bespreking van het woord kraptr; kon daar het standpunt van schr. niet
eenigen steun halen uit dit citaat, dat ik ontleen aan MöBIUS(1): at ek saeri þik fyrir
alla krapta Krists þíns (dat ik u bezweer bij alle macht van uwen Christus) waar toch
te duidelijk de vroegere magische begripssfeer van het woord nog doorschemert; en
zelfs een nog heidensche tekst als deze: Nú hefir þú lítinn krapt hlotiδ afls ok vaxtar
(= nu viel u weinig macht ten deel aan lichaamskracht en aan vermogen) lijkt ons
een sprekend voorbeeld, in zijn tegenstelling van lichamelijke en economische sterkte
en in zijn verbinding met het ww. hljóta (= toebedeeld krijgen door het noodlot, door
het leven, enz.) van die veeleer magische gebruikssfeer voor dit woord. Dit maar om
aan te toonen, dat er nog wel meer bewijskrachtig materiaal voor den schrijver te
vinden is, buiten de door hem bij voorkeur of bij uitsluitendheid gebruikte bronnen.
Eindelijk kon men ook nog de vraag stellen v o o r w e l k e

(1) TH. MöBIUS' Altnordisches Glossar (Lpzg. 1866) wordt ongaarne vermist in een literatuurlijst
die bvb. nog den kleinen ZOËGA vermeldt. Een werk, dat in hoofdzaak over oud-IJslandsche
prozateksten handelt, kon in Möbius' voortreffelijk Lexicon niet slechts menige vindplaats
gebruiken, maar ook en vooral zijn voordeel doen met de meestal keurige en zóó preciese
vertalingen van den Duitscher.
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s o o r t l e z e r s de schr. deze studie over een in Nederland zoo weinig verspreiden
tak van wetenschap gemaakt heeft? Zooals ze thans is, kan ze alleen door het handvol
Islandisten gelezen worden, die Nederlandsch verstaan: aan een ruimer publiek, dat
zich zoowel voor het probleem zelf als voor het heerlijk prozagenre der saga zou
kunnen interesseeren, werd door den schr. weinig of heelemaal niet tegemoetgekomen.
In zijn algemeene inleiding zal de Nederlandsche lezer zeker een bondige
karakteristiek van de saga als letterkundig genre missen; begrippen als Islendingasaga,
aettsaga, Fornaldarsaga e.a.m.; berserkr, hólmgangumaδr, útgarδr, aptrgangr e.a.m.
mochten even worden verklaard. Men keurt het bij den schrijver goed dat hij, bij zijn
soberen, zakelijken aard, zijn literatuurlijsten niet heeft overladen met een doellooze
uitstalling van allerlei niet strikt-noodzakelijke titels en namen; maar dat in die lijst
werken ontbreken als Finnur Jónsson's nog steeds onvervangen, driedeelige Den
oldnorske og oldislandske Litteraturs Historie 2 (Kopenhagen 1920 vlg.), waar een
algemeener en dus noodzakelijk minder grondig werk als dat van Paasche wordt
aangehaald, moet achteraf den schr. toch het gevoel geven, dat het met het
algemeen-oriënteerend deel van zijn studie niet geheel in den haak is. Ook de kleine
monographie van F. Jónsson, Den islandske saga (Kopenh. 1921) kon nog dienst
doen. En om de suggesties rakende de gebruikte literatuur hier dan maar dadelijk af
te handelen, weze nog vermeld dat, naast het oudere etymologicon van Falk-Torp
(1910-11), nu ook het latere van TORP, Nynorsk etymologisk Ordbok (Kristiania,
1920) te gebruiken was; dat van de Gunnlaugssaga een nieuwere uitg. (1926)
beschikbaar is; dat op blz. 3 een werk van KRAUSE vermeld staat als zijnde van 1926,
en op blz. 149 als zijnde van 1912; dat, al was het maar als een kleine hulde aan de
zoo schaarsche Nederlandsche Islandistiek, de dissertaties van VAN EEDEN, HOFKER
en KRIJN, respectievelijk over de Hallfreδar-, de Fóstbraeδra- en de Júmsvikingasaga,
door hem konden worden gebruikt, vooral met het oog op de stilistisch-technische
zijde van zijn probleem, wat ook met HEUSLER's studie in Deutsche Islandforschung(1)
het geval is. Eindelijk kon, naast KRAUSE's werk,

(1) Deutsche Islandforschung I (1930) blz. 210 vlg.: A. HEUSLER, Berührungen zwischen den
Isländergeschichten. Die Saga von Gisli und die von den Droplaugsöhnen.
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Die Frau in der Sprache der altisländischen Familiengeschichten, zijn recenter
opstel, Die Kenning als typische Stilfigur der germanischen und Keltischen
Dichtersprache (Halle 1930) hem iets leeren; en een aantal hoofdstukken uit R.
THURNEYSEN's Die irische Helden- und Königsage (Halle 1921) zou hem hebben
overtuigd van de vruchtbaarheid der v e r g e l i j k e n d e m e t h o d e ter beantwoording
van menige door zijn onderzoek opgeworpen vraag.
***

Ook op eenige detailkwesties wenschte ik nog even te mogen aandringen. Vooreerst
moet den schr. worden toegegeven, dat hij zijn v e r t a l i n g e n uit het oud-IJslandsch
altijd zoo letterlijk mogelijk heeft zoeken te maken; wellicht zal hij met mij akkoord
zijn, dat de letterlijkheid op meer dan één plaats, beter dan hij tot nog toe vermocht
te doen, te verbinden was met de welbekende pregnantie van den sagastijl: p. 9 bvb.
vertaalt hij hálf-bergrisi at afli ok vexti wel correct, maar langdradig en sleepend
met: een halve bergreus wat de kracht en gestalte aangaat; blijft men hier niet dichter
bij stijl en ritme van het origineel met een vertaling als deze bvb.: een halve bergreus
naar kracht en gestalte? Op vele plaatsen verslapt deze futlooze omschrijving met
‘wat betreft’ (blz. 10, 11, passim) de kruimigheid der oud-IJslandsche dictie. Op blz.
25 wordt varla aetla ek þik kvenstyrkan vertaald: ik geloof nauwelijks dat gij zoo
sterk zijt als een vrouw; dichter bij het origineel ware gebleven: ‘ik schat je nauwelijks
zoo sterk als een vrouw’; blz. 26: er mikit sagt... frá vaenleik hans = van zijn
schoonheid is veel verteld geworden; de zin zal wel zijn: er wordt hoog opgegeven
van zijn schoonheid. Op blz. 8, blz. 20 en passim wordt afrendr at afli weêrgegeven
met het zonderlinge: sterk van kracht; beter zal wel zijn: volkomen, volmaakt van
kracht; zoo ook rammr at afli = van groote, ontzaglijke kracht; eδr (ook eδa) is niet
te vertalen met en, maar met of; knáligr = dapper; enn knáligsti = de moedigste
(verwant met ons koen). Woorden als tröll (blz. 10) en völva (blz. 15) worden best
vertaald in den samenhang van den tekst: spook, misschien zelfs duivel; en
waarzegster. De specifiek IJslandsche dualis þeir lékust viδ Brandr, op blz. 23
vertaald als: hij speelde met Br., werd beter aldus omschreven: Hij en Br. speelden
samen.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

633
Wellicht kon schrijver zijn materiaal met volgende gegevens nog v e r v o l l e d i g e n .
Een aantal versterkende adverbia met eveneens elatieve beteekenis schijnt hij te
hebben verwaarloosd; bvb. in Gullþorissaga 61, 15 (volgens MöBIUS aangehaald)
leest men: ákafa mikill ok sterkr, waarin ákafa beteekent: aanzienlijk, in hoogen
graad; ibid. id. meybarn ákafa fagrt (137, 34); dgl. uitdrukkingen verdienden evenzeer
door hem in zijn statistieken te worden betrokken als de door hem vermelde ‘overige
vormen.’ Zoo ook zijn voor elatief te houden uitdrukkingen als: afreksmaδr um vöxt
eþa afl; afreksmaδr at vexti ok afli, die in de Fornsögur geregeld voorkomen; ze zijn
tot de omschreven superlatieven te rekenen van het slag van afbragδ + genitief, die
door den schrijver wél worden meêgeteld.
In een Nederlandsche monographie over Oud-IJslandsch mocht men wenschen,
dat meer doorloopend dan thans is geschied, het v e r b a n d zou worden gelegd
t u s s c h e n o u d - I J s l a n d s c h e e n N e d e r l a n d s c h e v o r m e n : blz. 12, is
bij on. bolr ook het Wvl. bol, bul (boomstronk), dat Gezelle zoo gaarne gebruikt, te
vermelden; blz. 23, is bij rammr, naast het nd. ramdäsig het dialectisch engelsch
rammy te stellen, benevens de in Engelsche woordenboeken voorkomende
veronderstelling, dat er weleens etymologisch verband kon bestaan met ons Nl. ram,
dat algemeen Germaansch is; blz. 24 zou, bij strangi beter verwezen worden naar
Mnl. stranc, dialectisch strange (zie BOEKENOOGEN en DE BO) dan naar Nnl. streng;
blz. 36 ware, bij listuligr, wellicht ook ons Mnl. lustelijc (= aangenaam) te pas te
brengen, en, wie weet, een semasiologisch vlondertje tewerpen naar listelijc?; blz.
37 ontbreekt bij sýniligr ons Mnl. siene, siende en onsiende, welk laatste nog levend
Wvl. is (= leelijk) en het lat. invisus (bij invideo) teruggeeft; blz. 43 wordt, dunkt
me, de ongunstige connotatie bij krakligr duidelijker, wanneer men het adj. stelt
naast zijn nomen kraki = stang, staf; ook het Wvl. noemt een uitzonderlijk langen
slungel nog de perse; op blz. 58 is Sóti niet slechts bij on. sót = roet, maar ook bij
het Brabantsche zoet = schouwroet, grijm, fr. suie te brengen (cf. WALDE-POKORNY,
i.v. sed. II 484).
Een aantal suggesties waag ik erop, betreffende zuiver I J s l a n d s c h e
w o o r d v e r k l a r i n g e n : blz. 23 is þroskaδr zeker niet alleen de lichamelijke kracht
en ontwikkeling van tijdens de rijpingsjaren, maar ook de geestelijke rijping wordt
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er meê bedoeld, zooals duidelijk blijkt uit dit voorbeeld uit de Fornmannasögur 130,
1 (volgens MöBIUS geciteerd): var hann vel þroskaδr baeδi at viti ok afli (= hij was
tevens geestelijk en lichamelijk goed aangerijpt). Wat, op blz. 84, smáskitligr betreft,
moge de schr. eens onderzoeken of het 2e bestanddeel skitligr = gering, in zijn
oorspronkelijkste beteekenis niet met skit en skita (= cacare) is te verbinden; hij
denke daarbij aan even drastische benamingen bij ons en bij de Duitschers voor
verwante begrippen. IS, op blz. 59, de vertaling van hamingja met ziel ‘tout court’
niet gewaagd? Schutgeest ware wellicht beter: in de meeste gevallen beteekent het
geluk, kans, een soort geobjectiveerde voorstelling van eens menschen geluks-aandeel
in het leven.(1) Op blz. 75, r. 19 is de vertaling van eftir met over niet te verdedigen,
het beteekent hier daarna. En op blz. 77 wordt, voor de interpretatie van skolbrunn,
die schr. in het midden laat, zooals trouwens ook àl zijn zegslieden vóór hem deden,
wellicht een bruikbare inlichting aan de hand gedaan door MóBIUS, die suggereert
dat skol- verwant moet zijn met Hd. schulen, schielen, ons Nl. scheel, wat een
versterking beteekent voor de opvatting FALK-TORP. Heeft schr. er aan gedacht dat
de door hem op blz. 22 tegenover elkaar gestelde vormen: handrammi (volgens
CLEASBY hamrammi) wel orthographische wisselvormen zullen zijn, waarbij
hamrammi een product is van assimilatie op afstand, en dus alle verband met het
religieus-magisch begrip hamr uitgesloten? Op blz. 42 doet schr. ook wel eenigszins
afbreuk aan zijn anders gebruikelijke wetenschappelijke striktheid, waar hij spreekt
van een suffix -iligr in woorden als illiligr, leidiligr; hij zal toch wel weten dat we
hier evengoed met het suffix -ligr te doen hebben, als in afleidingen van het type
osinni-ligr; anderzijds zijn -ugr en -igr (zelfde blz.) slechts orthographische
wisselvormen in woorden als ámáttugr en ámáttigr. Op diezelfde blz. 42 zou ik nog
willen aanmerken dat, bij het woord fjàndi, de hier opgegeven beteekenis duivel
secundair is, zooals in het Mnl. euphemisme die viant, en dus als uit kristelijke sfeer
gekomen is te denken; in teksten

(1) Schr. had hier met vrucht kunnen gebruik maken van JAN DE VRIES* merkwaardige
Alt-germanische Religionsgeschichte (II, §§ 75, 289 vlg.), een werk dat ook voor heel wat
andere begrippen (bvb. Súrtr, máttr, megin) eenig materiaal voor deze studie bevat en dus
in zijn algemeene literatuurlijst niet behoorde te ontbreken.
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met heidenschen, vóór-kristelijken inhoud zal wel aan de algemeene beteekenis
vijand moeten gedacht worden. Bleikr dat, op blz. 51, door onzen schr. anders wordt
geïnterpreteerd, heeft toch ook wel de zuiver stoffelijk beschrijvende beteekenis van
vaalbleek, blijkens een passus als dezen, door MöBIUS i.v. aska en bleikr geciteerd:
andlit bleikt sem aska = het aangezicht bleek als assche. Het is verder de vraag of de
uitdrukking ‘glanzend als zijde’, op blz. 70, wel een haarkleur mag heeten, al weet
ik dat de school van K. GROOS in hare monographieën over de zintuigelijke
waarneming in letterkundige werken, deze adjectieven als kleurwoorden pleegt meê
te rekenen; wellicht sprak men hier beter van haarkwaliteit? De nota op blz. 95 brengt
een interessante, hoewel misschien niet voor elkeen even overtuigende, vervollediging
van STOETT's spreekwoordenboek, bij de spreuk iemand een rad voor de oogen
draaien; maar is de vertaling van sjonhverfing = gezichtsverdraaiing wel de goede?
Ik denk veeleer aan gezichtsverdwijning (hverfa beteekent immers ook verdwijnen),
oogverblinding, zinsbegoocheling. De bijnaam viδsjá, van Eiríkr uit de Heiδ. 64,
ben ik geneigd, ondanks de bedenkingen van den schr., toch liever met F. JóNSSON
als ‘de achterdochtige’, ‘de behoedzame’ te vertalen: sjá viδ beteekent toch geregeld:
zich hoeden voor iets of iemand. Op blz. 77 zal de schrijver wel gelijk hebben waar
hij beweert dat in de Islendingasögur de wimpers maar één keer vermeld worden,
en dan nog in een strofe; maar een tekst als deze uit de Fornsögur: hann lét leggja
lit í augu sér ok sneri um á sér hvormunum - slechts voor de eerste helft op blz. 96
door onzen schr. vermeld - bewijst toch dat de wimpers werden gebruikt om het
gezicht onkennelijk te maken, en dus in het sagagenre als geheel een
prosopographisch bestanddeel zijn geweest.
Op een aantal plaatsen, gelukkig niet talrijk, is de b i b l i o g r a p h i s c h e
v e r w i j z i n g onvoldoende, of heelemaal in de pen gebleven: op blz. 61 verneemt
men niet wààr GERING jarpr met dunkelbraun heeft vertaald, en men wou graag
contrôleeren; op blz. 74 vraagt men wààr KAHLE dat beweerd heeft; op blz. 84 is een
verwijzing weggevallen in den tekst, zoodat men niet weet waar nota 2 op terugslaat;
op blz. 89 leert de lezer zeer weinig, om niet te zeggen niets, met een mededeeling
als deze: ‘De bijnaam haklangr werd door JóNSSON als “langkin” vertaald; zie een
andere verklaring bij Lippen.’
Wat de s a m e n s t e l l i n g v a n h e t g e h e e l be-
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treft komen een paar, op zichzelf wel interessante maar de eenheid der hoofdstukken
toch verbrekende uitweidingen, voor mijn gevoel, te onpas: d.i. bvb. het geval met
de vrij lange en niet essentieele discussie met A. BLEY over de Arinbjarnarkviδa
(blz. 63-66); ze werd beter tot een aanhangsel gemaakt, of in een voetnota
saamgeperst.
De t a a l van dit antwoord is over 't algemeen correct. Hier en daar zijn een aantal
‘Marchantismen’ blijven staan: bvb. blz. 27 tusschen de continentale invloed; blz.
77 van de boven vermelde Ospakr Glùmsson; blz. 82; blz. 146 smaak die deze
menschen hadden. Daarentegen bleven een paar Vlaamsche accusatief-onderwerpen
onverbeterd: bvb. blz. 78 denzelfden bijnaam komt voor. Op blz. 47 stootte ons een
spelling bloessem, en doorloopend spelt schr. (onder invloed van zijn Deensche
lectuur) litteratuur. Voor het ondereind van een gevelden boom lijkt me (op blz.
121) de Vlaamsch-dialectische tautologie aarsgat weinig salonfähig, en omslachtig
is passim het woord oordeelvelling i.p.v. oordeel; op blz. 128 staat doordiept voor
uitgediept. Gallicistisch klinken uitdrukkingen als: blz. 49 (ook 69), de beide malen
waar het (= wanneer het, dat het); blz. 50 voor zoover het; blz. 53 correspondeeren
aan (voor: overeenstemmen met); blz. 83 draag het aan Oddny.
***

Met dat alles is nu dit verslag in het euvel vervallen van zooveel recensies over
aanbevelenswaardige werken, waarin de evenredigheid tusschen lof en blaam niet
wordt in acht genomen, en daardoor de indruk verwekt dat de weegschaal ongunstig
i.p.v. gunstig overhelt. Daarom besluit ik met de uitdrukkelijke verklaring dat het
opstel van Lux ex Septentrione mij voorkomt ernstig en degelijk genoeg te zijn, zooals
het thans is, om een bekroning waardig te wezen. Herwerking, in den door mij
opgegeven zin, moge door den schr. worden overwogen.
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Verslag van Prof. R. Verdeyen, tweeden verslaggever.
Na het uitvoerig verslag van Prof. F. Baur kan ik kort zijn. Eigenlijk is het ingezonden
werk onder het motto ‘Lux ex Septentrione’ geen antwoord op de gestelde vraag:
Studie over de schildering van den mensch in de Oud-IJslandsche saga. Zooals de
eerste verslaggever het zeer terecht doet opmerken, heeft de steller van het antwoord
niet alleen de redactie van de vraag gewijzigd en er De Personenschildering in de
Oudijslandsche Familiesaga van gemaakt, maar die ‘personenschildering’ heeft hij
dan nog beperkt tot het ‘lichamelijk uiterlijk’ en de saga tot de ‘familiesaga’. Zijn
werk is aldus een hoofdzakelijk taalkundige studie geworden van de termen, waardoor
de personen in de familiesaga worden gekarakteriseerd: groot, middelgroot, klein sterk en niet sterk - schoon en niet schoon - slank, dik, mager (voor den man); groot
of klein, sterk, schoon of niet schoon, slank of dik (voor de vrouw); wit, lichtend,
glanzend, bleek, grauw, rood, zwart (voor het haar) enz.
Deze studie getuigt van een grondige kennis van de familiesaga, is bovendien
methodisch en met veel zorg bewerkt. Al het goede, dat Prof. Baur er van zegt, kan
ik ten volle beamen. Op zich zelf verdient het werk een bekroning. De Academie zal
echter te oordeelen hebben, of zij een beperkte behandeling van de gestelde vraag
wil aanvaarden. Doet zij dit, en persoonlijk zou ik in dien zin toch willen adviseeren,
dan zou ik haar in overweging willen geven maatregelen te treffen voor de toekomst
om misbruiken te voorkomen. Het ware inderdaad al te verleidelijk voor de inzenders
van verhandelingen zoo maar op hun eigen houtje een gestelde vraag naar eigen
inzicht te wijzigen of te beperken en dan toch een bekroning te mogen verwachten.
Wordt het werk gedrukt, dan zou de schrijver in alle geval rekening moeten houden
met den wensch tot herwerking, door Prof. Baur aan het slot van zijn verslag
uitgesproken, en zou hij ook de noodige aandacht moeten schenken aan de uitslagen
van de archaeologische opsporingen en onderzoekingen.
Ten slotte veroorloof ik mij enkele bescheiden taalkundige opmerkingen. Bij sóti
blz. 58 kon worden verwezen naar het ags. sot (= roet, het Brabantsche zoet, reeds
vermeld door Prof. Baur) en het meng. sōti, dat men aantreft in The Owl and the
Nigthingale van 1225, vers 578.
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Is blakkr, dat blz. 52 bij bleikr ter sprake komt, niet in verband te brengen met blár
in blamaδr (= neger, Ethiopiër), van waar Bláland (= blámannaland, d.i. Ethiopië
in ags. Genesis II, 13) en het meng. blamon?
Voor grar blz. 52 en soemiligr blz. 37 verwijs ik naar het boek van S. D'ARDENNE,
An Edition of þe Liflade ant te passium of Seinte Juliene (Liége, 1936) resp. blz. 95
en 153 op gra en blz. 123 op semeδ.
Maerr blz. 37 is te vergelijken met ags. m re en meng. meare in meare meiden =
de beroemde, d.i. heilige maagd; þurs blz. 39 met ags. þyrs, meng. þurs, dat dezelfde
beteekenis heeft.
Is skrqrungr (mikill) geen afleiding van skara = het vuur afwerpen, aanwakkeren,
en is het dan geen kenmerk van een sterke en schitterende persoonlijkheid?
Prof. Baur wees reeds op het gewaagde van de vertaling van hamingja door ‘ziel’.
Beter past inderdaad ‘schutgeest’. De Scandinaviërs hadden geen oorspronkelijk
woord, dat met ons ‘ziel’ overeenkomt en op de beteekenis ‘geluk, kans’ wijst
waarschijnlijk de naam hamingjur, die wel eens aan de Nornen wordt gegeven (zie
Vaf- þruδnismal, strofe 49).
Bij nader onderzoek zouden, meen ik, nog wel meer aanknoopingspunten met het
ags. of meng. te vinden zijn. Ik vestig daarbij de aandacht van den schrijver op de
volgende werken, die ik in zijn bibliographie niet heb aangetroffen:
Björkman, Scandinavian Loan Words in Middle English. Halle, 2 dln. 1900, 1902.
E.V. Gordon, An Introduction to Old Norse. Oxford, 1927.
W.P. Ker, Epic and Romance. London, 1908.
A. Mawer, The Vikings. Cambridge 1913.
T.D. Kendrick, A History of the Vikings. London 1930.
N. Kershaw, Anglo-Saxon and Norse Poems. Cambridge 1922.
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Kunstgeschiedenis
Men vraagt een studie over den Zuid-Nederlandschen toondichter uit de 16e eeuw,
Jacob de Weert.
Een antwoord is ingekomen met de kenspreuk:
‘Ars longa, vita brevis’.
Tot leden van den keurraad werden aangesteld: de heeren A.H. CORNETTE, J. MULS
en LEONARD WILLEMS.

Verslag van den heer A.H. Cornette, eersten verslaggever.
Onder de kenspreuk Ars longa vita brevis is aan de Koninklijke Vlaamsche Academie
een studie aangeboden over den 16e eeuwschen Vlaamschen toonkundige Giaches
de Wert. De auteur onderzoekt vooreerst nauwkeurig de identiteit van de Wert vast
te stellen. Daarbij rijzen kwesties betreffende de persoonsverwisseling met andere
kunstenaars. Zoo staat het vast dat de Wert niets te maken heeft met zekeren Jacques
de Berchem die kapelmeester was van een kardinaal te Mantua, noch met den
Nederlander Jacob Vaet.
De scheppingsperiode van de Wert gaat van 1558 tot 1595 en al zijn werken dragen
zijn vollen naam. Nochtans ontmoet men ook den naam Giaches di Reggio, wat
misschien te verklaren is door zijn verblijf aan het hof van Novellara in het hertogdom
Reggio. Er is niet met zekerheid vast te stellen, doch het is hoogst waarschijnlijk,
dat hij afkomstig was van Weert bij Antwerpen; waarschijnlijk is hij geboren den 8
Mei 1536. Al heel vroeg nam hij de wijk naar Italië en kwam in dienst van de
Gonzaga's.
In den loop van zijn levensbeschrijving worden de talrijke edities van zijn
madrigalen vastgesteld die worden uitgegeven te Venetië. Schr. trekt ook conclusies
uit de opdrachten die zijn relaties betreffen met Italiaansche maecenen waaronder
de
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Gonzaga's de eerste plaats innemen doch ook de Farnese's moeten vermeld worden.
In 1565 was de Wert kapelmeester te Mantua en had weldra het bestuur in handen
van de kapel van de kerk van Santa Barbara in die stad. Hij was de vertrouwensman
van Giuglielmo Gonzaga die zelf ook componeerde.
Schr. legt nadruk op de jaloerschheid van de talrijke benijders die de Wert had te
Mantua, de roem dien hij verworven had als musicus op den Rijksdag te Augsburg
droeg daar natuurlijk toe bij. Dat het leven van de Wert een aaneenschakeling was
van tegenspoeden, blijkt ook uit de huishoudelijke moeielijkheden met zijn vrouw
die verbannen werd naar Novellara. In 1585 moest de Wert zich wegens ziekte
tevreden stellen met het ambt van hofcomponist, en werd hij in Santa Barbara
vervangen door Gastoldi, die overigens zijn leerling was. Tijdens een bezoek aan
het hof van Ferrara bij de Este's had hij gelegenheid kennis te maken met Orlando
Lasso en waarschijnlijk ook met Philips de Monte. Uitvoerig wordt dan de verhouding
uiteengezet tusschen de Wert en Tarquinia Molza, de uiterst begaafde vrouw die de
eeredame was van Lucrezia en Eleonore d'Este. Uit hunne groote wederzijdsche
vriendschap ontstond een idylle, doch de hoop van de Wert dat hij met die vrouw
zou kunnen in den echt treden werd van hooger hand verijdeld. Op het einde van
zijn leven kende de Wert nog Monteverde die in 1590 aan het hof van Mantua
verschijnt en voorzeker den invloed van de Wert onderging. De Wert stierf op zijn
60e jaar. Voortreffelijk heeft de auteur daarna het karakter van de Wert omlijnd en
nadruk gelegd op zijn ongelukkig leven: na zijn harde kinderjaren wist hij door zijn
talent een hoog ambt te bereiken, doch hij was het slachtoffer van veel plagerijen;
huiselijk geluk moest hij ontberen doch zijn kunstenaarsroem was een hooge
vergoeding; in het nastreven van de glorie kon het niet anders of hij moest vervallen
in vleierij, waartoe de zeden des tijds hebben bijgedragen.
In het tweede deel van zijn studie beoordeelt Schr. achtereenvolgens al de
madrigalen en de motetten van de Wert, en besluit met de ontelbare schoonheden
van hoog gehalte vast te stellen. In het madrigaal zijn al de kiemen aanwezig van de
grondige vernieuwing van dit musicaal gebied rond 1600. Reeds in 1558, in den
eersten bundel madrigalen, heeft het madrigaal zijn definitieven vorm veroverd: het
is vijfstemmig met harmonieuze
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afwisseling van klare polyphonie en accoorden-bouw. Het munt uit door de
gevoelskleur, de thematiek onderscheidt zich door hare rijke verscheidenheid, en al
de moeilijkheden der polyphonie worden er sierlijk beheerscht. Gelukkig was de
Wert in de keuze van zijn teksten: deze ging naar de verzen van Petrarca, Tasso,
Guarini, Sannazar en anderen; de uitslag moest natuurlijk zijn dat de muzikale
verklanking in rechtstreeksche verhouding was tot den poëtischen inhoud. Schr. wijdt
ook uit over de wijze waarop de tijdgenooten zich over de Wert hebben uitgelaten,
de vleiende beoordeelingen o.a. van Palestrina en Monteverde zeggen genoeg dat de
Wert een figuur moet geweest zijn van buitengewoon gezag. Een baanbreker is hij
geweest door het madrigaal te verrijken naar vorm en inhoud.
Een zeer uitvoerige bibliographie van de Wert's werken volledigt deze studie die
in alle opzichten den indruk wekt niet alleen van wetenschappelijke grondigheid,
maar ook van fijnen musikalen smaak.
Ik ben van oordeel dat deze studie verdient te worden bekroond.

Verslag van den heer J. Muls, tweeden verslaggever.
Ik sluit mij aan bij het oordeel uitgebracht door collega Cornette over het handschrift
‘Het Leven en de Werken van Giaches de Wert’. De roem der Vlaamsche componisten
uit de 16e eeuw ging voor het nageslacht vaak verloren. Wij zijn onze musici niet
blijven gedenken zooals wij het deden met onze schilders. Daarom is het een
uitstekend cultuurwerk die vroegere grootheid der Nederlandsche muziek weer in
het licht te stellen. De steller van bovengenoemd handschrift heeft dat op uitstekende
wijze gedaan en het ligt in de lijn van onze Academie dat verdienstelijk werk te
bekronen.
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Verslag van den heer Leonard Willems, derden verslaggever.
Ik sluit me insgelijks volmondig aan bij de conclusie der twee eerste verslaggevers:
dit werk verdient door de Academie te worden bekroond. Schrijver heeft geen moeite
gespaard om licht te brengen in het zeer duistere leven van den Vlaming Jacomo de
Wert. Deze verliet ons land toen hij ongeveer 9 jaren oud was, om als kapelzanger
op te treden in Italië. Daar heeft hij heel zijn leven doorgebracht en stierf er in 1596,
zestig jaren oud zijnde.
Schrijver blijkt overigens zeer goed op de hoogte te zijn van de geschiedenis der
polyphonische muziek in de 16e eeuw.
Het ware zeker te wenschen dat dit werk zoo gauw mogelijk zou verschijnen. Onze
Academie beschikt, helaas, over veel minder geld dan vroeger, om bekroonde werken
uit te geven. Maar, nu er een nieuwe Vlaamsche Academie tot stand gekomen is,
hoop ik dat deze over ruimere middelen zal beschikken en, daar deze studie thans
heelemaal buiten de bevoegdheid onzer Academie valt, ware het stellig te wenschen
dat de nieuwe Academie (afdeeling Schoone Kunsten) de uitgave van dit werk op
zich zou nemen: zij zou er zeker veel eer bij halen.
Ik heb slechts een opmerking te maken: de Wert heeft zoo wat 336 ‘madrigalen’
en canzone uitgegeven en daarbij nog vele Latijnsche motetten. Ik betreur het dat
Schrijver geen alphabetische tafel van al de muziekstukken aan zijn werk toevoegde.
Het is een bekende zaak dat 16e-eeuwsche componisten zoo goed als altijd nalaten
te vermelden waar zij de door hen bewerkte teksten vonden. De Wert deed zeker een
goede keuze. Hij werkte op teksten van Petrarca, van Ariosto, van Tasso, ook op
dichtstukken uit Guarini's Pastor fido, daarbij nog op teksten van Bembo, Gualtieri,
Parabosco, Transillo, enz. Doch niettemin zijn de meeste auteursnamen van die 336
madrigalen nog onbekend. En zoo er een algemeen alphabetische tafel ware, zou
men toch gemakkelijker de schrijvers kunnen identificeeren. Er zijn overigens 4
Fransche teksten (Quel rossignol - Je t'avais donné m'amour - Un jour je me alloys
- J'ay trouvé ce matin) en 2 Spaansche teksten (Nunca mucho ceste poco - De que
svive dos). Waar vond de Wert die teksten?
Als curiositeit vermeld ik nog dat er ook een Grieksche tekst
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is (hij wordt met Latijnsche letters geschreven: Tis pyri pyr edamasse). Hoe komt
de Wert aan dien tekst?
Nog enkele kleinigheden, al ware het slechts om het bewijs te leveren dat ik deze
studie zeer aandachtig heb gelezen.
Onder de handschriften van Motetten, vermeldt Schrijver (blz. 150) een handschrift
dat te New York berust, en den titel voert ‘Ninfe’. Dit is echter geen motet: bedoeld
wordt zeker het madrigal ‘Ninfe leggiadre’ dat voor het eerst verscheen in 1580 (in
Il Lauro verde, Ferrara, Baldini (blz. 129). Dit stuk dus te verplaatsen bij de hss.
madrigalen (bl. 141).
In de lijst Madrigalen, verschenen in Verzamelde Werken, vermeldt Schrijver
twee zoogenaamde madrigalen (‘Signor, pietà ti spink’ en ‘Vergine e Madre’)
verschenen in 1596 en Musica spirituale (Venetië, Angelo Gardano). Ik ben echter
overtuigd dat die twee stukken motetten zijn, waarvan de Latijnsche tekst in het
Italiaansch werd vertaald. ‘Vergine e Madre’ is vermoedelijk het motet, ‘Virgo
Maria’, verschenen in 1581 (te Venetië, Erven Hieronymus Scotus). Het motet
‘Signor, pieta ti spinse’ hebben wij de keuze tusschen verschillende motetten die
met Domine beginnen (Domine, salva nos’ of Domine, aperi nobis, enz. enz.) Wij
zouden hier tekst en muziek moeten hebben om te bepalen welk stuk hier bedoeld
wordt.
Voor de 11 verschillende boeken madrigalen en de 3 boeken motetten, schrijft de
auteur telkenmale de inhoudstafel der eerste uitgave af, met verwijzing naar de
bladzijden. Maar voor de herdrukken doet hij dit niet (waarin hij gelijk heeft, want
dit dient tot niets). Voor de eerste uitgave der madrigalen a 4 stemmen (1561, Venetië,
Girolamo Scotto) werd de inhoudstafel niet afgeschreven. Er wordt enkel gezegd
‘zelfde inhoud als de tweede uitgave 1562, buiten een madrigaal ‘amor poi che non
vuole’. Ik meen dat het beter is hier ook den algemeenen regel te volgen: den inhoud
der eerste uitgave mede te deelen en voor de uitgave 1564 eenvoudig bij te voegen:
‘Vermeerderd met een nieuw stuk’. Voor den 2en druk van Boek I, 5-stemmig (Il
primo libro de madriggali, 1564), schrijft hij ook heel de inhoudstafel af. Is het niet
voldoende hier te zeggen dat 22 stukken overgenomen werden uit de eerste uitgave
(1558, Venetië, Girolamo Scotto) en dat hier 12 nieuwe stukken toegevoegd zijn
(natuurlijk dan met vermelding van het incipit)?
Zelfde opmerking voor het tweede boek Madrigalen, waarvan
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een tweede uitgave verscheen in 1564 (Venetië, Antonio Gardano). Hier werden 4
stukken overgenomen uit het eerste boek (1558) en 23 stukken uit de eerste uitgave
tweede boek (1561). Een enkel nieuw stuk komt hier voor (Nulla posso levar).
Waarom hier heel de inhoudstafel afschrijven?
In het vierde boek (1567) kan er misschien een stuk overgenomen zijn uit het
tweede boek (Vago d'ader, 6-stemmig). In het tweede boek (1561) staat dit stuk
7-stemmig. Zoodus 2 verschillende bewerkingen van denzelfden tekst (ofwel een
eenvoudige vergissing).
Vele madrigalen en motetten van de Wert werden overgenomen in verzamelingen
of bestaan afzonderlijk in hs. En die verzamelingen werden gedrukt niet alleen in
Italië, maar ook te Nuremberg, te Antwerpen, te Leiden, enz.
Schrijver geeft de volledige lijst van de overgenomen stukken. Ik ben zoo vrij
geweest met potlood in het hs. op te teekenen in welk boek van de Wert de
verzamelaars die stukken aangetroffen hebben. Maar van enkele madrigalen en
motetten vond ik den oorsprong niet.
Zoo drukt Phalesius te Antwerpen (in Il Parnasso, Madrigali 1613) een motet
‘Hoggi un piu vago sole’, dat ik niet terugvond bij de Wert. Of is dit soms hetzelfde
als In qual parte risplend' hoggi il mio sole (10e boek Madrigalen, 1581) met
gewijzigd incipit?
In 1616 neemt dezelfde Phalesius (in Helicone, Madrigali...) een motet over ‘Ben
sempre deggio’, dat ik nergens terugvind. De zaak dient te worden onderzocht, want
het gebeurt meer dat in Verzamelingen verkeerde auteursnamen worden opgegeven.
Ik voeg er ten slotte bij dat al deze kleinigheden niets wegnemen van de hooge
waarde der ingezonden studie.

Toponymie
Men vraagt een studie over de oude en moderne plaatsnamen van de gemeente Herne.
Eén antwoord werd ingezonden onder het pseudoniem
‘Rijk van den Vinckenberghe’.
Tot leden van den keurraad werden aangesteld: de heeren J. VAN DE WIJER, A.
CARNOY en E. BLANCQUAERT.
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Verslag van Prof. H.J. van de Wijer, eersten verslaggever.
Reeds een oppervlakkig onderzoek van de omvangrijke ‘Studie over de oudere en
moderne plaatsnamen van Herne’ door Rijk van den Vinckenberghe - men moge
maar even de lijst naslaan der onuitgegeven archivalische bescheiden (blz. 51-62) dwingt onzen eerbied af. Het ingezonden antwoord, dat in elk opzicht zeer keurig is
afgewerkt, brengt ons niet minder dan 1106 plaatsnamen en beslaat 490 blz.
Er is stellig, buiten een meer dan gewoon uithoudingsvermogen, ook wel een
groote, piëteitsvolle verknochtheid aan de kleine Heimat noodig geweest om dergelijk
Benediktijnenwerk tot een goed einde te brengen. Welsprekend betoogt de schrijver
dit zelf op blz. 1 van de Inleiding:
‘De eerste oorzaak van het tot stand komen van dit werk ligt in de menigvuldige
tochten, die schrijver als kleine jongen door zijn gemeente ondernam langs de oude
kronkelende dorpsstraten, door de verschillende gehuchten en wijken met hun eigen
geur en kleur; op veldwegen door open en breede kouters, in een lieflijk glooiende
Brabantsche landschap, overal familiair omzoomd door rijen van boomen, vol fijne
nuances in zijn schijnbare eentonigheid.
Waar die jeugdkennis van dorp en streek geschiedde, figuurlijk en letterlijk, aan
de hand van iemand die, zooals 's schrijvers vader, het minste wegeltje al even goed
kent als het kleinste beekje, daar werd in hart en geest de basis gelegd waaruit later,
zelfs vroeg reeds, een spontane belangstelling moest groeien voor al de dingen uit
het eigen dorp: kouters, weiden, velden, straten, huizen, beken, gehuchten en wijken,
enz.’.(1)
***

(1) Deze woorden herinneren ons op treffende wijze aan wat nu haast een halve eeuw geleden,
werd geschreven door onzen collega, Dr. J. Cuvelier, een pionier op toponymisch gebied:
‘De gemeente die iedereen het best kent, is voorzeker zijn geboorteplaats of die, welke hij
sinds lange jaren bewoont.
Geen beemd, waar hij niet als kind den maaiers koffie en bier droeg, waar hij niet met zijn
kameraden op hooimijten ging spelen; geen veld waar de oogstwagen hem niet voer, waarop
hij den tarwemei niet omhoog stak ondanks de herhaalde tobben water, die men hem uit
venster en dakluiken toewierp; geene weide op wiens kers-, appel- of pereboomen hij zich
niet waagde, met gevaar zijn nieuwe broek te scheuren of het onverwachte bezoek des
veldwachters of des eigenaars te ondergaan; geen boschken, dat hem niet voor schuilplaats
diende in die heete zomerdagen, wanneer de schoollucht onverdragelijk is; geen veldweg,
dien hij als jongeling niet doorliep ten einde den weg te verkorten, die hem van een naburig
dorp verwijdert; geen voetpadje eindelijk, dat hij niet betrad, om zich aan de argusoogen
zijner ouders te onttrekken, wanneer hij 's avonds zijn liefje een laatste maal aan 't venster
wilde groeten. Geen enkele plek, geen enkele naam is hem onbekend’. Limb. Jaarboek II
(1893-94), blz. 6.
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De inleiding van deze studie brengt ons in de eerste plaats een duidelijk beeld van
de Hernsche gelegenheid. De geographische schets (blz. 3-14) groepeert op
methodische wijze de gehuchten en wijken, de zeer talrijke ‘waters’ (interessante
hydrographie: de Mark, beken (7), putten (10), bronnen (10), vijvers (8) en grachten
(5), landerijen, bosschen en verkeerswegen, en licht ons in over een aantal plaatselijke
merkwaardigheden. Dit alles gunt ons reeds een overzichtelijken kijk op de gemeente,
die dan later in haar toponymische bizonderheden zal worden onderzocht.
Op dit geographisch gedeelte volgt een historische schets (blz. 15-46), waarin het
ontstaan en de latere ontwikkeling der gemeente, aan de hand van vrij overvloedige,
historische (in zeer ruime mate nog onuitgegeven) bescheiden wordt nagegaan.
Bij een eerste zicht kunnen de hier medegedeelde historische bijzonderheden
eenigszins uitvoerig lijken en stellig kon hieruit ter verlichting wel een en ander in
voetnota's of in een bijlage worden ondergebracht (wij denken aan sommige feiten
uit de sociale geschiedenis, bijzonderheden over de cijnzen, de dorpskeure van 1211,
en enkele feiten uit de kerkelijke geschiedenis). Anderzijds echter zouden wij hier
niet graag missen de feodale gegevens - overigens onmisbaar bij de latere interpretatie
- evenmin als de feiten uit de economische geschiedenis, met de beschrijving der
zoo talrijke en meestal zeer oude hofsteden, waardoor dan later het verklarend gedeelte
weer aanzienlijk kon worden ingekort. Door deze systematische beschrijving wordt
overigens het niet te vermijden eentonige karakter van een alphabetisch glossarium
in de mate van het mogelijke gecorrigeerd.
Het ingewikkelde probleem der taalkundige interpretatie
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van de benaming der gemeente (blz. 47-50) heeft S. ons in zijn vollen omvang
voorgelegd. Bij de behandeling ervan gunt hij ons tevens nog een kijkje in de
amusante voorgeschiedenis der toponymische wetenschap en waar hij zich aansluit
bij de thans gangbare verklaring van den plaatsnaam Herne (Carnoy, Mansion) - met
de gewenschte, wellicht eenigszins te onpersoonlijke, voorzichtigheid - kunnen wij
het alleen op prijs stellen dat de taalkundige gegevens ook aan de plaatselijke
gelegenheid werden getoetst.
Ook wat de lijst der bronnen en der geraadpleegde werken betreft (blz. 51-77),
moeten wij met onvermengde waardeering wijzen op de scrupuleuze nauwgezetheid,
waarmede hier naar de meest absolute volledigheid werd gestreefd.
Uitgangspunt bij het onderzoek der archivalische (meestal onuitgegeven) bronnen
(blz. 51-62) was het destijds door K. de Flou op het British Museum ontdekte
‘Cartularium van Herne’ (2e deel), waarvan het 1e deel reeds op de Kon. Bibliotheek
te Brussel voorhanden was (thans ook naar aanleiding van deze studie een photocopie
van het tweede). Maar achtereenvolgens komen dan aan de beurt de meest
verschillende verzamelingen uit de rijke archieffondsen van Brussel en Mons, zoodat
hier ook maar niet één gelegenheid tot informatie (vgl. ook de kaarten en atlassen),
werd verwaarloosd.
Ook de lijst der geraadpleegde werken (blz. 63-75) getuigt door haar omvang en
preciesheid - ook een zeer groot aantal onuitgegeven toponymische dissertaties
werden benuttigd - van den wetenschappelijken ernst en de nauwgezetheid van den
inzender. Wij zouden werkelijk geen werk van eenig belang - zij het van algemeen
taalkundigen, locaal-historischen, dialectischen of speciaal toponymischen aard kunnen aanhalen dat in deze lijst zou ontbreken.
Een speciaal bibliographisch kapittel over de gemeente Herne besluit dit kapittel
(blz. 76-77).
In de ‘Wijze van bewerking’ (blz. 78-82) vernemen wij dan verder alle gewenschte
inlichtingen over de wijze waarop het onderzoek werd ingesteld en het materiaal
gerangschikt. Niet het minst is daarbij van belang te vernemen hoe S. zijn onafzienbaar
variantenapparaat heeft weten te overwinnen. De toponymist die eens heeft geworsteld
om duizenden fiches te wringen in het
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keurslijf van een leesbaar - of ‘nachschlagbar’ glossarium, zal wel eenig respect
voelen voor de wijze waarop dit hier is gebeurd.
De inleiding wordt besloten met een beschrijvende en historische schets van het
dialect der gemeente (blz. 83-148). S. wil natuurlijk geen aanspraak maken op absolute
volledigheid, maar wil ‘in het raam van een studie over de Hernsche plaatsnamen’
een basis leggen tot het opstellen van gefundeerde etymologische verklaringen en
reconstructies. Ik wensch hier niet in bizonderheden te treden met betrekking tot dit
dialectisch gedeelte, en er alleen maar op wijzen dat we hier wel heel veel meer
krijgen dan wij eigenlijk zouden mogen verwachten. Het overzicht moge, als
onderdeel van een toponymische studie, wellicht te zeer in details zijn uitgewerkt
(met plan en recapitulatie en talrijke voorbeelden), zoodat het haast een dialectstudie
op zichzelf is geworden! Wie weet echter of de dialectologen zich over dit ‘des Guten
zuviel’ zullen beklagen! Ik zal daarom het definitief oordeel over dit gedeelte graag
overlaten aan den derden verslaggever - en zal persoonlijk alleen nog onderstrepen
dat ook hier de schrijver blijk heeft gegeven van onverdroten vlijt en
wetenschappelijke onderlegdheid.
***

Het rijke Glossarium (blz. 1-207) bevat niet minder dan 1106 plaatsnamen, die, om
redenen van practische bruikbaarheid alphabetisch werden gerangschikt. Bij elk
dezer elfhonderd artikels gaat telkens een genormaliseerd lemma vooraf, met
duidelijke verwijzing naar de toponymische kaart; daarop volgen de voornaamste
precies gedateerde varianten (met opgave der bronnen) en de juiste localiseering en
beknopte beschrijving van de plaats in kwestie. Waar het een levend toponiem geldt,
vinden wij ook tevens de phonetische transcriptie.
Ook hier kan men alleen hulde brengen aan de groote zorg, waarmede dit ontzaglijk
materiaal werd samengebracht en de keurigheid, waarmede het werd gecondenseerd
in een spijts alles nog zeer overzichtelijken vorm. Wie het aantal der opgegeven
varianten nog te groot mocht vinden, bedenke de ontzettende moeilijkheid die de
massale omvang van het opgediepte materiaal
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moest opleveren. Ik geloof waarlijk niet dat er op deze ‘Materialsammlung’ als
dusdanig - behoudens een paar kleine alphabetische vergissingen - iets kan afgewezen
worden. Het biedt ons een rijkdom zonder weerga!
***

De Lijst der verklaringen (blz. 1-123) - wel het ‘perijkel’-volste deel van het heele
werk - brengt ons in hoofdzaak de taalkundige interpretatie van meer dan 400
toponiemen, in gewoonlijk zeer gecomprimeerden vorm, met (zeer overvloedige)
verwijzingen naar vroegere toponymische studies of monographieën, reeds vroeger
uitgegeven of in hs. berustende te Leuven (Instituut voor Vlaamsche Toponymie).
Met genoegen kan hier worden vastgesteld, dat de gegevens uit de zoo rijke
bibliographie der inleiding in deze omvangrijke lijst op de meest conscientieuze
(soms scrupuleuze!) wijze werden verwerkt.
De verklaringen zijn over het algemeen degelijk. Dat niet alles werd verklaard,
zal niemand verwonderen en men kan het alleen maar waardeeren, dat S., in meer
dan een kiesch geval, de gewenschte voorzichtigheid heeft weten aan den dag te
leggen en zich beperkt bij een voorzichtigen ‘status quaestionis’.
Het dient ook zeer op prijs te worden gesteld, dat hierbij de kennis der plaatselijke
‘gelegenheid’, der locale geschiedenis en der van elders bekende parallelvoorbeelden
geen enkel oogenblik worden verwaarloosd. Zoodat wij gerust mogen zeggen dat
hier op secuur-wetenschappelijke wijze een ontzaglijk materiaal werd verwerkt, en
dat bij het onderzoek geen enkele bron van inlichting (taalkundig, geographisch,
historisch, folkloristisch, persoons- en familienamen) werd voorbijgegaan.
Onder de best geslaagde artikels kunnen wij hier o.m. vermelden: Bisterveld,
Besoenemeersch, Biercant, Biesebeeck, Blaeshorne, Blander, Breecmeersch, Deelken,
Deestveld, Deect, Drinkelink, Durenkost, Gesserije, Godselbosch, Hellingen,
Hernegewout, Hof van Berens, Kaitse, Corogneblok, Kattenberg, Kinderenmeersch,
Krakeelgoed, Melkspinde, Melloe, Neuterken, Orsemont, Panisborre, Platijnenbosch,
Scheperij, Schillemeersch, Schockaert, Smeiersmark, Vogelweide, -zang, Wittenprik
en Zijp.
Dat bij de bewerking van dit omvangrijk materiaal, zekere
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tekortkomingen en taalkundige vergissingen niet te vermijden waren, spreekt wel
vanzelf.
Het komt wel voor dat de plaatselijke uitspraak, die in het glossarium met zooveel
zorg werd genoteerd, bij de taalkundige interpretatie niet voldoende wordt betrokken:
vgl. Breecmeersch, Breemstraat, Avondbroek, Oubroek, Oubreke.
In meer dan een geval lijkt ons de voorgestelde oplossing wel wat abstract of ver
gezocht (in hoofdzaak omdat S. al te volledig wenscht te zijn) of wordt er, bij vrij
jonge vormen, wel eens een verband gelegd met Oudgermaansche prototypen
(inzonderheid persoonsnamen), dat in casu weinig plausibel zal voorkomen. Men
vergelijke: Berendriesch (psn. Bero), Allemenschenpunt, Drem, Fayt, Hontput, e.a.
Elders worden alle mogelijke interpretaties voorgehouden en verschillende
hypothesen aan elkaar geregen, maar volgt er geen conclusie, al kan deze ons vrijwel
alleen door den schrijver, om zijn persoonlijke plaatselijke en historische kennis,
worden aan de hand gedaan. Wij denken hierbij o.a. aan: Ast, Bliekeere, Heetveldeken,
Klinkaard, Rooversweide, de Wandelaar.
Af en toe krijgen we ook, zelfs voor vrij eenvoudige gevallen, aanhalingen met
de vleet uit taalkundige bronnen, met item zooveel verwijzingen naar
parallelvoorbeelden; waardoor deze onderdeelen van het werk wel eenigszins worden
verzwaard, al schijnt de auteur zich een geweldige inspanning tot compressie te
hebben getroost. Vgl. de artikels over: Biest, Broek, Driesch, Langen driesbosch,
Hemelrijk, Schoorkouter.
Hier kan stellig bij latere publicatie wel een en ander besnoeid worden.
***
Het geheel wordt besloten met een overzicht van het materiaal (blz. 1-13) dat, vooral
steunende op de verschillende gegevens der historische aardrijkskunde, een duidelijk
en tevens geordend beeld ophangt van den rijken voorraad der Hernsche toponiemen.
Dit overzicht sluit methodisch aan bij de geographische inleiding, en beschouwt het
toponymisch materiaal in verband met de geaardheid van den bodem, de waters, de
hoogten en laagten, de evolutie en het actueel gebruik van den bodem (bosschen,
akkers, broeken, weiden) steeds met het oog op oorsprong en ontwikkeling
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der plaats, de economische beteekenis, enz. Daarna komen aan de beurt: de
afsluitingen, de verkeerswegen, de woningen, de gehuchten, wijken en plaatsen der
gemeente en, ten slotte, de in de Hernsche toponymie voorkomende persoons-, planten diernamen en de er in voortlevende ‘rechtsgebruiken’.
Ook voor een vlugge, oppervlakkige kennismaking is dit laatste kapittel van zeer
groot belang: het schenkt ons in vogelvlucht een beeld van het verwerkte toponymisch
materiaal. Door de methodische behandeling van de voornaamste toponymische
bestanddeelen en de wijze, waarop de benamingen van elkaar worden gedifferentieerd,
illustreert het, zij het dan ook op sommaire wijze, de genese van den
plaatsnamenvoorraad der gemeente en verhelpt het tevens in zeer ruime mate aan
het onvermijdelijk zeer analytische uitzicht van een glossarium.
***

In een rijke Bijlage krijgen wij dan in de eerste plaats een, ook technisch keurig
afgewerkte toponymische kaart van Herne (met het ‘dorpscentrum’ op grootere
schaal), waarop honderden toponiemen precies worden gesitueerd en die, spijts deze
groote hoeveelheid, aan overzichtelijkheid ook niet het geringste te wenschen overlaat.
Daarnaast bezorgen ons verschillende andere kaarten uit de vorige eeuwen - waaronder
ook ‘Herne’ uit de kaart van Ferraris (1777) - weer een interessant beeld uit het
verleden.
Ten slotte bewijst de ‘Hernsche iconographie’ dat het den schrijver meer dan ernst
was, toen hij zich in de inleiding op zoo enthousiaste wijze uitliet over het
natuurschoon van zijn geboortedorp.
Wellicht rijst echter, ten overstaan van deze werkelijk monumentale studie, de
vraag of de titel dan niet best zou luiden, kort en bondig: Herne!
***
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Toch zouden wij bij het einde van dit reeds lange verslag, nog een dubbelen wensch
willen uitdrukken:
1. Stellig is er reeds veel te rapen uit de dialectvormen die zoo kwistig in de varianten
voorkomen. Ik vermoed echter dat er ook uit de teksten, die om wille van de
noodzakelijke compressie moesten worden weggelaten, nog heel wat dialectisch
materiaal te lichten valt. Een synthetisch overzicht van deze bouwstoffen, dat aan
den schrijver slechts geringe inspanning zou kosten, zou een kostbare bijdrage
uitmaken tot de historische ontwikkeling van het Hernsche dialect.
Wij bedenken hierbij, dat het wetenschappelijk onderzoek van archivalische
bescheiden de laatste jaren zooveel licht heeft geworpen op de interne geschiedenis
van onze taal, en het taalgebied dat hier wordt behandeld is in dit opzicht, wegens
de onmiddellijke nabijheid der taalgrens, stellig zeer interessant.
2. Even wensch ik ook in overweging te geven of naar het voorbeeld van Dr. Will
in zijn bijdrage ‘Die zeitliche Schichtung der Ortsnamen’ (Rhein. Viert. I (1931),
blz. 250-99), niet een speciaal onderzoek kan worden ingesteld naar het opkomen
en het uitsterven der plaatsnamen in een bepaalde periode en of niet kan worden
gedacht aan het teekenen van speciale kaarten van Herne, naar de plaatsnamen der
oudere periode (inzonderheid naar de oude pachthoeven van deze streek).
Maar heeft men werkelijk nog het recht meer te eischen, als reeds zooveel werd
gegeven?
Het spreekt daarom wel vanzelf dat noch de hier uitgedrukte wenschen, noch de
geringe tekortkomingen die elders werden onderlijnd en waaraan met geringe moeite
kan worden verholpen, aan de zeer groote waarde van deze studie eenige afbreuk
vermogen te doen.
Ik stel daarom voor dat de Academie de ‘Studie over de oude en moderne
plaatsnamen van Herne’ met den uitgeschreven prijs zou bekronen en spreek tevens
den wensch uit dat zij eerlang zou worden uitgegeven.
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Verslag van Prof. A. Carnoy, tweeden verslaggever.
Ons onderzoek van de ‘Studie over de oudere en moderne plaatsnamen van Herne’
door Rijk van den Vinckenberghe heeft in alle opzichten de besluiten van Prof. Van
de Wijer bekrachtigd, wat betreft de methode en den ernst waarmede deze methode
toegepast werd. Het werk behoort zeer zeker tot de reeks der uitmuntende
‘plaatselijke’ monographieën over bepaalde gemeenten, welke sedert een tiental
jaren, in ons land, zoowel op Vlaamsch als op Waalsch gebied verschenen zijn.
R.v.d.V. heeft con amore gewerkt. Hij kent zijn dorp, dat hem lief is. Hij heeft
buitendien met ijver en geduld de oude benamingen opgezocht en verzameld.
Als documentatiewerk is zijn studie aldus een onmisbare bron voor consultatie.
Wat meer bepaaldelijk de taalkundige verklaringen betreft, waarop wij bij voorkeur
onze aandacht hebben gevestigd, mag men zeggen dat de schrijver voorzichtig geweest
is. Alhoewel verscheidene der door hem verstrekte verklaringen niet van aard zijn
om algemeene instemming te verwerven, zijn zij toch altijd ‘verdedigbaar’ en houden
rekening met de uitslagen der ‘Forschung’ op dit gebied in de laatste jaren. Nooit
worden de vroegere verklaringen verwaarloosd, zoodat men zich soms wel eens
afvraagt aan welke interpretatie Schrijver zijn voorkeur geeft. Ofschoon dit gebrek
aan beslistheid veel beter is dan de roekelooze en de naïeve zekerheid van vele
toponymisten, gaat het wellicht, alhier, ietwat te ver.
Anderzijds, waar Schrijver aan zichzelf overgelaten wordt en, in duistere gevallen,
een hypothese moet naar voren brengen, die ietwat broos is, vergeet hij meermaals
er een vraagteeken bij te zetten.

Verslag van Prof. E. Blancquaert, derden verslaggever.
Als derde verslaggever beaam ik het gunstig advies van beide eerste verslaggevers,
evenals hunne - naar verhouding geringe - bezwaren en hun wenschen met het oog
op een eventueele publicatie.
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Aan deze wenschen voeg ik nog toe dat schr. ook de taal en spelling van zijn werk
nog eens nauwkeurig zou herzien. Tot staving een paar vbb.: p. 1: een lieflijk
glooiende Brabantsche landschap; p. 1: waar die jeugdkennis geschiedde (werd
opgedaan); p. 2: van den Cercle... in welker annalen; p. 8: hierbij waren de Kartuizers
voorzeker niet vreemd; p. 9: Alluviale grond... vinden we; p. 82ter: bij middel van;
p. 122: lidteeken; p. 139: van den eersten lettergreep; Dl. II, p. 26: fransche,
nederlandsche; Dl. III, p. 23 en passim: fantaisienamen waarnaast elders:
fantasienamen; p. 36: geweefd.
Ingevolge het verzoek van den eersten verslaggever heb ik meer in het bijzonder
de ‘Beschrijvende en historische Dialectstudies onderzocht’. Ik aanvaard het standpunt
van den schr. naar hetwelk deze dialectbeschrijving slechts een schets behoeft te zijn,
en zal dus niet den nadruk leggen op leemten, maar enkel kritisch beschouwen wat
in deze schets voorkomt. Schr. bezorgt ons eerst wat hij noemt een beschrijvende
dialectschets, daarna een historische dialectschets, d.w.z. een opsomming van de
moderne dialectklanken die aan de Westgermaansche vocalen, tweeklanken en
consonanten beantwoorden, en ten slotte nog eens een overzichtelijke tabel van al
de Hernsche klanken met hun mogelijk verschillenden oorsprong in het Wg.
Het eerste van deze drie overzichten is m.i. vrij gebrekkig. Het groepeert bv.
a-aa-klanken + diphthongen, e-ee-klanken + diphthongen, enz.; wij moeten raden
dat hiermee alleen de Hernsche klanken, en niet de A.B. Nederlandsche worden
bedoeld, maar verder worden wij hieromtrent weer in twijfel gebracht wanneer wij
onder o-oo-klanken (+ diphthongen) ook de [ø] van [kø: kə], [nø: zə] etc. zien
behandelen als daarbij hoorenden umlautklank, en zelfs over een andere [ø] verder
niets meer vernemen in dit gedeelte.
Verder levert dit overzicht van modern-Hernsche klanken het bewijs dat niet alle
belangrijke nuances werden opgemerkt; en hierbij wordt zelfs duidelijk dat schr. zich
de dialect-opneming van Herne door Blancquaert-Vangassen - al citeert hij den atlas
van Z.-O.-Vla. in de bibliografie - niet ten nutte heeft gemaakt. Zoo bv. kent hij geen
gevallen van lange [U:], dan wanneer er in Bl.-Vg. wel enkele voorkomen: [ZU:]
(zei), [vandU:X] (vandaag), [:Uvət] (avond), etc. - Het is mogelijk dat schr. deze
klanken anders hoort dan Bl.-Vg. ze hebben ge-
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noteerd, maar dan had hij deze auteurs moeten tegenspreken. Hetzelfde geldt voor
de tweeklanken door schr. als [y·ə) genoteerd, en door Bl.-Vg. meer als [ø ·ə) gehoord,
bv. in [ø ·ərn] = ooren. - Ook de doffe [ə] werd in het overzicht van het Hernsche
vocalisme geheel en al vergeten. Van grooter belang is het feit dat schr. de ontronding
van [u:], die in de noteeringen van Bl.-Vg. herhaaldelijk voorkomt, blijkbaar niet
heeft opgemerkt; bv. [u :t] (hoed), [gu :t] (goed) e-dgl.; dit verschijnsel is belangrijk
omdat het niet te scheiden is van andere ontrondingsverschijnselen als [dripəl]
(druppel) die schr. wél opmerkt, en verder ook moest dienen om het Hernsch dialect
in de overige Zuidndl. dialecten te situeeren. Van een dergelijke poging heeft schr.
zich trouwens - en wellicht ten onrechte - geheel en al onthouden. Met het oog op
een algemeene karakteriseering van het Hernsch dialect - die ook achterwege is
gebleven - had schr. ook de aspiratie van [t'] moeten samenbrengen met de door hem
opgemerkte mouilleeringsverschijnselen. - Een zwakke formuleering is ten slotte in
dit gedeelte de ‘overbodige uitspraak van [j] in sommige klanken met Ndl. a + r,
zooals [pj :t) = paard, enz.’ - Het is mogelijk dat schr. deze formuleering gevonden
heeft in de ‘Practische Uitspraakleer’ van ondergeteekende. Maar wat in deze
uitspraakleer om practisch-pedagogische redenen aldus mocht worden voorgesteld,
moest in een wetenschappelijke dialectschets eerder stijgende diphthongeering heeten,
zooals bv. in Grootaers- Grauls' Hasseltsche Klankleer § 123. - Onverantwoordelijk
is verder ook het onder dak brengen van de slot-[ə] van katte, schole, kasse, ratte e.
dgl. aan het einde van het consonantisme (p. 94). De geheele modern-beschrijvende
dialectschets, die voor het vocalisme slechts 3 bladz. en een paar regels omvat, had
ten slotte, bij een dergelijke beknoptheid, beter kunnen wegblijven, mits bij het slot
van de historische schets, aan de overzichtelijke tabel van de Wg.-moderne
correspondenten een voldoende aantal voorbeelden toe te voegen. Ofwel had schr.
dit beschrijvend gedeelte ietwat nauwkeuriger en vollediger moeten uitwerken, en
er een synthetisch gedeelte van de voornaamste eigenaardige articulatie-tendensen
van Herne (ontronding - mouilleering en aspiratie v. dentalen e.dgl.) moeten aan
toevoegen, en ze in verband brengen met zijn toponymisch materiaal.
Wat de ‘historische dialectschets’ betreft, deze titel is toch
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wat al te weidsch voor het daaronder geleverde werk. Een naast elkander plaatsen
van Wg. klanken en modern-Hernsche correspondenten is toch geen historische
schets. Al wat er tusschen ligt wordt verwaarloosd; het verband is dus niet bewezen.
En juist het toponymisch materiaal kon wèl hier en daar de tusschenstadia illustreeren.
- Het onderbrengen van [sl kə] (slak) bij de moderne correspondenten van Wg.
vóór r + dent. is als een lapsus te beschouwen.
In het algemeen werkt het Wg. uitgangspunt, voornamelijk bij de behandeling van
het consonantisme, beslist storend. Wij lezen bv. onder de hoofding ‘Wg. p’ over
epenthesis van de p in [k mpt - kl mpt - zw rmpt] en paragogische p in [klamp kwamp - kl mp]; onder ‘Wg. t’ over epenthese in [kastr lə - a·əgəntl k], etc. en
paragoge in [timst] (teems) e. dgl.; onder ‘Wg. s’ over prothese in [sli ks]; onder
‘Wg. g’ over prothese in [gru·ən] (raden) en [gr
əlkən] (raadseltje). Deze
verschijnselen zijn toch niet zoo maar Wg. te noemen, en kunnen ook niet als
ontwikkelingen van Wg. consonanten worden beschouwd. De vbb. van paragogische
g zijn overigens glad verkeerd; men kan hierin niets anders zien dan een ge-praefix.
Ook bij de syncope van h in [daχy:rə] diende opgemerkt dat de h hier voortleeft in
de [χ], die anders normaal intervocalisch tot [g] ware geworden.
Ten slotte zou het, bij een eventueelen druk, aanbeveling verdienen dat schr., voor
de door hem gevolgde methode bij het behandelen van het consonantisme niet zou
verwijzen naar het ongedrukte proefschrift van Van Tricht, maar naar een van de
talrijke andere modellen die bv. in L.B. zijn verschenen.
De slotsom voor het dialectgedeelte is dat het, zoowel naar de methode en het plan
als naar de uiterlijke verzorging, wel eenige overhaasting verraadt en beslist zou
moeten omgewerkt worden voor een eventueelen druk.
Bij een ev. druk van het werk geef ik ook ter overweging of het niet beter ware,
de verklaringen van de plaatsnamen in te lasschen bij de lijst der vormen zelve,
waarin de chronologische opgave van bronnen en grafiën voorkomt. Men mist deze
gegevens ongaarne bij de verklaringen. Bovendien zou dan ook het hoofdstuk
‘Overzicht van het materiaal’ met zijn conclusies omtrent de historische
aardrijkskunde e.a. gegevens, die toch reeds op de verklaring van de toponiemen
berusten, beter aansluiten bij
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wat er aan voorafgaat. Het zou er dus eenvoudig op aankomen Dl. II en III te
versmelten.
Bij de mooie toponymische kaart missen wij ongaarne de hoogtelijnen, die immers
een reeks namen helpen verklaren. Voor den druk zou die kaart nóg beter worden
indien de namen zooveel mogelijk horizontaal werden aangebracht.
De door mij geopperde bezwaren nemen niet weg dat ik, met beide eerste
verslaggevers, deze toponymie van Herne prijs als een werk dat met grooten ijver
en bijzondere liefde werd geschreven, op toponymisch gebied een zeer verdienstelijke
aanwinst beteekent, en de bekroning verdient.

Folklore
Men vraagt een cultuur-geographisch onderzoek van Vlaamsche sprookjesthema's.
Een antwoord werd ingezonden met de kenspreuk:
‘Van grof vlas kan men geen fijnen draad spinnen’.
Tot leden van den keurraad werden aangesteld: de heeren J. VAN MIERLO, EM. DE
BOM en L. BAEKELMANS.

Verslag van Prof. J. Van Mierlo, eersten verslaggever.
Op de prijsvraag der Academie om ‘een cultuur-geographisch onderzoek van de
meest verspreide sprookjesthema's’ kwam een antwoord toe, met het motto ‘van grof
vlas kan men geen fijnen draad spinnen’.
Een zeer uitvoerige lijst van geraadpleegde werken gaat vooraf: verzamelingen
van sprookjes, of werken over het onderwerp, niet slechts in het Nederlandsch, maar
ook in het Fransch, het Duitsch, het Engelsch, over geheel het gebied van Frankrijk
van Duitschland, van Luxemburg, van Wallonië, van Nederland; met een lijst van
de folkloristische tijdschriften, waarin sprookjes
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verschenen of besproken worden. Een volledige bibliographie en die er niet is tot
versiering, maar die werkelijk door schr. werd ingezien en doorgewerkt. Enkele
werken en tijdschriften die schr. niet heeft kunnen bereiken worden evenzoo
gewetensvol vermeld.
De inleiding, zooals trouwens geheel het werk, is sober geschreven en zet eenvoudig
uiteen, welk het doel en de gevolgde methode van het werk is geweest. Het onderzoek
van de Vlaamsche sprookjesthemata wordt op een breede basis gelegd en strekt zich
uit tot geheel Frankrijk, Vlaanderen, en Wallonië, Luxemburg, Nederland en
Duitschland: zoo alleen, meent schr., terecht, kon het tot eenige vruchtbare resultaten
leiden. Het doel was voornamelijk, de verhoudingen na te gaan in het overgangsgebied
van de Germaansche en de Romaansche cultuur in onze gewesten. De keuze der te
behandelen themata werd bepaald door de grootere verspreiding bij het grootst
mogelijke vergelijkingsmateriaal en door de behoefte aan verscheidenheid. Hoewel
de Waalsche varianten tegenover de Vlaamsche soms zeer schaarsch zijn, blijken ze
toch van belang voor het vaststellen van het verspreidingsgebied van bepaalde
motieven in Duitschland of in andere Germaansche landen.
Wat de techniek betreft, hierbij wordt aangegeven hoe het onderzoek staat tegenover
de Finsche school, hare methodes en hare doelstellingen: vrij critisch en zelfstandig.
De methode van ontleding en vergelijking van al de varianten van het sprookje wordt
ook hier, zelfs tot in hare uiterste consequenties, tot in de minste motiefelementen,
toegepast, niet voor een bepaald sprookje, maar voor de verschillende typen; niet
voor geheel het verspreidingsgebied, maar voor den Middel-Europeeschen Westhoek;
niet met het doel den oorspronkelijken vorm en de plaats van ontstaan te ontdekken:
het probleem van den oorsprong wordt nergens gesteld; de hoofdvraag is en blijft:
welke is de verhouding van de Vlaamsche sprookjes, of liever van de motieven en
motiefelementen van de Vlaamsche sprookjes tegenover de Fransche en de Duitsche;
waarnaast toch weer bij gelegenheid andere cultuur-geographische punten
interesseeren: de verhouding van de Waalsche sprookjes tegenover de Fransche, de
Vlaamsche en de Duitsche; de verhouding van de Fransche en de Duitsche sprookjes
onderling, enz. Het werk wil dus geen interpre-
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tatie geven volgens al of niet vaststaande criteria; maar alleen een eenvoudige,
objectieve, vaststelling der feiten.
Zes sprookesthemata worden aldus hier ontleed; de sprookjes van ‘Jan den Beer’;
‘de drie broeders’; ‘Amor en Psyche’; ‘de twee bulten’; ‘Janneke Tietentater’; ‘klein
Duimpje’. Bij ieder wordt eerst de korte inhoud van een Vlaamsche variante van het
sprookje als specimen van het type vooropgezet. Dan volgt de lijst der varianten in
de onderzochte streken, met nauwkeurige opgave der bronnen: elke variante wordt
aangeduid door twee letters van het land of de streek van afkomst, met de
conventioneele letters van de Finsche school; waarbij de Bretoensche varianten bij
Frankrijk worden gerangschikt, tenzij ze eigen kenmerken vertoonen. Bij de opgave
der varianten wordt uitgegaan van den Zuid-Westhoek van Frankrijk om te eindigen
in Oost-Pruisen. Het sprookje wordt dan zeer nauwkeurig in al zijn motieven en
motiefelementen ontleed: de hoofdelementen met Romeinsche hoofdletters, de
onderdeelen en motiefelementen met gewone letters aangegeven. Een analytische
tabel biedt dan een overzicht, waarin naast elke variante met haar herkomst-letter en
haar volgnummer de inhoud staat met letters van de elementen. De elementen die
kenschetsend zijn voor de Romaansche of de Germaansche cultuurgebieden zijn
rood aangeduid: roode capitalia voor motiefelementen waarvan het
verspreidingsgebied in Frankrijk, roode kleine letter voor die elementen waarvan het
verspreidingsgebied in Duitschland ligt. Die tabellen zijn zeer overzichtelijk gemaakt
en veraanschouwelijken geheel de analyse van het sprookje. Hierop is dan de
bespreking van het sprookje zelf gegrondvest.
Deze bespreking is uiterst nauwkeurig en steeds zeer voorzichtig. Schr. waagt zich
niet buiten de strenge analyse. Voor een paar sprookjes, Amor en Psyche, en voor
Janneke Tietentater, had hij de gelegenheid de uitkomsten te controleeren van
dissertaties die er reeds over verschenen zijn. Hierbij bleek telkens, hoe zijn veel
strengere methode van analyse tot soms sterk afwijkende conclusies voerde. Hij is
zich overal het gevaar van voorbarige conclusies en synthetische gevolgtrekkingen
over herkomst en ontstaan bewust. Wel kan hij overgangsgebieden aanwijzen, waarbij
Vlaanderen een rol speelt; kerngebieden ontdekken voor een of ander motief of
motiefelement en hier soms ook in Vlaanderen; cultuurstroomingen nagaan van
Frankrijk naar Duitsch-
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land of omgekeerd, waarbij onze gewesten door sommige elementen al of niet werden
aangeraakt; wijzen in Vlaanderen op motieven, waarvan het kerngebied in
Duitschland, andere waarvan het kerngebied in Frankrijk ligt soms voor eenzelfde
sprookje en soms in dezelfde variante; in Wallonië, op Duitsche elementen die daar
soms meer doorgedrongen zijn dan in Vlaanderen, terwijl Fransche elementen
evenzeer in Vlaanderen als in Wallonië voorkomen; Lotharingen als menggebied
van Romaansche en Germaansche stroomingen laten kennen; in Frankrijk het
kerngebied voor een sprookje vinden, in Duitschland het grensgebied; aantoonen
hoe de mondelinge overlevering zoo goed als onaangeroerd is gebleven door de
schriftelijke der gekleurde prenten, die in Epinal bij de Duitsche aansluit en de
Fransche niet kent; enz.; maar verder waagt de synthese zich niet. En toch is dit heel
wat: omdat hierdoor vaste cultuur-geographische betrekkingen en verhoudingen
worden aangewezen in rijke verscheidenheid, die het juist het doel van de keuze der
themata was toe te lichten.
Toch had ik wel een slothoofdstuk gewenscht, waarin de bereikte resultaten werden
samengevat en in hunne beteekenis voor een toekomstige synthese afgewogen. Het
werk is blijkbaar niet af. Misschien heeft het schr. aan tijd ontbroken om nog een of
ander sprookje volgens dezelfde methode te ontleden, alvorens eenige samenvattende
conclusies te geven. Zoo had ik ook wel, tot nog grooter verscheidenheid, de analyse
gewenscht van een of ander sprookje, dat in vroeger eeuwen werd opgeteekend, als
in de Fecunda ratis van Egbert van Luik, als in het Cambridge liederenhandschrift,
als in andere oude verzamelingen van sprookjes, vertelsels, grappen; of van een of
ander sprookje dat verband houdt met de literatuur.
Gewoonlijk wordt gesproken van sprookje; maar een bepaling van het woord
vinden wij nergens. En toch is er wel eens spraak van overgang van sprookje tot
sage. Wat is dan juist een sprookje? Wat een sage? Wat een vertelsel? Ik vrees dat
het niet zoo gemakkelijk moet zijn juist te verklaren waarin het verschil bestaat. Wij
zouden ook nog kunnen vragen: wat is een kerngebied? Wat een menggebied? En
hoe stelt men zich dit menggebied voor? Gewis niet als een gebied, waarin sprookjes
uit verschillende streken vertrokken elkander ontmoeten; gewis ook niet, als een
overgangsgebied, een tusschenstation: dit is iets anders,
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en is wel eens voor Vlaanderen ook het geval. Een menggebied moet dan zijn een
gebied van actie en reactie, van wisselwerking. Zulke menggebieden kunnen dan
zoowat overal aangetroffen worden. doch alleen in streken waar verschillende culturen
elkander kruisen heeft de studie er van belang, zooals hier werd gedaan.
Nog meer vragen kunnen rijzen bij de lezing van dit werk: hoe zijn zulke sprookjes
ontstaan? Op welke wijze verspreiden ze zich? Laten de bronnen hierover iets
vermoeden? Een enkel maal wordt wel iets van dien aard aangetoond. Hoe oud zijn
ze? Want de hier ontlede sprookjes komen uit verzamelingen van sprookjes die in
de laatste tijden werden aangelegd. Is er iets geweten over hunne verspreiding niet
slechts in de ruimte, maar ook in den tijd? Zijn het door de eeuwen heen bij het volk
verspreide vertelsels, of zijn ze eerst in de laatste eeuwen opgekomen? Kan ook
daarover iets geweten worden? Zijn ze algemeen cultuurgoed? Zijn ze ‘gesunkenes
Kulturgut’? Of primitieve Gemeinschaftskunst, zooals het heet? Misschien het een
en het ander volgens de gevallen. Indien ik hier deze vragen stel, dan is het niet om
de waarde van het onderhavige onderzoek te verminderen: geheel deze wetenschap
is nog in een aanvangsstadium en ze wordt heel wat bemoeilijkt door het ontbreken
van velerlei mogelijke schakels, die misschien nog ontdekt kunnen worden of reeds
voor goed verloren zijn.
Zoo wil ik ten slotte bekennen, dat schr. nog wijselijk heeft gehandeld door bij de
vraag van de Academie te blijven en zich tot een cultuur-geographisch onderzoek
van eenige wel gekozen sprookjesthemata op een tamelijk uitgebreid, doch wel
omschreven terrein te beperken. Hier wordt in alle geval streng wetenschappelijk
analytisch werk geboden, dat als grondslag kan dienen voor latere synthesen. Door
analytische werken als dit moet deze synthese eerst nog voorbereid worden. Wat
hier gegeven wordt is van blijvende beteekenis en kan als voorbeeld dienen bij de
behandeling van andere sprookjes en vertelsels.
Ik heb derhalve de eer het werk aan de Academie ter bekroning voor te stellen.
Het zou den schrijver niet verboden zijn, meen ik, zijn werk door nog een paar
sprookjesthemata aan te vullen; maar hij zou in alle geval verzocht worden het laatste
hoofdstuk in den verlangden zin te schrijven, om zijn werk af te maken.
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De redactie zou ook nog wat opgepoetst kunnen worden. Wat vooral hindert is het
gebrek aan voldoende punctuatie; wat het begrip soms vrij lastig maakt. Eenige te
kort op elkander weerkeerende woorden dienden vermeden te worden; b.v. beperken
in de inleiding. Groep is vrouwelijk in het algemeen Nederlandsch, niet mannelijk.
Personages wordt met één, niet met twee n's geschreven. Misbruik wordt ook gemaakt
van de wending is te, zijn te in plaats van kan (b.v. er is overeenkomst vast te stellen;
is te beteekent moet: wat is er te doen? - Wat moet er gedaan worden). Schr. gebruikt
ook verkeerdelijk bijzonderste in plaats van voornaamste; dan in plaats van als,
wanneer er geen comparatief voorafgaat. Ook herhaalt hij gaarne het onderwerp,
wanneer dit door een eenigszins lange bepaling van het werkwoord gescheiden wordt;
dit is voor de lezing niet noodig. Voorts is de stijl zakelijk correct.

Verslag van den heer Em. De Bom, tweeden verslaggever.
De wetenschappelijke waarde van deze folkloristische verhandeling lijkt me op hoog
peil te staan.
Ze is het eerbiedwaardige resultaat van een moeizaam geleerd onderzoek en van
scherpzinnige nasporingen en vergelijkingen, waarvan de cultureele beteekenis niet
te onderschatten is.
Na de zakelijke, grondige uiteenzetting van onzen geachten Collega Prof. VAN
MIERLO acht ik het overbodig daar iets aan toe te voegen.
Ten volle sluit ik mij aan bij zijn uitvoerig gemotiveerd oordeel en zijn conclusies.

Verslag van den heer Baekelmans, derden verslaggever.
Ik kan me volkomen aansluiten bij het omstandig verslag van Eerw. P. Van Mierlo
en de toetreding van Em. de Bom. Voor zoover ik weet is dit werk voor ons taalgebied
eenig in zijn soort en mag als baanbrekend worden aanzien.
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Prijskampen
August Beernaert-prijs
Dertiende Tijdvak (1936-1937).
In de vergadering van 15 December, werden aangesteld tot leden van de jury, belast
met het toekennen van den August Beernaert-prijs: de heeren EECKHOUT, MULS,
SABBE en VERMEYLEN. Daar, met het afsterven van onzen diepbetreurden kollega
SABBE, een plaats in den keurraad open stond, werd deze door den heer CORNETTE
ingenomen. Als afgevaardigde van de Regeering zetelde de heer O. VAN HAUWAERT;
fungeerde als voorzitter de heer VERMEYLEN, als sekretaris-verslaggever de heer
EECKHOUT.

Verslag
Twintig gangen deden ter groene tafel de ronde; er was ‘voor elck wat wils’; naar
ieders smaak en veler regiem. Hier de spijskaart:
1. Het Gezin van Cies, door V. REMTBAAN;
2. Prinselijk Avontuur, door LUDO VAN DE WIJGAERT;
3. De purperen Vloek, door denzelfde;
4. De gouden Tooverharen, door DESIRÉ GEERAERTS;
5. De Geesel Gods, door F. VERCNOCKE;
6. Elias, of het Gevecht met de Nachtegalen, door MAURICE GILLIAMS;
7. De zonneblinde Ruiters, door MARCEL COOLE;
8. Licht en Schaduw, door denzelfde;
9. Vrij als een Vogel, door ALEXIS CALLANT;
10. Tiperi, door denzelfde;
11. Door roode Vuur, door BLANKA GYSELEN;
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

In Memoriam, door CONSTANT EECKELS;
Koraal van den Dood, door ACH. MUSSCHE;
Ontvangenis, door JULIA TULKENS;
Vader, door dezelfde;
Doppen, door MARCEL MATTHYS;
Het Fortuintje van Tante Ursule, door ROBERT MASURE;
Gewijde Grond, door KAREL JONCKHEERE;
De Ruitentikker, door MARCEL MATTHIJS;
Uit zwarte Duinen, door F. VAN EYGEN.

Alle gerechten werden protokolshalve aangesproken; op sommige bovendien
herhaaldelijk beroep gedaan.
Om nu met akademischen ernst te vervolgen: na een eerste keuze, werden, met
het oog op verdere bespreking, behouden: de werken van de heeren Vercnocke,
Gilliams, Coole, Mussche, Matthijs en Jonckheere. Twee prozaschrijvers die het
opnemen tegen vier dichters; een strijd tusschen merels en nachtegalen, en die
uitloopen zou... maar, laat ik hier zelf de beraadslagingen niet vooruit loopen.
Bij Ferdinand Vercnocke prees men vooral den ruimen zwier van de verzen, zwaar
van trots en van wee, maar licht ter vlucht op wieken van jubelende liefde. Er steekt
bazuinspijs in zijn poëzie; daardoor wordt de West-Vlaamsche traditie van een
Rodenbach en een de Clercq, uit diens besten tijd, voortgezet. Voortgezet ook de
tocht naar het Beloofde Land; ploffen eens de ringmuren van den beruchten burcht
neer tot puin, dan hebben ze eerst gedaverd bij het stooten van Vercnocke's bronzen
versgeluid!
Bij Marcel Coole is meer licht dan geluid; zijn eerste bundel heet ‘Zoeklichten’
('33); zijn derde ‘De Minnaar van het Licht’ ('35); een vierde ‘Licht en Schaduw’
('36); de laatste ‘De zonneblinde Ruiters’ ('37). (Van verlichting tot verblinding).
Uitbundig licht met onvermijdelijke schaduwen. Al is de inleiding tot den jongsten
bundel (zij werd door den heer Raymond Brulez geschreven en bevat zeer wijze
wenken) een schaduw, die moest vermeden uit hoofde van haar overbodigheid. Wie
zin heeft voor poëzie, behoeft geen kommentaar er bij; wien het aan dichterlijk
aanvoelen mangelt, heeft eigenlijk niets aan een woord
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vooraf. Overbodig hier is ook elk vers dat niet voldragen blijkt, en bij dezen
vruchtbaren dichter zijn er niet weinige; hij schrijft al te makkelijk... makkelijke,
niet zelden slordige verzen. Makkelijke, niet wijl ze zich meestal als vrije verzen
voordoen - want het vrij vers is een moeilijk vers - maar, omdat de dichter niet vrij
genoeg staat tegenover zijn vers; hij beheerscht het niet; dat had nochtans de echte
dichter, die Coole heet, maar van overhaast niet vrij bleef, gekund. Hier is kunnen,
moeten!
Het ‘Koraal van den Dood’ door Achilles Mussche, wordt niet gedragen op het
overweldigend rythme der hymnen van ‘de Twee Vaderlanden’. Hier is meer pathetiek
dan pathos; minder bezinksel, meer bezonkenheid. Gevoel uitgediept door leed en
gerijpt tot kunst. Poëzie die, in haar lofwaardig streven naar gekoncentreerde
uitdrukking, niet overal gezuiverd blijkt van het beeld, dat slechts tastende benadering
is, waar het gaat om volledige en suggestieve weergave. Een vers dat klassieksober
wenscht te heeten, en zich nu en dan aan rhetorische gulzigheid bezondigt. Een
klassikus is o.m. iemand, die niet overrompeld wordt door de woelig-aanzwellende
wateren van het gemoed, maar deze binnen arduinen dammen bedaart tot den loop
van een kalme rivier. Een klassikus munt uit door zelf-kritiek.
Een gewas dat niet altijd gedijt, zelfs in ‘gewijden grond’; Karel Jonckheere kan
daarover meespreken, die, tot onze verwondering, en de zijne allicht, uit het zaad,
zoo gulhandig gestrooid, ook nog andere dan de verwachte bloemen won. Hij liet ze
maar alle ondereen bloeien! Kan bezwaarlijk geweerd wat de wind uit andere tuinen
aan stuifmeel aanvoert, waar stengel en blad verschijnen dient ongenadig gewied.
Maar wieden beduidt hier bloemen uitrukken, en welk jong dichter krijgt dat over
zijn hart? Liever met Mallarmé beleden: ‘Les vers, c'est toujours bien...’.
Met Marcel Matthijs verlaten we den gewijden grond der poëzie, en staan meteen
op het rumoerig marktplein van het leven. Matthijs is iemand die af te rekenen wenscht
met het leven, dat hem meermalen reeds tegen den muur aansmakte. Er is mannelijk
verzet in zijn gebaar, begrijpelijke bitterheid in zijn woord. Het leven gaat soms
onverbiddelijk-stug te werk: ‘De Ruitentikker’ en ‘Doppen’ zijn daar om het te
getuigen. Een meedoogenloos-objektief en scherp relaas van menschelijk gebeuren,
al te menschelijk. Een goor straatje. Grijze lucht.
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Als groei van een teerzinnig, en dan ook doorkneusd, gemoed: echt en sober. Alleen
misschien wat te karig, hier en daar, met psychologische motiveering, en te staal-kaal
van taal. Marcel Matthijs kan beter nog; rijker is hij dan hij vermoedt; dat bewijst
hij trouwens zelf, schier of morgen, met, om een nieuw werk, ruimer atmosfeer te
scheppen.
Over ‘Elias’, den bekenden vechter met de nachtegalen, kan ik kort zijn; vooral omdat
zoovelen, in Holland en te onzent, er lang en luid over spraken. Beweerde men niet,
dit boekje ‘dat overal vasthoudt aan zijn maker en tot de diepste kern reikt van zeer
eenvoudige dingen, met bewogen vingeren te streelen’? Sommigen gingen ieder
sylbe haast, op het goudschaaltje afwegen, en elke sylbe doorstond heerlijk de proef:
geen achttienmaar vier en twintig karaat goud! Om het schitterend taalmateriaal
verloor men misschien een oogenblik uit het oog: de lijn van den bouw en de
stevigheid van het fundament. Naar mijn smaak is Gilliams' taal een tikje te precieus,
en... maar laat nu ook mij alle zelfkritiek in den steek? Vergeet ik, dat ik niets meer
ben dan de luidspreker van de jury, vóór den mikro opgesteld? en dat deze, plechtig,
met drie stemmen, op de vijf, besloot tot de bekroning van Gilliams' Elias?
Meteen is de strijd tusschen dichters en prozaïsten beslecht; een merel won het van
de nachtegalen; een witte merel.
Namens den keurraad:
De Secretaris-Verslaggever:
(get.) J. EECKHOUT, werkend lid der Academie.
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Nestor de Tière-prijs
Derde tijdvak (1936-1937).
De jury voor den Nestor de Tière-prijs, tijdvak 1936-1937, was samengesteld uit de
heeren STIJN STREUVELS, HERMAN TEIRLINCK en F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.
Deze werd tot verslaggever benoemd, de hr. STREUVELS tot voorzitter.

Verslag
Aan de beoordeeling van de jury werden, in druk of in handschrift, de volgende
tooneelstukken onderworpen:
Als Roeland luidt; De Zonnige Tocht; Esther; Broeder Angelus en de drie Rovers;
Het Kind van den Oorlog; Vikings en Schipbreuk.
De jury, na elk van de ingezonden werken te hebben besproken, stelde tot haar spijt
vast, dat geen van de onderzochte werken aan de vereischten voldeed om te kunnen
worden bekroond. Haar advies luidt dan ook, den Nestor de Tière-prijs, voor het
tijdvak 1936-1937, niet toe te kennen.
Verder betreurt de jury, dat alleen ingezonden werken voor den prijs in aanmerking
kunnen komen en die prijs dus niet vrij mag worden toegekend aan het beste
tooneelwerk, in den loop van het tijdvak verschenen, of de auteur het al dan niet
heeft ingezonden. Het zou, naar de meening van de jury, aanbeveling verdienen
indien het reglement van den prijs derwijze kon worden veranderd dat ook de niet
ingezonden tooneelwerken voor den prijs zouden in aanmerking komen.
Namens de Jury:
De Secretaris-verslaggever:
(get.) F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.
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Vergadering van 28 September 1938
Waren aanwezig: de heeren FR. VAN CAUWELAERT, bestuurder; L. GOEMANS,
bestendig secretaris;
de heeren: FR. LATEUR, L. VAN PUYVELDE, A. VERMEYLEN, A.J.J. VANDE VELDE,
J. SALSMANS, J. MULS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, A. CARNOY, J. VAN
MIERLO, J. CUVELIER, F. TIMMERMANS, EM. DE BOM, FL. PRIMS, L. GROOTAERS,
L. MONTEYNE, J. EECKHOUT en ERN. CLAES, werkende leden;
de heeren: E. BLANCQUAERT, FR. BAUR, W. VAN EEGHEM, J. LINDEMANS en F. DE
BACKER, briefwisselende leden.
Hadden zich laten verontschuldigen de heeren: A.H. CORNETTE, onderbestuurder,
C. HUYSMANS, FR. DAELS, R. VERDEYEN, L. BAEKELMANS, H. DE MAN, werkende
leden;
de heeren: J. GRAULS, E. BLANCQUAERT, F. DE PILLECIJN, G. WALSCHAP,
briefwisselende leden.
***

De Bestendige Secretaris geeft lezing van het verslag der Augustus-vergadering. Het
wordt goedgekeurd.
***

Afsterven van Dr. Leonard Willems, werkend lid der Academie. - Op 26
September overleed onverwachts, in den ouderdom van 74 jaar, de heer Leonard
Willems, sedert 1919 werkend lid der Academie. Enkele dagen te voren had hij zich
nog laten inschrijven om op de algemeene
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vergadering van 28 September, het woord te voeren over ‘Het probleem van Erasmus'
geboorte’, en op den morgen van zijn overlijdensdag was hij nog op de
universiteitsbibliotheek geweest om zijn documenteering dienaangaande aan te vullen.
De Bestendige Secretaris bracht een bezoek aan Mevrouw L. Willems en bood
haar, uit naam van de heeren Bestuurder, Onderbestuurder en Leden, de innigste
deelneming aan in haar zoo plotseling en pijnlijk verlies.
De nationale vlag werd van 26 tot 29 September op het Academiegebouw halfstok
geheschen.
Bij den aanvang van de plenaire zitting van 28 September nam de heer voorzitter
Fr. Van Cauwelaert voor de rechtstaande vergadering het woord om een roerende
hulde te wijden aan den afgestorven Collega, een der ijverigste en meest
vooraanstaande leden van de Academie. Hij stelde voor de zitting na de
administratieve mededeelingen ten teeken van rouw op te heffen.
Tevens zou, uit hoofde der omstandigheden, de Plechtige Openbare Zitting, welke
op 2 October was vastgesteld, tot later verdaagd worden, wat met algemeene
instemming werd aangenomen.

Aangeboden boeken
Door de Regeering:
- La Vente des Biens nationaux dans le Département de Jemappes, par IVAN
DELATTE;
Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden:
- Littérature hollandaise, par JOH. TIELROY.
Door de Technische Hoogeschool te Delft:
- Programma der Lessen in het Studiejaar 1938-1939.
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Door de Regeering van Argentina:
- Le Paysage et l'Ame Argentins.
Door de Universiteit te Keulen:
- Das Schriftum der zur Zeit der Universiteit Köln wirkenden Dozenten;
- Festschrift zur Erinnerung an die Gründung der alten Universität Köln im Jahre
1388;
- Die neue Universität Köln mit ihren Instituten und Seminaren.
Door de HH. Leden der Academie:
- Geschiedenis van Antwerpen - VII. Onder de eerste Habsburgers (1477-1555),
e
1 Boek - De politische Orde. Zestiende Boek der Reeks, door kan. FL. PRIMS;
- Geschiedenis van het Kiel, door denzelfde;
- De Wording van het Nationaal Bewustzijn in onze Gewesten, door denzelfde;
- De Fanfare St-Jansvrienden, door ERN. CLAES;
- Sichemsche Novellen, door denzelfde;
- Uit het Seminarie van Vlaamse Dialectologie van de Universiteit te Gent, door
E. BLANCQUAERT.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1. Woordenboek der Nederlandsche Taal. - De Academie ontving een brief,
gedagteekend van 11 Augustus, waarbij de heer Dr. J.P. Fockema Andreae, Voorzitter
van de Rijkscommissie van Bijstand voor het Woordenboek der Nederlandsche Taal,
zijn leedwezen uitdrukt over het afsterven van den heer Kanunnik JACOBS en goede
nota neemt van de aanwijzing van Prof. Dr. GROOTAERS als dezes opvolger in de
hoedanigheid van afgevaardigde der Academie om de onderhandelingen aangaande
het Woordenboek met Prof. Dr. KLOEKE voort te zetten.
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2. Zuivere uitspraak der Nederlandsche taal. - Ingevolge de wenschen door de
Academie aan den heer Minister van Openbaar Onderwijs i.d. 4 Augustus ll.
onderworpen, aangaande de maatregelen welke zich opdringen om den toestand
inzake de uitspraak der moedertaal te verbeteren, ontving de Bestendige Secretaris
op 8 September een antwoord: de voorstellen der Academie zullen door de diensten
van onderwijs onderzocht worden.
3. Hulst. - Onthulling van een Reinaert-Gedenkteeken. - Op 12 dezer werd te
Hulst een Reinaert-gedenkteeken door den heer Commissaris der Koningin in de
Provincie Zeeland plechtig onthuld. De heer L. WILLEMS voerde, als afgevaardigde
van onze Academie, op de zitting ten stadhuize aldaar, het woord. Ook onze Collega's,
de heeren LATEUR en DE BOM, woonden de plechtigheden bij. Van de hand van
dezen laatste verscheen een omstandig relaas der feesten in het Laatste Nieuws van
20 September.

Mededeelingen namens de commissies
I. - Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - Ter
vervanging van Kan. FL. PRIMS, secretaris, afwezig, legt Prof. VAN MIERLO verslag
ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren VAN MIERLO, TOUSSAINT VAN BOELAERE (voorz.),
VERMEYLEN, SALSMANS (onderv.), en als hospiteerende leden de heeren MULS,
CLAES en BAUR.
Op de dagorde staat:
Nog een schandaleus spel (vóór 1550). - Lezing door den hr. W. VAN EEGHEM,
briefwisselend lid.
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De heer W. VAN EEGHEM bespreekt een bundel van den Antwerpschen rederijker
Adr. Wils c.a. 1600 waarin hij de aanwezigheid vermoedde van verdachte of
‘schandeleuze’ literatuur. Er komt daar inderdaad een tot tweemaal toe veroordeeld
gedicht in voor, wat leidde tot de ontdekking van een spel, dat op de zwarte lijst van
1558 staat en dat hij aan Corn. Everaert toeschrijft. Daarnaast ontdekte hij nog twee
andere spelen, die ook waarschijnlijk op den Index figureeren, nl. onder een
algemeenen titel en die, zooniet, ruimschoots zouden verdienen er een bescheiden
plaatsje op in te nemen.
II. - Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie. Prof. Dr. L. GROOTAERS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren GOEMANS, VANDE VELDE, MULS (onderv.) en CARNOY.
Op de dagorde staat:
Over Volksopleiding. - Lezing door den hr. Prof. Dr. A.J.J. VANDE VELDE, werkend
lid.
Spreker teekent vooreerst protest aan tegen het misbruik van zekere sport, nadeelig
zoowel voor de gezondheid als voor de geestesvorming der jeugd.
Hij somt dan de talrijke middelen tot volksopleiding op.
In de eerste plaats noemt hij de volksbibliotheken, musea voor kunst, folklore,
enz.; ook het aanleggen van eigen verzamelingen van planten, schelpen en postzegels,
het kweeken van huisdieren; vervolgens zou het onderwijs in de geschiedenis een
andere richting moeten krijgen: grooter belang zou moeten gehecht worden aan de
cultuurgeschiedenis.
Het allerbelangrijkste onderdeel der volksopleiding is echter het populariseeren
van de begrippen over hygiëne. Zorgvuldig moet de zoogenaamde ‘populaire’
geneeskunde vermeden worden: de geneeskunde moet den arts voorbehouden blijven.
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Spreker somt dan de verschillende maatregelen op die door de regeering zijn genomen
geworden op het gebied van volkshygiëne.
Ten slotte noemt hij nog enkele middelen, waardoor de eenvoudige man zijn
intellectueele vorming kan uitbreiden, als populaire weer- en sterrenkunde, folklore
en toerisme.
Na een levendige bespreking wordt voorgesteld de lezing van Prof. VAN DE VELDE
in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
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De Reinaert-proloog of adhuc sub judice lis est
Door Dr. Leonard Willems †
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie
Na een reeks zeer interessante bijdragen over den Reinaert I te hebben laten
verschijnen in onze Verslagen en Mededeelingen van 1927 en 1929, is collega Van
Mierlo, in de zitting van 19 Februari 1930, er toe gekomen om een geheel nieuwe
lezing van den Reinaert-proloog voor te stellen(1). Zij luidt als volgt:
Willem, die Madocke makede
Daer hi dicke omme wakede
Hem vernoyde so haerde,
Dat die avonturen van Reinaerde
In dietsche onghemaket bleven
Die Perrout hevet vulscreven,
Dat hi die vite dede souken
Ende hise na den walschen bouken
In dietsche dus hevet begonnen.

Een tweede maal, in 1932, verdedigde hij deze lezing, ditmaal sterk gemotiveerd, in
het Album Vermeylen (Aernout?, bl. 511-520).
Een derde maal, in 1936, keerde hij zich tegen Muller in een korte nota, verschenen
in het Tijdschrift van Leiden, 1936 (Bij een Reinaertdebat, bl. 148).
Een vierde maal, in 1937, verscheen in onze Verslagen en Mededeelingen een zeer
uitvoerige studie (De oorspronkelijke lezing van den Reinaert-proloog, bl. 175-197),
waar thans het heele vraagstuk opnieuw onderzocht - en grondig besproken wordt.
Een vijfde bijdrage werd voorgelezen op onze Academische

(1) Verslagen en Mededeelingen, 1930, p. 61: ‘Nog eens vers 6 uit den Reinaert-proloog’.
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zitting van April 1938 - maar zij is thans nog niet verschenen, zoodat ik ze in het
vervolg onbesproken moet laten.
In de eerste bijdrage van 1930 wordt Van Mierlo's nieuwe lezing nog onder
voorbehoud, met een zekere aarzeling voorgedragen(1). Maar, zooals hij zelf schrijft
(in bijdrage IV, 1937) werd de evidentie hem te machtig (bl. 176). En reeds in 1932
werd de lezing als zeker voorgesteld: ‘Ik zegde reeds, dat ik voor de evidentie
bezweken ben’ (bl. 187), zegt hij; ‘de klaarblijkelijkheid er van heeft mij eenvoudig
overweldigd’ (bl. 195).
Van Mierlo aarzelt dan ook niet te drukken (bl. 177): ‘ik beweer dat het de eenige
mogelijke lezing is, dat Willem dit zeker geschreven heeft’. En verder zegt hij
aangaande andere mogelijke tekst-combinaties, die nog zouden kunnen voorgesteld
worden: ‘Ik durf te verklaren: dat al zulke poging a priori v e r g e e f s c h zal blijken
te zijn, omdat wij met de door ons herstelde oorspronkelijke lezing al te klaarblijkelijk
Willem's bedoeling hebben getroffen.’ (bl. 195). En nog even uitdrukkelijk: ‘dat dit
alles vergeefsche moeite zal zijn: dat Arnout voor goed naar het rijk der schimmen
moet worden verwezen; dat immers de oorspronkelijke lezing van den proloog zeer
zeker P e r r o u t had en dat vs. 6 moet geluid hebben: die Perrout hevet vulscreven’
(bl. 177).
Ten slotte verzoekt Van Mierlo de vossenjagers zijn nieuwe lezing grondig te
willen onderzoeken. Hij schrijft (bl. 176): ‘Anderen (nota: tot die categorie behoor
ik, L.W.) gaan voort over Reinaert, over Arnout en Willem en hun onderlinge
verhouding, over het dubbel auteurschap en wat dies meer is te discussiëeren, alsof
wij niets gezegd hadden: zij hebben blijkbaar mijn bijdrage niet gekend’. ‘En ik ben
er van overtuigd,’ zegt hij nog (bl. 177), ‘dat eenieder die deze uiteenzetting
onbevooroordeeld wil lezen, tot hetzelfde besluit moet komen, omdat het zoo evident
is.’ - ‘Moet dit ook anderen niet aanzetten om die “zoo drieste” conjectuur eveneens
belangstellend en zorgvuldig onder de loupe te nemen, en niet met eenige slagwoorden
te negeeren?’ (bl. 187; wij cursiveeren).
Daar ik sedert mijne studentenjaren voor al wat den Reinaert betreft zeer groote
belangstelling voel, heb ik natuurlijk niet

(1) Bl. 64: ‘Het eenige wat ik wilde betoogen is: dat die lezing mogelijk moet heeten’.
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gewacht totdat Van Mierlo mij en anderen verzocht zijne hypothese te onderzoeken.
Toen in 1932 de tweede bijdrage verscheen, heb ik een reeks bladzijden met
potlood-aanteekeningen gevuld, waarin ik alle bezwaren in het lang en in het breed
behandelde, welke me beletten mij bij deze nieuwe lezing aan te sluiten. Ik heb echter
die bezwaren in 1932 niet openbaar gemaakt, en wel om verschillende redenen. De
eerste reden is, dat ik het uiterst onplezierig vind iets dat op polemiek lijkt te voeren
tegen een hooggeschatten collega en vriend: men kan zoo licht, zonder het zelfs te
vermoeden, het eene of andere woord gebruiken, dat de tegenpartij misplaatst acht,
en haar bijgevolg eenigszins krenkt - hetgeen dan een betreurenswaardig misverstand
schept. Ten tweede, wilde ik niet ‘met eenige slagwoorden’ (zooals Van Mierlo zelf
zegt) die lezing verwerpen: beleefdheidshalve moest ik nu toch uitvoerig mijn
argumenten opsommen. De voornaamste reden van mijn stilzwijgen is echter dat ik
hier voorzichtig wilde te werk gaan: daar hetgeen Van Mierlo aangaande den proloog
verkondigde, regelrecht indruischte tegen al wat ik sedert 1897 over den proloog
schreef, vreesde ik dat mijn bezwaren van 1932 konden voortspruiten uit een eerste
opwelling van verzet; bij nadere overweging zouden wellicht mijn argumenten van
weinig gewicht blijken te zijn. Talleyrand heeft eens gezegd: ‘Méfiez-vous du premier
mouvement: c'est le bon!’ - Op moreel gebied kan dit misschien waar zijn - maar op
zuiver wetenschappelijk gebied is dit glad verkeerd. Een eerste ongunstige indruk
moet altijd zorgvuldig gewikt en gewogen worden. Zich laten leiden door dien eersten
indruk is uiterst onvoorzichtig. Bij ingewikkelde vraagstukken dringt zich gewoonlijk
de waarheid niet als een donderslag aan ons op. Zij is het gevolg van lang zoeken en
rondtasten. En, zooals gezegd, om voorzichtig te handelen heb ik eerst goed willen
nadenken, en dan eerst tegenspreken.
Maar in het Tijdschrift van Leiden, 1938 (bl. 175-192), heeft J.W. Muller een
uitvoerige studie laten verschijnen, waarin hij Van Mierlo's betoog tracht te
weerleggen. En dit verschafte me nu de gelegenheid om Muller's weerlegging met
mijn potlood-aanteekeningen uit 1932 te vergelijken: we komen beiden tot dezelfde
conclusie, en onze twee stukken hebben veel gemeens. Maar ik stelde vast dat er bij
mij argumenten voorkwamen, die Muller onbesproken liet. En daarbij worden
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vele argumenten, in den grond dezelfde, door mij op heel andere wijze voorgedragen
- hetgeen bij een ingewikkeld debat zooals dit ook van groot belang is.
Indien ik heden mijne bedenkingen laat verschijnen, gebeurt dit op uitdrukkelijk
verzoek van mijn geleerden collega. Ik had hem nl. medegedeeld dat ik in dit
vraagstuk aan Muller's zijde stond - waarop hij antwoordde dat hij benieuwd was
kennis te krijgen van mijn argumentatie.
Ik heb bijgevolg getracht mijn reeks argumenten vrank en vrij zoo duidelijk
mogelijk te formuleeren - ietwat uitvoerig (ik geef het toe) - dit om alle misverstand
te vermijden.
Ik hoop van harte dat Van Mierlo er in slagen zal al die argumenten te ontzenuwen.
Ik vrees dat het hem vrij moeilijk zal zijn mij persoonlijk te bekeeren; maar dit is
zonder belang - aan mijn persoon is er immers bitter weinig gelegen. Moge het hem
maar gelukken de vossenjagers te overtuigen. Na kennis genomen te hebben van
onze pleidooien, ligt immers de eindbeslissing in hunne handen... zoo het ooit tot
een eindbeslissing komt - hetgeen ik nog altijd als zeer twijfelachtig blijf beschouwen.
***

I. - Het nieuwe handschrift f leest: ‘die Arnout niet en hadde bescreven’. Zooals men
hierboven ziet, leest Van Mierlo hier Perrout in plaats van Arnout.
Vóór 1920 had het me reeds getroffen dat Perroot (uit den Plaid-proloog)
paleografisch zeer dicht bij Arnout stond. En ik herhaal hier letterlijk, hetgeen ik in
mijn lezing van Februari 1920 dienaangaande schreef: ‘Doch nu wij eenmaal zoo
ver zijn, heb ik een zeer gewaagde gissing mede te deelen, die, ik ben ervan overtuigd,
door een ander zou voorgeslagen worden zoo ikzelf het niet deed.’ Ik deed dan
opmerken dat paleografisch Arnout veel op Perroot leek. Ik stelde eenvoudig vast
dat met Perroot te lezen, de Dietsche en Fransche proloog dan beter overeenkwamen.
En ik sloot mijn korte nota met de woorden: ‘Een zeer gewaagde gissing, die ik
slechts vragenderwijze opwerp’.
Toen ik deze woorden schreef, was het me volslagen onbekend dat Jellinek (prof.
aan de Weensche Universiteit) dien
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zelfden inval had gekregen (Arnout = Perroot), en dienaangaande aan mijn
oudleermeester J. Franck in 1911 had geschreven. Doch Franck antwoordde dat hij
met die emendatie niet akkoord ging. Ik vernam dit eerst door een artikel van Jellinek,
verschenen in Paul und Braune's Beiträge, 1920, eerste aflevering. Maar die aflevering
viel pas in mijn handen, toen mijn lezing van Februari reeds gedrukt was. Ik kon er
dus geen post-scriptum bijvoegen om hierop te wijzen.
Eveneens was het mij onbekend dat wijlen A. Kluyver, in een college dat hij te
Groningen in 1916-17 over den Reinaert hield, dezelfde gissing aan zijn studenten
had medegedeeld, en dit ook per brief aan Muller liet weten. Dit vernam ik eerst door
Kluyver's artikel in De Nieuwe Taalgids, 1920 (bl. 225): ‘De hr. L. Willems over den
Reinaert-proloog’.
Wij zijn dus met ons drieën die, zonder van elkaar af te weten, tegelijkertijd
denzelfden inval hebben gehad: een Oostenrijker, een Hollander en een Vlaming.
Maar tusschen Jellinek's en Kluyver's bijdragen en mijn korte nota is er dan toch
een klein verschil. Beide geleerden hebben voor die emendatie gepleit: klaarblijkelijk
voelen zij er iets voor. Ik heb eenvoudig vragenderwijze op een mogelijkheid gewezen,
en heb er verder niet voor gepleit, daar ik voor die emendatie nooit iets heb gevoeld.
Hetgeen duidelijk, dunkt me, uit mijn tekst blijkt: ik wees enkel op twee feiten (1o
paleografische gelijkenis - en 2o overeenkomst met Plaid), maar heb er tot tweemaal
toe een waarschuwing voor den lezer bijgevoegd: ‘zeer gewaagde gissing’.
Waarom zeer gewaagd? Wel, Willem schrijft (volgens f) dat het hem speet, ‘dat
in dietsche een avonture onvolmaket was gebleven, die...’ Na dit in dietsche
verwachten we natuurlijk de eene of andere inlichting over dietsche literatuur, daar
de dichter hier met in dietsche bezig is. Zoo men nu (met f) leest: ‘in dietsche
onvulmaket... die Arnout’ - dan verstaan we dadelijk dat Arnout een dietsche dichter
is. Alhoewel Arnout ook een doodgewone Fransche familienaam is, hoeft de dichter
ons over zijne nationaliteit niet verder in te lichten: in dietsche is duidelijk genoeg.
Maar zoo men nu leest: ‘in dietsche onvulmaket... die Perroot’ - dan staan we
voor een onverwachten sprong van het
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Dietsch naar het Fransch. En duidelijkheidshalve moest Willem dan schrijven:
‘Perroot int walsch’.
Indien hij dan ten minste geschreven had voluit: ‘Perroot de Saint Cloud’, dan
zou de lezer hebben kunnen raden aan dit Saint Cloud, dat hij een Franschman voor
zich had. Maar wie onder die middeleeuwsche lezers kon dit raden, waar enkel een
gewone voornaam staat als Perroot (diminitief van Pierre, modern Fransch Pierrot)?
Doch Willem gaat voort: hij zegt ons dat hij den Roman de Renart opzocht (dede
soucken zal wel beteekenen zocht, cf. Verdam II, 237) en de Vite kon moeilijk iets
anders beteekenen, wegens het volgende walsche boucken; en daarbij zijn er
toespelingen op verschillende branches in I A - ‘Ende hise na den walschen bouken’
heeft in het Dietsche begonnen. Natuurlijk indien Willem een inlichting over Pierre
de Saint Cloud wenschte te geven, dan was deze hier op haar plaats, waar hij over
zijn Fransche bron (walsche bouken) handelt, - maar in het begin van zijn langen
volzin, waar hij over in dietsche spreekt, past die inlichting allerminst.
Indien Willem nog geschreven had: ‘Ik had horen spreken van zekeren Pierre de
Saint Cloud, maar ik bezat zijn werk niet. Ik heb dan ook naar het gedicht moeten
zoeken. En nu ik er de hand op legde, begin ik met mijn Dietsche bewerking’. Willem
zegt dat echter niet en, zoo het aldus gebeurde, dan moeten wij het alweer raden.
‘Maar, zal Van Mierlo thans antwoorden, als men leest “in dietsche ongemaket, die
Perroot...” dan weet men toch dat men in het Dietsch niet meer dient te zoeken’. Ongetwijfeld ja! maar dan verwacht men ook dat de schrijver de oudere taal zou
aanwijzen die tegenover het Dietsch staat - dit kan immers ook het Latijn zijn. Indien
hij geschreven had: ‘in dietsche ongemaket, die in 't walsch al was bescreven (of
vulscreven)’, zoo was het duidelijk - anders niet.
Kortom, er staat in het hs. Arnout, en eer men het recht heeft dien naam uit te
schakelen en door een ander te vervangen, moet toch eerst worden bewezen dat
Arnout geen zin geeft, en dat bijgevolg een verandering van naam zich opdringt. En
dit is hier zeer zeker niet het geval - aangezien ik reeds vermoedde dat hier de naam
van een Dietschen dichter zou
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voorkomen - tien jaren eer het nieuwe handschrift ontdekt werd.
Ik schreef dus in 1920: ‘zeer gewaagde gissing’ - en blijf bij deze meening.
II. - De Fransche tekst, welke Willem onder de oogen had, luidt als volgt:
Perrot, qui son engin et s'art
Mist en vers fere de Renart
Et d'Isengrin son cher conpere,
Lessa le meus de sa matere:
Car il entroblia le plet

E. Martin, de uitgever van den Roman de Renart, Gaston Paris, Voretsch (ik noem
hier slechts enkele namen van vooraanstaande romanisten - ik zou er een dozijn
andere namen kunnen bijvoegen) hebben allen begrepen dat hier een anonieme
schrijver aan het woord is, welke zijn spijt erover uitdrukt, dat Pierre de Saint Cloud
Le Plaid onbesproken liet. Zij spreken allen van ‘l'auteur anonyme de la branche I’.
Maar Foulet, in 1914, stelde een nieuwe interpretatie van die verzen voor: hij
meent dat P. de Saint Cloud over zich zelf spreekt in den derden persoon - en dat hij
de auteur van Le Plaid is.
Het gebeurt immers heel dikwijls in de Oud-Fransche literatuur (in andere
literaturen ook - de onze incluis) dat een auteur den derden persoon gebruikt. Doch
gewoonlijk, om alle misverstand te voorkomen, voegt de auteur er de een of andere
aanwijzing bij, ten einde den lezer te doen verstaan dat hij wel de auteur van het
gedicht is. Zoo geeft hij b.v. een bibliographie van zijn vroegere werken (aldus bij
Chrétien de Troyes) en de lezer begrijpt dan dat het nieuwe werk een aanvulling van
die lijst is.
Soms ook begint de auteur over zichzelf te spreken in den derden persoon - maar
hij gaat verder voort in den eersten persoon - en de lezer verstaat dadelijk dat de hij
en de ik één persoon uitmaken. Zoo handelt onder meer Willem: hij begint in den
derden persoon: ‘... hem vernoyde so haerde... dat hise... hevet begonnen’ - en dan
verder: ‘Nu hoort hoe ic hier be-
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ginne’. En zoo wordt het heel duidelijk dat Willem de auteur van Reinaert I is.
Maar in het Fransch komt geen de minste aanwijzing voor, welke ons laat
vermoeden dat Pierre de Saint Cloud de schrijver van Branche I is. En dit legt ons
uit hoe schier alle romanisten van een anoniemen auteur spreken.
Voor wie zich bezighoudt met Fransche literatuur is het van belang te onderzoeken,
welke van beide interpretaties de juiste is: Is Perroot de auteur, ja dan neen?
Voor wie zich bezighoudt met het Dietsch is deze vraag zonder het minste belang,
om de eenvoudige reden dat, aangezien er twee interpretaties mogelijk zijn, Willem
zijn tekst kan begrepen hebben zooals Foulet; maar hij kan het ook als Gaston Paris
cum suis.
De eenige vraag waarvoor we staan is: hoe heeft Willem den Franschen tekst
verstaan?
Zoo wij nu f raadplegen, en wij vervangen Arnout door Perroot, dan lezen we
daar: ‘eene avonture die Perroot niet en hadde bescreven’. - Heel duidelijk (ja,
duidelijker kan het niet) wordt hier gezegd, dat Willem dit verstaat zooals Gaston
Paris: ‘Perroot is de auteur niet van die ééne avonture’.
Geeft dit wel een zin? Ongetwijfeld ja! Willem spreekt hier van die ééne avonture
(Le Plaid) welke, volgens de uitdrukkelijke verklaring van den anoniemen schrijver,
het werk niet is van Perroot (naar de opvatting van G. Paris). Den eigenlijken naam
van den dichter kent hij niet.
Maar, zooals wij het zagen, Van Mierlo wijzigt den tekst - hij schrapt de negatie
en leest: ‘die Perroot hevet vulscreven’.
Nu zouden we hier dan toch een nota verwachten die ons moet bewijzen, dat
Willem noodzakelijk het Fransch begreep op dezelfde wijze als Foulet - waarom kan
hij het niet begrepen hebben zooals G. Paris, Martin, Voretsch, enz.? Aangenomen,
dat hunne interpretatie verkeerd is - dan kan Willem toch eveneens verkeerd begrepen
hebben, aangezien G. Paris en anderen den Franschen tekst zeker even goed verstaan
als Willem.
Gelieve overigens op te merken (Muller heeft reeds hierop aangedrongen): in onze
drie Reinaert-teksten staat telkens niet.
En zoo men Arnout in den tekst behoudt, kan men niet volstrekt niet missen.
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In die voorwaarden is het dan toch een zeer gewaagde gissing het woord niet uit
onze drie teksten te schrappen.
III. - f spreekt van ‘eene avonture...’ (Le Plaid). Maar Van Mierlo volgt hier a - en
hij leest ‘die aventuren van Reinaerde... die Perroot hadde vulscreven’.
Hier zou dan toch een nota moeten komen om uit te leggen, welke ‘die Fransche
avonturen zijn die Perroot heeft volscreven’.
Wat kan dit wel beteekenen?
Daar er verder sprake is van de Fransche vite en de walsche bouken, die Willem
zocht, kan de lezer daaruit verstaan dat, volgens Willem, Perroot de auteur is van
den roman de Renart.
Maar we bezitten een dozijn handschriften van dien Roman. In geen enkel staat
te lezen: ‘Le roman de Renart par Pierre de Saint Cloud’. Zooals bekend bevat deze
roman, een compilatiewerk, een groot aantal branches. De meeste zijn anoniem.
Slechts enkele hebben een auteursnaam: un pretre de la Croix en Brie. Zij stammen
uit verschillende streken: Picardië, Normandië, Isle de France, enz.
***

Tot dusver heb ik mijn aandacht gewijd aan woorden, en aan de beteekenis dier
woorden. Het is echter, naar me dunkt, zonder groot belang te weten welke de juiste
bewoordingen zijn die Willem heeft gebruikt: onvolmaket, ongemaket, bescreven en
vulscreven zijn dan toch doodgewone Mnl. woorden. Daarentegen van veel grooter
gewicht ware het te weten, welke de juiste beteekenis is van den proloog - en welke
verklaring Willem hier aflegt. Dit staat immers in verband met twee hoofdvragen,
van belang voor onze literatuurgeschiedenis: a) de vraag of Reinaert I het werk is
van twee schrijvers ofwel van één enkelen schrijver? b) de vraag: wat heeft Aernout
eigenlijk geschreven? of moet hij soms naar het ‘rijk der schimmen’ worden
verwezen?
Zoo wij nu onze aandacht op die vragen vestigen, dan stellen we vast dat onze
drie Reinaert-hss. elkander tegenspreken, en dat bijgevolg drie interpretaties van den
proloog mogelijk zijn; drieërlei verklaringen kunnen we dus aan Willem toeschrijven:
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1o Eerste interpretatie. We kunnen Willem doen verklaren dat het hem ten zeerste
speet, dat eene (f) avonture van Reinaert in 't Dietsch onvolmaket (f) was gebleven
(Arnout was ermee begonnen) - en dat hij, om die ééne avonture te kunnen voltooien,
naar den Franschen Roman de Renart zocht.
Dan is natuurlijk Reinaert I het werk van twee schrijvers (dubbel auteurschap:
Aernout-Willem) - daargelaten de vraag: welk aandeel beiden in dit werk hebben
gehad.
En dit is de interpretatie van J.W. Muller.
2o Tweede interpretatie. Wij kunnen Willem doen verklaren dat het hem speet, dat
de yeeste (b) van Reinaert (het geheel avonturen-complex) in het Dietsch onvolmaket
(fb) was gebleven. Een zekere Aernout had wel een Proto-Reinaert vervaardigd,
waarin een reeks Reinaert-avonturen worden verteld, maar Willem zocht naar den
Roman de Renart om die Dietsche avonturen nog aan te vullen en hij voegde er het
avontuur van Le Plaid bij.
Dan is Reinaert I het werk uitsluitend van Willem (geen dubbel auteurschap) en
Aernout is de auteur van een Proto-Reinaert.
Dit is de interpretatie, die ik in 1934 voorstond - ik blijf er nu nog beslist bij.
3o Derde interpretatie. Wij kunnen Willem doen verklaren dat het hem speet, dat de
Avonturen (a) van Reinaert vóór hem in het Dietsch nog ongemaket (a) waren
gebleven: hij zocht den Franschen tekst op, om met de dierensage in het Dietsch te
beginnen (afb.).
Dan is Reinaert I het werk van Willem alleen - en dan kan er natuurlijk geen sprake
meer zijn van een voorafgaanden Aernout.
En dit is de interpretatie van Buitenrust-Hettema.
Zooals men ziet, steunt elk dier interpretaties in hoofdzaak op een verschillend
handschrift: Muller's interpretatie op hs. f, die van Hettema op hs. a, de mijne op hs.
b (= yeeste... onvolmaket).
Chronologisch gesproken zou interpretatie 3 het nummer 1 moeten dragen. Immers,
zoolang het Comburgsche hs. (a) het eenig bekende was, hebben alle reinaerdisten
aangenomen, dat
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Reinaert's avonturen in het Dietsch ongemaket (a) waren gebleven en dat Reinaert
I ten onzent de allereerste poging was om de dierensage in verzen te behandelen.
Maar in 1897 deed ik opmerken dat de tekst van a in tegenspraak was met b, alwaar
aangaande Reinaert's avonturen, in 't dietsch, stond te lezen: ‘een deel is er
achtergebleven’ - dus was het andere deel ‘onvolmaket’ gebleven. Daarenboven
rijmde ongemaket bleven (a) niet met: ‘die Willem niet hevet vulscreven’. Ongemaket
stond hier dus, meende ik, voor onvolmaket. En zoo Willem een voorganger had,
dan mochten wij wel onderstellen dat er, in plaats van ‘die Willem niet hevet
vulscreven’, oorspronkelijk moet gestaan hebben: ‘die x. niet hevet vulscreven’ (x
= de naam van den voorganger). Ik schreef dan ook (bl. 264): ‘In den proloog
verwittigt ons Willem, dat er vóór hem een Vlaamsche Reinaert bestond’. Ik bemerkte
dat er tusschen de twee deelen van Reinaert I verschillen voorkwamen, en stelde
voor het eerst voor, ons gedicht te verdeelen in R. I A en R. I B, het eerste gedeelte
zijnde, volgens Willem's eigen verklaring (Hoort hoe ic hier beginne), zijn eigen
werk, vervaardigd ‘naer de walsche bouken’, zooals hij zelf het ook uitdrukkelijk
zegt.
Tien jaren later, in 1907, wordt nu het Reinaert-hs. (f) ontdekt. En op de
Februari-vergadering onzer Academie (1908) deelde J.W. Muller ons den nieuwen
tekst van den proloog mede.
Hier stond nu onvolmaket (in pl. v. ongemaket uit a). Arnout, de naam van Willem's
voorganger, kwam thans te voorschijn. Maar er stond hier ook het onverwachte:
‘eene avonture... die Arnout niet en hadde bescreven’.
Het gevolg hiervan was dat zoo goed als alle reinaerdisten toen aannamen, dat
mijn gissing van 1897 (Willem heeft een Dietschen voorganger gehad) door het
nieuwe hs. volop werd bevestigd. (O.m. Degering, de uitgever van f in 1910, mijn
oudleermeester J. Franck, Muller, d.i. sinds 1914, Van Ginneken, Prinsen, Te Winkel,
Kloeke, enz., enz.).
Buitenrust Hettema alleen bleef hardnekkigen weerstand bieden: hij had immers
in 1893 geschreven, dat ‘die Willem niet hevet volscreven’ beteekende: dat Willem
alle mondelinge avonturen, welke hem bekend waren, hier niet vulscreven had. - En
dit was nu de goede uitlegging! Het Comburgsche hs.
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was voortreffelijk: daar stond ongemaket - het is dus ongemaket en het blijft
ongemaket! En zoo Reinaert's avonturen tot dusver in het Dietsch ongemaket bleven,
dan kon Willem ipso facto geen voorganger hebben. We moesten ons dus dien Arnout
niet eens aantrekken - zijn naam komt slechts in één hs. voor - en dan nog een corrupt
handschrift.
Met andere woorden: Hettema stelde zich op het standpunt, dat ik in 1897 een
reeks corrupteelen in den tekst wilde invoeren en dat het toeval nu heeft gewild, dat
mijne corrupteelen door een nieuw ontdekt ouder handschrift bevestigd werden (zoo
dus, helaas, een corrupt hs.).
Natuurlijk is het een zeer gewoon feit, dat iemand een goede emendatie voorstelt,
en dat later een nieuw handschrift te voorschijn komt, waardoor die emendatie
bevestigd wordt: reeds in de 16e eeuw is dit met Erasmus geschied. Dozijnen
emendaties op het Comb. hs. werden door f later bevestigd - en zoo dit met mijn
emendatie eveneens het geval is, dan kan men met den Franschman hier zeggen: ‘Il
n'y a pas de quoi être bien fier!’
Maar dat iemand een corrupteel in een tekst wil voegen, en dat men eenige jaren
nadien op een ouder handschrift de hand legt, hetwelk die corrupteel bevestigt - ja,
dit ware iets zeer merkwaardigs. Ik beweer geenszins dat het onmogelijk is, en niet
kan gebeuren. Maar zoo het met mij gebeurde, dan is het toch zeker iets
buitengewoons.
Het is dan ook heel begrijpelijk, dat men Hettema moederzielalleen liet staan: de
overige reinaerdisten hebben zijn stelsel van de ‘bevestigde corrupteel’ niet willen
of kunnen aannemen.
Buitenrust Hettema overleed in 1922. Nu zou men kunnen denken, dat zijn
interpretatie van den proloog met hem voor goed begraven werd... Ja, maar zij is uit
het graf herrezen, al is het dan ook onder een andere gedaante.
In 1930 nam Van Mierlo die interpretatie voor eigen rekening weer op. Wel stelde
hij een nieuwe lezing van den proloog voor, welke zijn eigen vondst is - hetgeen niet
belet dat Van Mierlo's interpretatie in den grond volkomen identiek is met die van
zijn Hollandschen voorganger (mits natuurlijk een variant in den tekst). Vreemd is
het eenigszins dat Van Mierlo den naam
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van zijn voorganger niet eens vermeldt. En wie niet goed op de hoogte is van het
Reinaert-vraagstuk zou kunnen denken, dat wij hier voor een volop nieuwe
interpretatie staan - hetgeen zeker het geval niet is. Van Mierlo had immers gerust
mogen schrijven: ‘Buitenrust Hettema is de eenige, die den Reinaert-proloog goed
begreep - de eenige, die in dit duister vraagstuk klaar heeft gezien (detail-zaken
natuurlijk daargelaten). Alle andere reinaerdisten hebben den bal deerlijk misgeslagen.
Terecht immers beweerde Hettema dat het Comburgsche hs. een voortreffelijk
handschrift is. Terecht verdedigde hij ongemaket als zijnde de echte, goede lezing.
Terecht behield hij eveneens ongemaket, vulscreven. Terecht besloot hij hieruit, dat
Aernout geen reden van bestaan had, en bijgevolg uit den tekst moest worden gepoetst.
Willem's Reinaert I is immers de allereerste poging om in het Dietsch het dierenepos
te behandelen. Ja, Hettema's uitlegging van den proloog is mutatis mutandis de eenige
aannemelijke’.
Van Mierlo's vijf bijdragen over zijne nieuwe lezing hebben, spijtig genoeg, alle
verschillende titels: zij missen een algemeenen titel. Maar die is, dunkt me,
aangewezen. Aangezien een vroegere bijdrage door hem betiteld werd ‘Arnout
Redivivus’, zou de titel der vijf bijdragen mogen luiden: ‘Buitenrust Hettema Redivivus
I, II, III, IV, V’, tenzij natuurlijk de schrijver zelf van oordeel ware dat, na zijn ‘Arnout
Redivivus’, de titel ‘Arnout Defunctus’ beter past.
Ik haast me hier bij te voegen dat Van Mierlo de interpretatie van Hettema oneindig
veel beter verdedigt dan de Hollandsche geleerde het ooit deed. Met zijn buitengewoon
debaterstalent tracht hij de slagen te weren, die aan Hettema werden toegebracht.
Hij voert een reeks splinternieuwe argumenten aan om zijn thesis te doen zegevieren.
Hij slaat een nieuwen weg in, om tot dezelfde conclusie te komen als zijn voorganger.
Het lijdt geen twijfel dat Van Mierlo, door zijn zegel te hechten aan Hettema's
stelsel, aan die oude interpretatie een nieuwen luister heeft bijgezet. En hij zorgde
er ook voor, dat zij zich heelemaal up to date voordoet. Immers, Hettema zelf heeft
nooit geweten hoe hij het wel aan boord moest leggen om dien weergaschen Aernout,
die zoo onverwachts in 1908 heel zijn spel kwam storen, voor goed van de baan te
ruimen.
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Van Mierlo grijpt thans naar het middel dat Jellinek, Kluyver en ikzelf hem aan de
hand deden (Perroot lezen i. pl. v. Arnout) en hij denkt den strop te hebben gevonden,
waarmede hij nu Aernout kan verwurgen en ad patres zenden. In de Versl. en
Mededeel. van 1937, bl. 177, zegt hij ‘dat Arnout voor goed naar het rijk der
schimmen moet worden verwezen’. Gerust had hij hier mogen bijvoegen: ‘Hiermede
is de droom van Buitenrust Hettema nu eindelijk verwezenlijkt!’.
Maar persoonlijk blijf ik niettemin dien nieuwen aanslag op Aernout beschouwen
als een mislukte moordpoging. Ondanks het zeer vernuftige pleidooi van mijn collega
blijf ik beslist gekant tegen Hettema's proloog-interpretatie, en zulks om de volgende
redenen:
1o - Schrapt men Aernout uit den tekst, dan moet men per se aannemen dat ik in 1897
een corrupteel in den tekst heb willen invoegen, welke corrupteel door de vondst van
een nieuw en ouder handschrift werd bevestigd. En dit is dan toch zeker iets
abnormaals. Eer men zoo iets aanneemt, zou men toch eerst met sterke bewijzen
voor den dag moeten komen. - Ik wacht die bewijzen gerust af: gissingen, hoe
vernuftig ook, zijn geen bewijzen.
2o - Die nieuwe lezing van f, onvulmaket, wordt volslagen bevestigd door b, waar
men leest dat ‘een deel achtergebleven is’ - zoodus was het andere deel onvolmaket
gebleven.
En dit is van het grootste belang, omdat de auteur van Reinaert II (in 1385-1390)
op een betrekkelijk goed handschrift van Reinaert I schijnt te hebben gewerkt, een
handschrift dat in elk geval in menig opzicht veel beter was dan de twee slordige
copieën van Rein. I, die wij thans bezitten.
3o - Zoolang we enkel over het Comburgsche hs. beschikten, kon men de dozijnen
en dozijnen emendaties, op dit handschrift voorgesteld, beschouwen als een spel van
vernuftige conjecturen-slagers. Maar sedert de vondst van f, die een enorm aantal
dier emendaties bevestigde, is het zonneklaar geworden, dat a een zeer onbetrouwbare
copie is. Ik houd me hier dus aan het principe (naar mijn oordeel, een zeer gezond
principe): wantrouwend staan tegenover lezingen van een doorslordige copie is h e t
begin van de wijsheid.
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4o - Terecht, naar mijne meening, heeft Kloeke aan de vossenjagers verweten, dat
zij zich zoo dikwijls blind turen op de duistere verzen van den proloog, en daarbij
in den waan verkeeren, dat zij hier de oplossing zullen vinden van het
Reinaert-raadsel. De tekst van het Reinaert-epos, en al wat hiermede in verband
staat, kan alleen klaar doen zien in het ontstaan van dit werk - zóó zegt Kloeke. En
nu heeft J.W. Muller dan toch onomstootbaar bewezen, dat er tusschen I A en I B
een lange reeks verschillen bestaat, wat betreft stijl, anthropomorphisme, typeering
der dieren enz.
Die verschillen wijzen misschien op een dubbel auteurschap - maar dan toch niet
noodzakelijk. Daar Willem (naar mijne lezing) uitdrukkelijk verklaart dat het hem
speet, dat de Dietsche yeeste onvolledig was, beschouwt hij deze Dietsche yeeste als
een eenheid, welke door hem aangevuld wordt. En dan is het geen wonder dat hij in
zijn R. I B rekening houdt met het werk van Aernout, wat betreft anthropomorphisme,
typeering der dieren enz. (ik kom hier een andermaal op terug). Maar zoo (volgens
Hettema's interpretatie) Aernout niet eens bestaat, dan is het toch vreemd dat Willem
de eenheid van zijn gedicht niet beter weet te handhaven en zichzelf zoo dikwijls
tegenspreekt. En dat is dan toch een bezwaar, waarover Van Mierlo niet handelt. Een
paar vragen stel ik hier dus: een der voornaamste helden van het epos, de leeuw,
krijgt in onzen Reinaert twee eigennamen: Nobel en Lioen. Dit is zeer begrijpelijk,
zoo in I A Nobel uit het Fransch komt en Lioen de naam was, welken Aernout aan
den leeuw gaf. Maar waarom twee namen, zoo Aernout er niet is? Fransch lion en
Latijn leo zijn geen eigennamen. - In I A treden Belyn en zijn dame Hawi als
beschuldigers van Reinaert op; in I B maakt Belyn deel uit van het gevolg van den
koning en is zijn kapelaan. Heel verstaanbaar, zoo er twee bronnen zijn: Voor I A
het Fransch, - voor I B de proto-Reinaert van Aernout.
Aldus twee geschreven bronnen. Maar in het Fransch en in het Latijn is het
kapelaanschap van den ram totaal onbekend. Zoo Aernout er niet is, dan werd hier
rekening gehouden met mondelinge Dietsche verhalen. En Willem schendt de eenheid
van zijn gedicht onder den invloed van volksvertelsels. Dit had hij toch heel
gemakkelijk kunnen vermijden
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terwijl, indien de Dietsche yeeste voor hem een eenheid uitmaakte, hij geen reden
had om dit te vermijden.
Uit al het voorgaande trek ik dus de volgende conclusie: alle reconstructie van
den proloog, die in het kader valt van Hettema's interpretatie, alle reconstructie, die
aan den proloog doet zeggen hetgeen Hettema verlangt, dat hij zou zeggen - is voor
mij a priori onaannemelijk.
Van Mierlo's reconstructie staat ongetwijfeld in het kader van Hettema, en zij doet
aan den proloog zeggen, wat Hettema verlangt (onghemaket, goede lezing, en Aernout
naar de maan!) Zij loopt bijgevolg in de verkeerde richting en steunt daarenboven
(zooals ik hierboven trachtte aan te toonen) op een reeks zeer gewaagde gissingen.
Zooals men ziet, strijd ik niet tegen woorden. Ik strijd tegen een opvatting van den
proloog - in casu: Hettema's opvatting.
***

Op een laatste punt ga ik eveneens met Van Mierlo niet akkoord. Hij zegt dat alleen
zijn reconstructie een bevredigenden zin geeft. Het is zelfs vergeefsche moeite naar
een andere oplossing te zoeken dan de zijne: zoo evident is zij immers. ‘Zoolang de
ontkenning in v. 6 gehandhaafd blijft, komt men noodzakelijk en onvermijdelijk tot
o n z i n ; en kunnen noch onghemaket, noch vulscreven, noch begonnen op die wijze
samen ooit tot hun recht komen’ (bl. 191).
Ik sta integendeel op het standpunt dat men voor de drie interpretaties
tekstreconstructies kan maken welke, op zichzelf genomen, een zeer goeden en
bevredigenden zin geven. Het ware zelfs gemakkelijk voor elk dier interpretaties een
reeks varianten op te stellen, met voldoenden zin.
Voor Hettema's interpretatie (behoud van ongemaket, en Arnout weggepoetst)
geeft de emendatie van Jonckbloet, 1854, op zichzelf genomen, een zeer goeden zin:
‘Die Willem hier hevet vulscreven’. Het beste bewijs is dat E. Martin haar in zijn
uitgave (1874) overnam.
Zoo men Hettema's uitlegging van ‘die Willem niet hevet vulscreven’ aanneemt,
geeft dit ook een goeden zin - en hoeft men niet eens a te emendeeren.
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Voor Muller's interpretatie (het dubbel auteurschap) geeft de reconstructie, door hem
voorgesteld in Tijdschr. van Leiden, LVII, bl. 187, een zeer bevredigenden en alleszins
goeden zin.
Voor mijn interpretatie (geen dubbel auteurschap - Aernout, schrijver van een
Proto-Reinaert) stelde ik voor te lezen: het speet Willem,
Dat de yeeste van Reinaerde
In dietsche was onvolmaket bleven
Die Aernout niet en hadde vulscreven.

Oordeelt men dat yeeste (uit b) dubieus is, en dat ‘onvulmaket, - niet vulscreven’ een
onverdraaglijke tautologie uitmaken (zooals Muller zelf zegt), dan kan men veel
dichter bij f blijven - en ad libitum lezen:
Dat eene der aventuren van Reinaerde
In dietsche was ongemaket bleven,
Die Aernout niet en hadde bescreven.

hetgeen even duidelijk zegt dat Aernout geheel andere avonturen had geschreven
dan Le Plaid.
En zoo nu Van Mierlo antwoordt: ‘ongemaket - vulscreven’ zijn vast en zeker de
oorspronkelijke varianten; zij moeten dus behouden blijven: alle andere
tekstreconstructies tellen niet mede!’ - Mij goed! Dan stel ik voor te lezen: het speet
Willem,
Dat eene aventure van Reinaerde
In dietsche was onghemaket bleven:
Aernout en heeftse niet alle vulscreven.

Of: ‘Daer Aernout se alle niet hadde vulscreven’.
Op zichzelf genomen geeft dit ook een zeer verstaanbaren zin. En waarom dit nu
onzin moet heeten, weet ik niet.
Zooals wij hierboven zagen, spreekt Van Mierlo van vergeefsche moeite.
Ik sta echter beslist op het standpunt dat het vergeefsche moeite zal blijken te zijn
naar een tekstreconstructie te zoeken,
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die alle vossenjagers bevredigt, zoo wij niet allereerst akkoord geraken over de
interpretatie, welke van den proloog dient te worden gegeven.
Laten wij ons, als 't u belieft, hieromtrent geen de minste illusie maken: zoolang
er oneenigheid onder de vossenjagers bestaat aangaande die interpretatie, komen we
onvermijdelijk tot de conclusie: Adhuc sub judice lis est!
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Plechtige Vergadering van 6 November 1938.
De bijzonderste genoodigden kwamen met de leden der Academie vóór 11 uur in
het eeresalon bijeen.
Waren aldaar aanwezig: de heeren FR. VAN CAUWELAERT, bestuurder; A.H.
CORNETTE, onderbestuurder; L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren FRANK LATEUR, L. VAN PUYVELDE, A. VERMEYLEN, A.J.J. VANDE VELDE,
H. TEIRLINCK, FR. DAELS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, A. CARNOY, J. VAN
MIERLO, R. VERDEYEN, J. VANDE WYER, EM. DE BOM, L. BAEKELMANS, L.
GROOTAERS, A. VAN CAUWELAERT, L. MONTEYNE, ERN. CLAES en J. EECKHOUT,
werkende leden;
de heeren J. GRAULS, E. BLANCQUAERT, FR. BAUR, W. VAN EEGHEM, J. LINDEMANS,
F. DE BACKER en F. DE PILLECIJN, briefwisselende leden.
***

Bevonden zich in het eeresalon de heeren FIRMIN VAN HECKE, vertegenwoordiger
van den Heer Minister van Openbaar Onderwijs; L. FREDERICQ, Gouverneur der
Provincie Oost-Vlaanderen; VANDER STEGEN, Burgemeester der stad Gent;
Luitenant-Generaal VERTOMMEN; DE VOS, Arrondissementscommissaris; H. VANDE
VELDE, Bestendig Afgevaardigde; A. SIFFER, Schepen der stad Gent; de Heer Baron
VAN WASSENAER, Consul der Nederlanden te Gent
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en Mevrouw; Dr. O. VAN HAUWAERT, Eere-Inspecteur van het M.O. en Prof. Dr. J.
DE VRIES.
***

Te 11 uur worden de heeren leden en uitgenoodigden naar de vergaderzaal geleid.
Aan het bureel namen plaats de heeren FR. VAN CAUWELAERT, bestuurder; A.H.
CORNETTE, onderbestuurder; L. GOEMANS, bestendig secretaris, en Prof. Dr. J. DE
VRIES.
Waren verder in de zaal aanwezig:
Dr. J. APERS, Hoofdbibliothecaris der Universiteitsbibliotheek; Dr. AUG.
BEVERNAGE, Eerevrederechter; Dr. RICHARD BILLIET; Advocaat A. BOCKLAND;
Prof. Dr. J.J. BOUCKAERT; Dr. ARTHUR BROEKAERT; Dr. L. BROUNTS; Advocaat
LUC. BUYTAERT; H. ALEXIS CALLANT; H. ACHIEL CLAEYS, Eereschoolopziener; H.
CLAEYS; H.M. DAMAN; Dr. O. DAMBRE; E.P. ACHILLES DARQUENNES, S.J.; H.B.
DE BUYSSCHER; E.P. DESCHAMPS, S.J.; H.M. DE MEYER; Advocaat MAURITS DE
GEZELLE; Dr. WILLY DE GRAEVE; H.G. DE GRAEVE; H.E. DE GRAEVE; H. MARCEL
DE GRAEVE; H.H. DEHEEGER; H.H. DE HOVRE; H. MAURITS DE JONGHE; E.H.G.
DE KEERSMAEKER; H.M. DE KONINCK; Advocaat FERNAND DELHAISE; H. WILLY
DE MOERLOOSE; H. ARTHUR DE PAEPE-SMETRYNS; Prof. Dr. G.G. DEPT; H. JEAN
DE SMUL; H. FERD. DE SMEDT; Dr. F. DE TOLLENAERE; Advocaat A. DHOOGE;
Advocaat DUA; Advocaat FERNAND DUCHENE; H.R. DROESBEKE; H.O. FACHE; Dr.
AUG. FIERENS; H. AD. FORDEYN, Inspecteur bij het Ministerie van Middenstand en
Economische Zaken; H.R. GENBRUGGE; H.L. GODDEFROY; Prof. Dr. FIRMIN
GOOVAERT; Prof. Dr. NIKO GUNZBURG; H.C. HANSSENS; H. MIEL KERSTEN; Dr.
LIMPENS; H. GAS-
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PLAETSIER; H.M. REGAERT; H.E. SCHUTYSER; Advocaat ANDRÉ SERCK; H.
SMETRYNS, Raadsheer bij het Hof van Beroep; H.A. SOBRIE; H. WILLEM SOBRIE;
H.E. STORY; H. STEFAAN VAN ACKER; H.D. VANACKERE; H. JULES VAN BOXELAER;
Dr. E.J. VANDE CASTEELE; H. KAREL VAN DEN ABEELE; E.P. LEO VAN DEN BOSCH,
S.J.; H. LEO VANDE VEEGAETE; H. JOS. VAN DEN SPIEGEL; Prof. Dr. F.J.
VANDERHEYDEN; F. VAN ES, Bestuurder der Rijksmiddelbare school; H. VAN
GELUWE; H.W. VAN HOUTE; H. OMER VAN KETS; E.H. VAN LAERE; H. NORBERT
VAN LAERE; H. JORIS VAN REYBROECK; H. ISIDOOR VERGAUWEN, rustend
schoolbestuurder; H. PLACIDE WATERLOOS; H. ADOLF WOESTADT;
Mejuffrouwen IRENE BOGAERT; IRENE BRAET; J. COURTENS; GABY DANHIEUX;
GEORGETTE DE GROOTE; SYLVA HOEBANX; MARIE JOLIET; DINA LATEUR; GOD,
LEYMAN; BETTY SMEDTS; MADELEINE SOBRIE; JOSEE SERAYEN; LIEN STEENBRUGGE;
ROLANDE STEURBAUT; PAULA VAN DE WEERD; AGATHA VAN DER WIELEN; ANNIE
VERMEULEN en E.Z.M. ELISABETH.
TON

***

Bij den aanvang der zitting deelt de heer Bestuurder mede, dat verschillende personen
verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, nl. Mgr. COPPIETERS, Bisschop van
Gent; VAN ACKER, Senator; DE SCHRIJVER, Volksvertegenwoordiger;
Luitenant-Generaal MASSART; Mevrouw DE DOUAIRIERE MERGHELYNCK; Kan. C.
VAN CROMBRUGGE; Prof. Dr. C. HEYMANS; Prof. J. VAN OVERBEKE; de heeren
werkende leden der Academie P.J. SALSMANS, S.J.; J. MULS, F. TIMMERMANS, FL.
PRIMS en H. DE MAN.
***
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Vervolgens gaat de heer FR. VAN CAUWELAERT over tot zijn lezing: De
volksgemeenschappelijke Taak der Koninklijke Vlaamsche Academiën. Daarna stelt
hij Prof. Dr. Jan De Vries, buitenlandsch eerelid der Academie, aan de vergadering
voor en verleent hem het woord.
Deze had tot titel van zijn lezing gekozen: Een skald onder de Troubadours.
Beide sprekers werden warm toegejuicht.
De heer Bestuurder dankte den redenaar en sprak den wensch uit, dat zijn lezing
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie zou opgenomen worden.
Ten slotte verleende hij het woord aan den Bestendigen Secretaris die den uitslag
van de verkiezingen voor het lidmaatschap der Academie en van de Academische
wedstrijden 1938 als volgt mededeelde.

Verkiezingen
Nooit, sedert haar stichting, heeft de Koninklijke Vlaamsche Academie, in de korte
spanne tijds tusschen twee openbare vergaderingen, zulke zware verliezen door den
dood geleden als gedurende het afgeloopen jaar.
De wreede reeks begon met het onverwacht verscheiden, in de maand November
1937, van den uitstekenden linguist Prof. MANSION, en, even vóór onze laatste zitting
van 28 September, zitting waarop de heer LEONARD WILLEMS zich voorgenomen
had het woord te voeren, is deze goede Collega, deze zoo veelzijdige als gewetensvolle
geleerde, men mag haast zeggen, met de pen in de hand en arbeidend voor de
Academie, bezweken.
Tusschen beide sterfgevallen, viel ons, helaas, het overlijden te betreuren van drie
andere vooraanstaande leden der Academie, die hun kostbare geestesgaven aan land
en
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taal hebben gewijd en de ideëele belangen van ons Genootschap met nooit volprezen
ijver en liefde hebben gediend: Dr. LOUIS SIMONS, Prof. MAURITS SABBE en Kanunnik
JACOBS.
Ook onder onze Buitenlandsche Eereleden zijn ons vier uitmuntende, in de
Nederlandsche cultuurwereld hoog aangeschreven persoonlijkheden ontvallen, nl.
de heeren Dr. BEETS, Dr. KLUYVER, Mgr. SCHRIJNEN en WILLEM KLOOS, die allen
steeds de kostbaarste bewijzen van hun warme genegenheid aan de Academie en aan
de Vlamingen hebben geschonken.
Ons Genootschap zal de namen van de betreurde afgestorvenen in diepe gevoelens
van dankbaarheid en vereering blijven gedenken.
***

Uit hoofde van haren hoogen ouderdom en van de onmogelijkheid waarin zij verkeert
de zittingen van ons Genootschap bij te wonen, heeft Mejuffrouw BELPAIRE om haar
ontslag als werkend lid verzocht. De Academie zag zich met leedwezen verplicht dit
ontslag aan te nemen, maar stelde er prijs op aan de begaafde schrijfster, stichtster
van zooveel Vlaamsche degelijkheid en schoonheid, den titel van Binnenlandsch
Eerelid te verleenen.
***

Werden tijdens dit Academisch jaar tot werkend lid der Academie verkozen de heeren
briefwisselende leden: AUGUST VAN CAUWELAERT, HENRI DE MAN, LODE
MONTEYNE, JORIS EECKHOUT en ERNEST CLAES.
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Werden verkozen a) tot briefwisselend lid, de heeren: Dr. J. LINDEMANS, Dr. DE
PILLECIJN, Prof. DE BACKER, en GERARD WALSCHAP;
b) tot buitenlandsch eerelid, de heeren: Dr. SCHRöDER, Dr. ENDEPOLS, Prof. JAN
DE VRIES, Prof. MOLKENBOER, en ARTHUR VAN SCHENDEL.

Wedstrijden
Van de vijf door de Academie uitgeschreven prijsvragen werden er ditmaal vier
beantwoord.
De vier prijsantwoorden werden door de verschillende keurraden ter bekroning
voorgesteld en deze voorstellen zijn door de Academie in haar zitting van Augustus
ll. goedgekeurd geworden.
Werden bekroond:
a) een verhandeling over de schildering van den mensch in de Oud-IJslandsche
saga, door Dr. FELICIEN DE TOLLENAERE;
b) een studie over den Zuid-Nederlandschen toondichter uit de 16e eeuw, Jacob
de Wert door Mejuffrouw IRENE BOGAERT;
c) een studie over de oude en de moderne plaatsnamen van de gemeente Herne
(Brabant), door Dr. RICHARD BILLIET;
d) een cultuur-historisch onderzoek van Vlaamsche sprookjesthema's, door den
hr. MAURITS DE MEYER.

***
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De Nestor De Tière-prijs (3e tijdvak: 1936-1937) werd niet toegekend.
De August Beernaert-prijs (13e tijdvak: 1936-1937) werd toegekend aan den heer
Maurice Gilliams, letterkundige te Antwerpen, voor zijn roman getiteld: Elias, of
het gevecht met de Nachtegalen.
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Een skald onder de troubadours
Door Prof. Dr. Jan de Vries
Buitenlandsch Eerelid lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie
In het midden der 12de eeuw leefde op de Orkaden de jarl Rognvald, wien de hooge
eer te beurt gevallen is niet lang na zijn dood heiligverklaard te worden(1). Het leven
van een man Gods heeft hij echter niet geleid; hij was een strijdbaar vorst, ten slotte
zelf slachtoffer van den voortdurenden krijg, die in de Middeleeuwen tusschen kleine
potentaten woedde. Eigenschappen, die hem als bijzonder Christelijke deugden
zouden kunnen aangerekend worden, heeft de traditie althans van hem niet
opgeteekend: hij was een onversaagd krijgsman, bovendien een volmaakt ridder,
naar geest en lichaam een toonbeeld van adeldom, een trouw zoon der Kerk en een
opmerkelijk dichter. In al deze opzichten onderscheidt hij zich niet van zooveel
andere vorsten en edelen dier dagen; het is vooral door zijn tocht naar het Heilige
Land en wegens de gebeurtenissen, die daarbij voorgevallen zijn, dat hij voor de
beschavingsgeschiedenis der Skandinaafsche volken een eigenaardige beteekenis
gekregen heeft.
Door koning Ingi van Noorwegen tot een bezoek uitgenoodigd, begeeft hij zich
in 1148 naar het land, waar hij geboren was en zijn geslacht in aanzien stond. Terwijl
hij daar aan het hof vertoefde en met veel onderscheiding behandeld werd, kwam
uit Konstantinopel een zekere Eindriđi ungi terug, die langen tijd in de lijfwacht van
den Griekschen keizer gediend had. Deze spoorde den jarl Rognvald aan tot een tocht
naar Jeruzalem, hem veel verhalend van de wonderbaarlijke dingen, die daar te
beleven waren. Eindriđi wist inderdaad van allerlei te berichten, wat de verbeelding
zijner landslieden sterk moest treffen. Wanneer eenige jaren later, in 1153, de dichter
Einar Skúlason in zijn Geisli de door den Heiligen Olaf bewerkte wonderen bezingt,
beroept hij zich uitdrukkelijk op Eindriđi
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voor een gebeurtenis, die in Griekenland zou hebben plaatsgevonden: het zwaard
Hneitir, waarmede koning Olaf in den slag van Stiklastad in 1037 gestreden had,
was in het bezit gekomen van een Zweed, die het naar Griekenland had meegenomen.
Daar gebeurde het nu, dat het zwaard drie nachten na elkander op onverklaarbare
wijze den slapenden bezitter ontnomen en op grooten afstand in het open veld
teruggevonden werd. Toen de keizer dit hoorde, kocht hij het zwaard tegen hoogen
prijs en deed het op een rijk versierd altaar plaatsen. Nog wat anders wist Eindriđi
te vertellen: toen eens het Grieksche leger in Wallachije tegen de heidenen vocht,
werd het door de vijandelijke overmacht op de vlucht geslagen; toen riepen de
Skandinaafsche mannen van de lijfwacht den heiligen Olaf om hulp aan en slaagden
er in een beslissende overwinning te behalen(2).
Het is van belang op te merken, dat niet alleen lust naar avontuur den jarl tot den
tocht naar het Heilige Land deed besluiten, maar zeker niet minder de aandrift van
een vroom gemoed. Meer nog dan zulke verhalen van Eindriđi zullen de berichten
van den tweeden Kruistocht Rognvald tot zijn besluit gebracht hebben. Waarschijnlijk
is Eindriđi in het vroege voorjaar van 1148 uit Konstantinopel vertrokken en had hij
dus nog de aankomst der kruisvaarders onder keizer Koenraad en koning Lodewijk
VII kunnen zien en dan ook de spanning bemerken, die er tusschen dezen en den
Griekschen keizer heerschte. Maar van de reeks rampspoeden, die het Fransche leger
in Klein-Azië troffen, had hij wellicht nog niets vernomen. In elk geval zullen ook
de Noorsche edelen niet hebben willen achterblijven, nu bijna de gansche Christenheid
den strijd met de ongeloovigen opnieuw aangebonden had. Zoo besloot Rognvald
tot den tocht naar Jeruzalem, waarop hem veel edellieden uit Noorwegen, en onder
deze ook Eindriđi ungi, zouden vergezellen. Na zorgvuldige voorbereidingen gingen
eindelijk in 1152 de jarl en zijn mannen uit de Orkaden weg, nadat de St.
Magnuskathedraal te Kirkwall gewijd was, en zij kwamen na verschillende avonturen
in den zomer van het volgende jaar in het Heilige Land, om vandaar over
Konstantinopel en Rome weer huiswaarts te keeren(3).
Het uitvoerige bericht over dezen tocht is ons bewaard in de Orkneyingasaga. Het
verhaal is kleurrijk en zooals wij zullen
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zien met romantische motieven opgesierd(4). Daartegenover staan echter zooveel
nauwkeurige details, dat wij aan de geloofwaardigheid der gebeurtenissen zelf niet
behoeven te twijfelen. Wij hebben zelfs een bewijs, dat de beschrijving van den tocht
in hoofdzaak juist moet zijn. Als Rognvald in de Middellandsche Zee een Saraceensch
schip veroverd heeft, spreken de mannen na afloop van den strijd erover, wie het
eerst het schip beklommen had en het blijkt, dat daarover verschil van meening
bestaat. Ten slotte wordt Rognvald gevraagd zijn oordeel uit te spreken en in een
strofe stelt hij vast, aan wien deze eer toekwam(5). Hieruit blijkt, dat men reeds tijdens
den tocht er op bedacht was de herinnering aan de beleefde avonturen nauwkeurig
te bewaren. Wanneer wij nu opmerken, dat de saga telkens het verhaal door dergelijke
skaldenstrofen onderbreekt, ja dat zij zelfs voor het grootste gedeelte niet veel meer
is dan een parafraze van deze strofen, dan mogen wij daaruit afleiden, dat reeds
onderweg de roemrijkste voorvallen bezongen werden in een aantal strofen, die te
zamen een gedicht over dezen tocht zouden kunnen vormen(6).
Toen Rognvald dezen tocht ondernam, heeft hij zich ongetwijfeld gevoeld als de
waardige navolger van het roemruchte voorbeeld, dat de Noorsche koningen Harald
de gestrenge en Sigurd de Jeruzalemvaarder gegeven hadden. Men mag zelfs
vermoeden, dat hij ook in bijzondere daden hen nastreefde en het is zeker, dat
sagenmotieven zich aan zijn persoon verbonden hebben, die de overeenstemming
met zijn voorgangers nog sprekender deden uitkomen. Koning Harald was evenals
Eindriđi in den dienst van den Griekschen keizer geweest en had omstreeks 1040
een expeditie in de Middellandsche Zee geleid, waarbij hij op Sicilië vele steden
veroverd had en verschillende krijgslisten zou hebben toegepast(7). Koning Sigurd
had in 1107 een tocht naar Jeruzalem ondernomen, waarvan hij vier jaar later met
roem beladen terugkeerde. Toen deze vorst een burcht bij Forminterra in Galicië
belegerde, zouden de inwoners kostbare gewaden en sieraden van de muren af getoond
hebben, evenals dus ook de Saracenen op het schip den strijdlust van Rognvalds
mannen aanvuurden. De jarl der Orkaden heeft evenals zijn koninklijken voorganger
in Galicië gestreden(8). Nadat beide vorsten in den Jordaan zich gebaad hadden, hebben
zij in een kreupelboschje een knoop gewonden, met de be-
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doeling, dat een ander, dien zij daartoe met name aanwezen, dien ontwarren zou(9).
Reeds het feit, dat Rognvald zich beijverde deze magische handeling in een strofe
vast te leggen, wijst er op, dat hij het voornemen had den beroemden Jeruzalemvaarder
Sigurd tot in de bijzonderheden van zijn tocht na te volgen, zelfs ook in zulke, die
wellicht meer tot het gebied van de sage dan van de werkelijkheid behoorden. Als
de saga vertelt, dat Rognvald met kostbare scheepsuitrusting den haven van
Konstantinopel binnenzeilt, voegt zij er aan toe: ‘gelijk zij wisten, dat Sigurd de
Jeruzalemvaarder dit ook gedaan had’(10). Een deel dezer overeenstemmingen kan
ook het werk zijn van den schrijver, die de saga der Orkadenjarlen samenstelde; maar
aangezien nauwelijks een halve eeuw na het leven van Rognvald deze saga reeds
gemaakt is, mag men aannemen, dat de bijzonderheden van zijn merkwaardigen
tocht op de Orkaden nog in veler herinnering bewaard gebleven waren.
De strofen, die de gebeurtenissen op den voet volgen, verdienen althans ons volle
vertrouwen. Onder deze bevinden zich nu eenige, die betrekking hebben op een
bezoek, dat Rognvald aan Narbonne gebracht heeft. De saga, die zich in dit deel
vrijwel uitsluitend op de bewaarde strofen steunt, niet zonder in kleinigheden van
haar inhoud af te wijken, stelt den gang van zaken aldus voor: De jarl zeilt van
Engeland naar Frankrijk en komt dan bij een zeestad, die Narbonne heet. Daar was
juist de vorst Germanus gestorven en hem was zijn dochter Ermingerd opgevolgd.
Zij ontvangt Rognvald met de grootste onderscheiding en het bevalt hem uitstekend
in de hoofsche sfeer van deze vorstin. De saga geeft zelfs te verstaan, dat men in
Narbonne niets liever wilde, dan dat Rognvald in de stad zou blijven en met Ermingerd
huwen. Maar eerst moest hij zijn gelofte inlossen en den tocht naar het Heilige Land
volbrengen; daarna zou hij terugkeeren. Zoo vertrekt hij weer, zeilt langs Galicië en
Portugal de Middellandsche Zee in en dicht bij verschillende gelegenheden strofen,
waarin hij zijn liefde voor Ermingerd uitspreekt. Nadat hij echter Palestina bezocht
heeft, keert hij over Konstantinopel en Rome rechtstreeks naar Skandinavië terug.
Er zijn in dit verhaal enkele punten, die onze bevreemding kunnen wekken; een
onderzoeker, die geneigd is meer op zijn kritisch talent dan op de betrouwbaarheid
van een traditie te steunen, zou daardoor zelfs er toe gebracht kunnen
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worden, dit gansche verhaal aan een speelsche verbeelding toe te schrijven(11). Maar
na de even zorgvuldige als overtuigende behandeling door Rudolf Meissner(12) bestaat
er geen enkele reden meer om de Narbonne-episode der Orkneyingasaga als produkt
van latere legendenvorming te beschouwen. Misschien wel de voornaamste reden,
waarom Gering de geloofwaardigheid van dit verhaal in twijfel trok, was de schijnbaar
onmogelijke voorstelling, dat Rognvald op zijn tocht van Engeland naar Frankrijk
Narbonne zou hebben kunnen aandoen. Meissner heeft dit bevredigend aldus
verklaard: de jarl is de Garonne ingezeild tot aan Toulouse en is van daar over land
naar de wijd en zijd vermaarde pelgrimsplaats St. Gilles gegaan, vanwaar hij tevens
een bezoek aan Narbonne gebracht heeft. Het is mogelijk, dat Rognvald de gelofte
afgelegd had die bedevaart te ondernemen en dat hij daar aangekomen gehoord heeft
van het betooverende hof te Narbonne; het is ook mogelijk, dat hij reeds van het
begin af het plan gehad heeft deze beide Zuidfransche plaatsen te bezoeken en daarom
bij Bordeaux zijn reis onderbrak.
De naam Ermingerd is wel een zeer hechte steun voor de juistheid van dit bericht;
immers in den tijd van Rognvalds bezoek aan Narbonne regeerde daar de gravin
Ermingarde. Toen haar vader Aimeric II in 1134 overleden was(13), bestuurde zij het
graafschap aanvankelijk onder voogdijschap, na 1143 zelfstandig, ofschoon zij in
1142 den Spaanschen graaf Alfons gehuwd had. Na diens spoedig daarop gevolgden
dood hertrouwde zij reeds in 1145 met Bernard d'Anduze. Van dezen tweeden
echtgenoot is weinig bekend, maar er bestaat geen reden aan te nemen, dat hij tijdens
Rognvalds bezoek niet meer in leven zou zijn geweest(14). Na een vijftigjarige
regeering, waarin zij met kracht en behendigheid de belangen van haar graafschap
verdedigde en zelfs meermalen aan het hoofd van haar vazallen ten strijde trok(15),
deed zij in 1192 afstand en is op 14 October 1197 overleden. Wanneer jarl Rognvald
haar ontmoet, is zij een vrouw van omstreeks 30 jaar; wel is zij reeds voor de tweede
maal gehuwd, maar haar schoonheid was nog in vollen bloei, daar nog bijna twintig
jaar later de troubadour Peire Rogier haar geestdriftig zou bezingen(16). Wanneer wij
verder bedenken, dat Rognvald zelf reeds een vijftiger was en kort na zijn terugkeer
van zijn tocht zijn dochter Ingirid uithuwelijkte, dan begrijpen wij, dat er van een
huwelijk met Er-
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mingard geen sprake geweest is. Deze gedachte wordt trouwens alleen in de
proza-parafraze uitgesproken, in zijn eigen liederen vinden wij daarop geen directe
toespeling(17).
Meissner heeft er terecht met nadruk op gewezen(18), dat een ‘biografische’
behandeling van het verhaal in de saga geheel misplaatst is. Men moet hierin zien
een voorbeeld van den ‘minnedienst’, die in de 12de eeuw juist aan het hof te Narbonne
in hoogen bloei stond. Wij weten, dat verschillende troubadours Ermengarde bezongen
hebben: behalve den reeds genoemden Peire Rogier, die zelfs door de kwaadwillige
praatjes der ‘lauzengiers’ gedwongen werd de gravin te verlaten, ook Peire
d'Auvergne, Guiraut de Bornelh, Bernard de Ventadorn, Saill de Scola en de dichteres
Azalais de Porcairagues(19). Zij wordt ook genoemd als een dergenen, die aan het
hoofd van een ‘cours d'amour’ zouden hebben gestaan en van wie door Andreas
Capellanus eenige merkwaardige uitspraken over liefdesproblemen overgeleverd
zijn. De troubadours wier namen ik noemde hebben eerst na 1160 aan haar hof
geleefd; hoe aanlokkelijk het dus moge zijn ons Rognvald voor te stellen in
dagelijksch verkeer met een Peire Rogier of een Bernard de Ventadorn, toch is voor
een dergelijke voorstelling geen enkel vaststaand feit aan te voeren(20). Maar dat er
toen reeds troubadours aan het hof van Narbonne geweest kunnen zijn, spreekt
vanzelf. Reeds in de eerste helft der 12de eeuw hooren wij van Cercamon en
Marcabrus, namen die ons er aan herinneren dat de kunst der minnepoëzie zoowel
als de minnedienst zelf reeds tot vollen wasdom gekomen waren. Zóó alleen is het
immers te verklaren, dat Rognvald in zijn aan Ermingarde gewijde strofen dien
eigenaardigen toon getroffen heeft, waarin liefde en dienende eerbied gelijkelijk
klinken.
Wanneer Rognvald Narbonne weer verlaten heeft en langs de kust van Galicië
zeilt, komt hem in den kring van zijn mannen de gedachte aan de schoone gravin
weer voor den geest en hij geeft aan zijn verlangen uitdrukking door een strofe, die
vervolgens beantwoord wordt door twee andere van zijn skalden: Oddi en Armóđr.
Deze samenspraak in verzen, die de schoonheid van een vrouw tot onderwerp heeft,
is zelf reeds voldoende om ons er aan te herinneren, dat de minnedienst een edel
vermaak der hoofsche maatschappij was; Rognvald blijkt dit juist te hebben
aangevoeld. Het onderscheid in den toon der drie strofen
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is nu weer opmerkelijk. De dichter Armóđr geeft op zeer realistische wijze uiting
aan zijn bewondering voor Ermingarde: ‘Ik zou gelukkig zijn, indien ik één nacht
aan haar zijde mocht doorbrengen’(21). Het was den Noorderling waarschijnlijk niet
geheel gelukt den schoonen schijn van den hoofschen minnedienst te onderscheiden
van de ruige werkelijkheid, die destijds nog tot onder de hoogste standen heerschte(22).
Voor den skald Oddi staat de gravin in maatschappelijk opzicht zoo hoog verheven,
dat hij zich haar niet waardig acht: ‘zij verdient een beter lot, moge zij in alle
opzichten op aarde gelukkig leven’(23). Rognvald is nog geheel onder den indruk van
haar bekoorlijke persoonlijkheid, wanneer hij zegt(24): ‘Ik zal lang de woorden van
Ermingarde gedenken; zij verlangt, dat wij de zeereis naar den Jordaan ondernemen;
maar als de scheepvaarders in den herfst weder uit het Zuiden terugkeeren, dan zullen
wij onzen koers weer naar Narbonne richten’. Diepen indruk heeft deze vrouw op
hem gemaakt; men meent tusschen de regels te lezen - en dit in tegenstelling tot de
voorstelling der saga zelf - dat alleen haar uitdrukkelijke wensch hem er toe heeft
kunnen bewegen, den tocht naar het Heilige Land te voltooien en dat zij hem als loon
heeft toegezegd, dat hij na afloop weder tot haar mocht terugkeeren. Voortdurend
zal onder de wisselende gebeurtenissen der volgende maanden haar beeld hem voor
den geest staan; als hij in Spanje gestreden heeft, roept hij uit: ‘Ik ben Ermingard
waard, omdat voor de mannen het strijdgezang aangeheven werd’(25). Bij elke nieuwe
heldendaad verheugt hij zich er over, dat het bericht daarvan Narbonne zal bereiken
en de geliefde vrouw zijn roem zal hooren verkondigen(26). Zelfs nog als hij in het
water van den Jordaan gebaad heeft, zegt hij vol vertrouwen: ‘Dit zal de verstandige
vrouw in haar herinnering bewaren’(27). Maar dan schijnt onder den indruk van zijn
ondervindingen in het Heilige Land, waar hij misschien met Boudewijn III van
Jeruzalem voor de muren van Ascalon gestreden heeft, en daarna gedurende zijn
tocht door Klein-Azië en Griekenland het beeld van Ermingard in zijn geest te
verbleeken en hij keert naar zijn vaderland terug, zonder haar eerst te hebben
bezocht(28).
De strofen, die Rognvald op dezen tocht gedicht heeft, verraden een
geestesgesteldheid, die in veel opzichten aan die der troubadours herinnert. Hij is
bevangen door een eerbiedige
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liefde voor Ermingard, zonder dat hij aan de mogelijkheid van een huwelijk behoeft
te hebben gedacht. Geheel in den geest van den minnedienst legt hij allen door
hemzelf verworven roem als een liefdegave aan de voeten van de gravin; hij is haar
gehoorzaam, ook als zij hem opwekt tot het volvoeren van zijn gelofte haar te verlaten.
Niets toont duidelijker het platonische karakter van deze liefde, dan haar toezegging,
dat hij daarna weder naar Narbonne mag terugkeeren; haar echtgenoot kan dus in
hem geen gevaarlijken mede minnaar gezien hebben, maar slechts een der vele
zangers, die aan zijn vrouw een welverdiende hulde bewezen. Het lijdt geen twijfel,
dat Rognvald zich snel in de gevoels- en gedachtenwereld van den minnedienst
ingeleefd heeft; zou ook op een zoo ontwikkeld man als dezen jarl de pracht en de
verfijnde beschaving van haar hof hun invloed gemist hebben(29)? Natuurlijk dringt
de vraag zich op, of hij de Provençaalsche taal wel in zooverre verstaan heeft, dat
hij het subtiele spel van de minnepoëzie heeft kunnen begrijpen. De saga vertelt ons,
dat de jarl op zijn tocht bisschop Willem medegenomen had, omdat deze in Parijs
had gestudeerd en dus als tolk kon optreden(30). Daaruit mag men niet afleiden, dat
de jarl dus in het geheel geen Fransch zou hebben verstaan. Deze taal was stellig in
de kringen der Skandinaafsche intellectueelen, van wie velen in Frankrijk hun
opleiding voltooiden, bekend; wanneer de dichter Markûs Skeggjason van den
Deenschen koning Eirik Sveinsson, die in 1103 op Cyprus van het Heilige Land
terugkeerende gestorven is, mededeelt, dat hij reeds als knaap vele talen geleerd
had(31), dan zal onder deze ook het Fransch geweest zijn. Zou dan de geestelijk zoo
hoog ontwikkelde jarl Rognvald, die in zijn naaste omgeving een bisschop had, die
het Fransch machtig was, vooral als wij mochten aannemen, dat hij ook de Provence
wilde bezoeken, die taal niet hebben aangeleerd? Een anecdote, die de saga mededeelt,
zou, indien zij als historisch mocht worden aanvaard, zelfs het bewijs leveren, dat
hij die taal verstond. Als hij in Galicië een burcht belegert, begeeft zich de
bevelvoerder Guđifreyr in bedelaarsplunje naar het kamp van Rognvald om de plannen
van zijn vijanden uit te vorschen; wanneer hij dan voor den jarl gebracht wordt,
spreekt hij dezen toe in het Fransch, omdat de jarl deze taal het best verstond(32). De
maanden, die hij in den animeerenden omgang van Ermingard door-
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bracht, zullen meer dan voldoende geweest zijn, om hem zooveel kennis van het
Provençaalsch - in dezen tijd een taal, die ver buiten de Fransche grenzen bekend
was(33) - bij te brengen, dat hij aan de hoofsche vermaken heeft kunnen deelnemen.
Men was in het Noorden stellig niet onvoorbereid, wanneer de invloed van de
opbloeiende kultuur van Zuid-Europa de gelegenheid had zich te doen gelden. De
12de eeuw, vroeger in het eenparige grauw der duistere Middeleeuwen schuilgaande,
kreeg door een nauwkeuriger onderzoek trekken van een zoo groote beschaving, dat
men is gaan spreken van een ‘Tweede Renaissance’(34). De klassieken werden ijveriger
bestudeerd, men schreef een keuriger Latijn dan voorheen, geleerden van naam
werkten aan Fransche scholen, waaruit tegen het eind- der eeuw universiteiten zouden
groeien, de oude Grieksche wetenschap werd, grootendeels door vertalingen uit het
Arabisch, in het avondland bekend, en zekerst teeken van een krachtig ontluikende
volkskultuur, men begon in de eigen landstaal een poëzie te scheppen, die niet alleen
de chansons de geste, maar ook de lyriek der troubadours omvatte. Ook in Skandinavië
brengt deze eeuw vele bewijzen van een rijk geestelijk leven, waarvan de
Islendingabók van Ari den Wijze reeds omstreeks 1130 een vroeg en veelbelovend
begin vormen. Kan men een geschiedwerk als dit nog voor een belangrijk deel uit
de elementen der inheemsche kultuur van IJsland zelf verklaren, dit is onmogelijk
ten aanzien van de wetenschappelijke werkzaamheid, die zich een tien jaar later
openbaart door de zoogenaamde Eerste Grammatische Verhandeling en door de
astronomische waarnemingen van Oddi Helgason(35). En wederom tien jaar later, dus
in den tijd zelf van Rognvalds reis, hooren wij van een computistisch werk, dat op
IJsland geschreven werd(36), van een itinerarium naar het Heilige Land door abt
Nicolaas samengesteld en van een in het Latijn geschreven Flos Peregrinationis door
Gizurr Halsson(37). Deze voorbeelden, die met andere vermeerderd kunnen worden,
bewijzen voldoende hoezeer ook in Ultima Thule de invloed der Tweede Renaissance
zich deed gevoelen; hoe veel te meer dan op de Orkaden, die door ligging en politieke
verhoudingen veel nauwer met het Westeuropeesche kultuurleven verbonden waren.
Indien nu in den persoon van Rognvald zich duidelijk openbaart, hoezeer het
intellectueele leven van het Zuiden hem be-
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koorde en tot navolging bracht, dan schijnt de vraag gewettigd, of door hem zich op
andere en duurzamer wijze die invloed voortplantte. De poëzie der troubadours stond
naar geest en vorm beide te ver van de Oudnoorsche skaldenkunst af, dan dat men
haar rechtstreekschen invloed zou mogen verwachten. Maar iets van de techniek van
den minnedienst schijnt toch wel zijn weg naar het Noorden gevonden te hebben.
Een verwant van Rognvald was de Orkadenbisschop Bjarni Kolbeinsson, die de
kanoniseering van den jarl bewerkt heeft. Van hem is een gedicht bewaard, waarin
hij den strijd der Jómswikingen bezongen heeft; het kenmerkt zich door talrijke
toespelingen op zijn onbeantwoorde liefde voor een vrouw, niet het minst door een
refreinstrofe, waarin de dichter zegt: ‘Een vrouw van een voornaam man doet al mijn
vreugde te niet gaan; de dochter van edele afkomst verwekt mij hevige smart’(38). Het
is weder een treffend voorbeeld van een ‘biografische’ interpretatiemethode, wanneer
men uit dergelijke ‘erotische’ uitingen heeft willen afleiden, dat het gedicht gemaakt
moet zijn vóór 1188, het jaar, waarin Bjarni tot bisschop gewijd werd(39). Eerder zou
ik hierin het typische schema van den minnedienst willen zien: de onbeantwoorde
liefde voor een vrouw, die op een maatschappelijk hoogeren rang staat of gedacht
wordt te staan en die bovendien gehuwd is (ítrmanns kona). Daarop schijnt mij ook
een strofe in het begin van het gedicht te wijzen, waarin de dichter zegt: ‘Mocht mij
ook de droefheid der liefdessmart zooals anderen treffen, dan zal ik toch in elk geval
het sterke verlangen hebben om te dichten’(40). Spreekt hier niet de minnezanger, voor
wien de ongelukkige liefde bron en wezen van zijn kunst is? Wanneer het reeds lang
uitgesproken vermoeden(41) dat ook het Málsháttakvaeđi van Bjarni's hand zou zijn,
juist is, dan zou men hierin een nieuw bewijs voor de stelling kunnen vinden, dat
deze bisschop de mode van den minnedienst gevolgd heeft. Dit merkwaardige gedicht
bestaat uit een groot aantal spreekwoorden, die min of meer verband houden met het
gevoel, dat de dichter in een refreinstrofe aldus uitdrukt: ‘Vroeger was liefde niet
zoozeer een besmettelijke ziekte als nu, al heeft dan ook eens een Lapsch meisje
koning Harald betooverd; hij meende dat zij stralend schoon als de zon was, maar
zoo iets overkomt nu menigeen’(42). De herinnering aan de sage van Harald Schoonhaar
is wel van pas: hij was zoozeer door de schoonheid
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van Snjófríđ bekoord, dat hij ook na haar dood niet scheiden kon van haar lichaam,
dat door haar tooverkracht zijn oude schoone gedaante behield. Wanneer de dichter
klaagt, dat nu velen in dezelfde perikelen verkeeren, heeft hij dan ook hier niet het
oog op de mode van den minnedienst? Het is dan wel niet toevallig, dat het gedicht
door het regelmatig doorvoeren van eindrijm in elk verzenpaar den indruk maakt,
Romaansche voorbeelden na te volgen(43).
Nog in een ander opzicht heeft jarl Rognvald beteekenis gehad voor de
Oudnoorsche poëzie: hij behoort tot de dichters, die in het midden der 12de eeuw de
skaldiek uit haar verval hebben trachten op te heffen. Toen ik de vraag behandelde,
op welke wijze de skalden voor hun omschrijvingen gebruik maakten van de namen
der heidensche goden, bleek het mij(44) dat zij na de invoering van het Christendom
angstvallig elke toespeling op het heidendom vermeden en dat eerst in het midden
der 12de eeuw men ver genoeg van dat verleden was komen staan, om dergelijke
namen als poëtisch sieraad weder te dulden. Ik stelde toen ook de vraag: Van welke
dichters gaat het streven tot hernieuwd gebruik der mythologische kenningen uit?
En het antwoord luidde: In dit verband ontmoeten wij herhaaldelijk den naam van
Rognvald Kali, in wiens Háttalykill niet minder dan 18 godenkenningen voorkomen.
In het licht, waarin wij dezen jarl nu hebben leeren zien, verkrijgt deze opmerking
een diepere beteekenis. Immers al willen wij gaarne erkennen, dat Rognvald slechts
een der dichters was, die in dezen zelfden tijd naar vernieuwing hunner kunst
streefden, wij achten het geenszins uitgesloten, dat hij daarbij èn door zijn
persoonlijkheid èn door zijn rang anderen tot voorbeeld strekte.
Wij noemden zooeven terloops het gedicht Háttalykill. Dit woord beteekent ‘Sleutel
van Versmaten’ en inderdaad de inhoud bestaat uit een aantal strofen, waarin
verschillende strofenvormen zijn toegepast. Over het ontstaan van dit gedicht zijn
wij merkwaardig goed ingelicht; de saga vertelt(45): Omstreeks 1145 kwam de
IJslandsche dichter Hallr þórarinsson op de Orkaden en nadat de jarl eerst geweigerd
had hem te ontvangen, werd hij ten slotte in genade aangenomen. Zij maakten samen
den ouden Háttalykill, waarin elke versvorm in 5 strofen behandeld werd; maar toen
bleek het te lang te zijn geworden en daarom zijn er nu per versvorm slechts 2 strofen.
Deze korte mede-
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deeling leidt tot het stellen van verschillende vragen: Wanneer werd het gedicht
geschreven? Hoe groot was ieders aandeel aan het gemeenschappelijke werk? Hoe
was het plan tot dit gedicht gerijpt?
Zoolang men nog meende, dat de IJslanders het monopolie der skaldenkunst
hadden, ligt het voor de hand voor dit gedicht, dat van groote technische kennis en
vaardigheid getuigt, de medewerking van Hallr als de verklaring van zijn ontstaan
te beschouwen. De jarl zou het algemeene plan hebben opgesteld, maar de uitvoering
zou geheel aan Hallr zijn overgelaten, daar Rognvald nauwelijks in de weinig
voorkomende en ingewikkelde versmaten thuis was(46). Dit schijnt mij een zuiver
aprioristische bewering; uit de strofen, die de jarl zelf gemaakt heeft, zoowel vóor
als na den Háttalykill blijkt in elk geval zulk een volkomen beheersching van den
skaldischen versvorm, dat het maken van dit gedicht niet boven zijn krachten behoeft
te zijn gegaan. Wij bezitten geen technische middelen om uit te maken, hoe de arbeid
over de beide dichters verdeeld was en nog minder bestaat er kans in het gedicht
bijv. op taalkundige gronden te scheiden tusschen strofen, die van den jarl en andere
die van den IJslander zouden stammen(47).
Het gedicht is in gebrekkigen toestand overgeleverd: aan het eind is het niet volledig
en van de bewaarde strofen zijn er verschillende zeer gehavend. Maar wat bewaard
bleef, is voldoende om ons van het geheel een volkomen duidelijk beeld te geven.
Elke afzonderlijke versvorm wordt in twee strofen toegepast, die tot inhoud hebben
een beschouwing over een sagenheld of een historischen vorst. Deze worden in
logische en grootendeels chronologische volgorde behandeld: eerst de Nibelungen
en Ragnar Lodbrok en diens zoons, dan Deensche en Zweedsche sagenkoningen als
Fróđi, Harald hilditQnn, Hrólf kraki en anderen, eindelijk van Harald Schoonhaar af
de Noorsche koningen tot aan Magnus Barfót(48). Is dus naar den inhoud een vast plan
gevolgd, des te opmerkelijker is het, dat de volgorde der strofenvormen volkomen
willekeurig is en den schijn zou kunnen wekken, dat de dichters over den onderlingen
samenhang dier skaldenstrofen geen heldere voorstelling hadden. Wel staan oude en
eenvoudige versvormen zooals ljóđaháttr en kviđuháttr voorop, maar dan volgen
allerlei variaties van het dróttkvaett zonder dat van eenig systeem sprake is(49).
Vergelijken wij in
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dit opzicht hun gedicht met het Háttatal van Snorri Sturluson, dan kunnen wij den
systematischen geest van den laatste slechts bewonderen en den Hâttalykill als een
dilettantische poging kenschetsen. Men kan zich echter wel afvragen, of de dichters
inderdaad de bedoeling gehad hebben de skaldische strofenvormen naar een logisch
schema te ordenen en of zij niet veeleer een aantal voorbeelden van oude en jonge
strofen in bonte rangschikking hebben willen bijeenbrengen, om daarmee hun
tijdgenooten een beeld van den rijkdom der skaldische kunst te geven.
Wat zij in logischen bouw te kort mogen schieten, vergoeden zij althans volop in
andere opzichten. De Háttalykill bewijst allereerst hun gedegen kennis van de
subtiliteiten der skaldische poëzie, die gesteund wordt door een groote vertrouwdheid
met de werken van vroegere dichters en bovendien belangstelling voor en bekendheid
met de oude heldensage bewijst. In beide opzichten is er, naar mijn oordeel, geen
enkele reden om de medewerking van Rognvald te verkleinen; ook door zijn eigen
poëzie geeft hij blijk een dichter van rang te zijn geweest. Wanneer hij na zijn bezoek
aan Ermingarde langs de Spaansche kust zeilt, dicht hij een strofe, waarin de regel
unnviggs of haf sunnan staat(50); deze blijkt echter ontleend te zijn aan een lausavísa
van den beroemden dichter Einarr skálaglamm, die in de 10de eeuw leefde(51). Ook
uit andere plaatsen blijkt, dat de jarl de poëzie der vroegere dichters goed gekend
heeft(52). Eddaliederen had hij zeker reeds in zijn jeugd in Noorwegen gehoord; in
een strofe, die hij dichtte toen hij uit Palestina naar Konstantinopel zeilde, vinden
wij den regel ríđum Raefils Vakri(53), die klaarblijkelijk een regel der Reginsmál
nabootst(54).
Een dichter die de oudere poëzie zóó goed kent, dat hij uit zijn herinnering
uitdrukkingen en versregels in zijn eigen gedichten te pas brengt, moge misschien
daardoor den schijn van een gebrek aan originaliteit op zich laden, er behoeft geen
twijfel aan te bestaan, dat hij tot het maken van een werk als den Háttalykill in staat
was. Het is daarom van belang, dat wij in de eigen poëzie van Rognvald een
reminiscentie aan een Eddalied vonden; daar de Háttalykill begint met helden als
Sigurd, Gunnarr, Hogni en Helgi Hundingsbani, moeten zijn dichters met de
Eddapoëzie vertrouwd geweest zijn. Reeds meermalen is er op gewezen(55), dat hun
taal in het bijzonder den invloed
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der Helgipoëzie verraadt; de voorbeelden zijn zoo talrijk dat toeval uitgesloten is(56).
Met andere gedichten van de Edda vinden wij maar weinig aanrakingspunten.
Wanneer de dichters den dood van HQgni behandelen, gebruiken zij in str. 3 b de
uitdrukking ór skQru hjarta, die herinnert aan de woorden er til hjarta skóro in str.
24 der Atlakviđa. Met de godenliederen vond ik geen overeenstemmingen, behalve
een enkele met de Hymiskviđa, die weliswaar op directe ontleening berusten kan,
maar waarvan de richting der ontleening niet met zekerheid is vast te stellen(57).
Dat de dichters van den Háttalykill ook de oudere skaldenpoëzie goed gekend
hebben, ligt voor de hand; het blijkt ook uit een aantal plaatsen, waarin zij hun
voorgangers nagevolgd hebben. Tot deze behooren dichters uit een zoo vroege periode
als Egill Skallagrimsson(58) en Glúmr Geirason, zoowel als hun tijdgenoot Ivarr
Ingimundarson. In de meeste gevallen zijn de overeenstemmingen niet zóó groot,
dat zij in stricten zin een ontleening zouden bewijzen; maar soms is een andere
verklaring toch uitgesloten. Dit geldt allereerst ten aanzien van de Gráfeldardrápa,
waarvan wij in str. 3 de uitdrukking slíđrtungur lét syngva in den Háttalykill
terugvinden als sQng lQng slíđratuga in str. 9 b en iets verder afwijkend als slíđra
tungur snarpar gengu in str. 37 b. Daarbij komt de duidelijke ontleening van den
regel fraegr þótti sá flotnum in str. 31 a aan het vers fraegt þótti pat flotnum in str.
7 der Gráfeldardrápa. Ook aan de Vellekla van Einarr skalaglamm, waarin deze
dichter omstreeks 986 jarl Hákon bezongen had, vinden wij verschillende
reminiscenties(59), waarvan de treffendste is þat sleit víg á vági (Vellekla str. 20) en
þar svát víg á vági (Háttalykill str. 30 b).
Opmerkelijk talrijk zijn de ontleeningen aan Hallfrøđr vandraeđaskáld. In str. 29
b van den Háttalykill staat de uitdrukking hilmir rauđ hjalmskóđ, waarmede te
vergelijken is str. 2 van Hallfrøđrs Olafsdrápa: hilmir lét hjalmskóđ rođin blóđi. In
ditzelfde gedicht lezen wij in str. 6 de kenning voor ‘wolf’ Leiknar hest ljótvaxinn,
die de dichters van den Háttalykill in str. 32 b varieeren als Leiknar ljótrQnuđustum
sóta. Door deze ontleeningen krijgen een paar andere, die op zichzelf weinig
bewijzend zouden zijn, verhoogde beteekenis(60).
In een kenning voor ‘lijkenvogel’ gebruikt de Háttalykill tweemaal het woord
mútari, eig. havik, die geruid heeft. Zoo
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lezen wij in str. 31 b sármútari en in str. 26 b Gauts mútari. Evenzoo vinden wij in
de BersQglisvísur van Sigvatr þórđarson de fraaigebouwde kenning voor ‘krijger’:
teitir varmra benja tármúteris. Wanneer wij nu zien, dat dit de eenige voorbeelden
in de bewaarde skaldenpoëzie voor dit gebruik van mútari zijn, dan is aan een
rechtstreeksche ontleening moeilijk te twijfelen. Het is dan niet zonder beteekenis,
dat Rognvald in een eigen strofe ook bekendheid met dezen dichter verraadt(52).
Wij merkten reeds op, dat Rognvald zich koning Harald den gestrenge tot voorbeeld
schijnt te hebben gekozen. In een strofe, die helaas niet volledig bewaard is, beroemt
deze koning er zich op, dat hij acht kunsten verstaat: íþróttir kank âtta(61). Ook
Rognvald heeft zulk een strofe gedicht, waarin wij den regel aantreffen íþróttir kank
níu(62). Toeval is hier uitgesloten. In str. 18 a van den Háttalykill staat de uitdrukking
hátt bar hjalmstall, die opvallend gelijkt op de woorden hátt bađ mik bera hjalmstall
in een lausavísa van denzelfden koning(63).
Van de verschillende gedichten, die de hofskald Arnórr þórđarson gemaakt heeft,
blijken Rognvald en Hallr alleen de Magnúsdrápa hrynhenda te hebben gekend. Het
woord stalldraepr ‘door vrees geslagen’ komt alleen bij deze dichters voor(64). Terwijl
Arnórr in str. 14 zegt þú hefr (á einum vetri) fjórar Qrva hríđir of gQrvar, lezen wij
in str. 35 b van den Háttalykill: Qrva gerđisk hríđ snQr.
Ten slotte noemen wij Ivarr Ingimundarson. Deze dichtte omstreeks 1140 een
SigurđarbQlkr, waarin hij str. 27 zegt:
olli falli
feđga þriggja
ulfs angrtQpuđr
út í VQgum.

Een duidelijke weerklank daarvan zijn in den Hâttalykill de volgende regels van str.
30 b:
þars svát víg á vági
vargs gráđtQpuáþr háđi.

Toen de jarl Rognvald in Noorwegen woonde, was Ivarr Ingimundarson aan het hof
der snel op elkander volgende koningen
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een dichter, die in hoog aanzien stond; hij zal hem dus zeker persoonlijk gekend
hebben en een zoo direkte navolging, als wij hier vaststelden, zou dus evenzeer aan
den jarl als aan zijn medewerker Hallr toegeschreven kunnen worden. Dat wij hier
inderdaad aan Rognvald moeten denken, bewijzen alweder enkele overeenstemmingen
die tusschen zijn eigen lausavísur en den SigurđarbQlkr bestaan(65).
De talrijke voorbeelden van navolging van oudere dichters wijzen er op, dat de
samenstellers van den Háttalykill niet hun kracht in oorspronkelijkheid gezocht
hebben. Hoe kon dit ook anders? Hun doel was immers een overzicht samen te stellen
van skaldische versvormen; om dat te volvoeren moesten zij kennis nemen van de
oudere poëzie, waaruit zij konden leeren welke verstypen door de vroegere skalden
gebruikt waren. De beteekenis van den Háttalykill ligt zeker niet in zijn eigen inhoud,
die over het geheel meer den moeizamen vijlenden verzensmid dan den door
verbeelding bevleugelden dichter verraadt. Zij wilden een praktisch overzicht van
strofenvormen samenstellen, niet een kunstwerk scheppen. Ons oordeel moet rekening
houden met het doel, dat zij zichzelf gesteld hebben.
Wij merkten reeds op, dat zij niet streefden naar een logische indeeling der
verschillende verstypen; de inval van het oogenblik schijnt hun keus te hebben
bepaald. In hoofdzaak behandelen zij een aantal varianten van het dróttkvaett, die
van elkander afwijken door de lengte der versregels en de plaats of den aard der
hendingar of binnenrijmen. Daaronder zijn er verschillende, die van het normale
type zoo geringe afwijking vertoonen, dat men de vraag kan stellen of het
gerechtvaardigd is, ze als een afzonderlijken strofenvorm te beschouwen en niet
veeleer als een door toevallige omstandigheden ontstane variatie van een of anderen
dichter. Snorri zal later een dergelijke systematiseering van toevalsvormen nog heel
wat verder doorvoeren. Van meer belang is het, dat de Háttalykill een aantal strofen
bevat die een zoodanige gekunsteldheid vertoonen, dat zij praktisch niet door te
voeren zijn en ook inderdaad nergens in de overgeleverde skaldenpoëzie aangetroffen
worden. Zijn dit nieuwe bedenksels van Rognvald en Hallr of kenden zij ze inderdaad
uit oudere gedichten, die wellicht juist wegens hun bizarren vorm verloren gegaan
zijn(66)?
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Allereerst vallen een aantal strofen op, waarin verschillende vormen van eindrijm
toegepast worden. Rúnhent komt reeds bij de oudste dichters voor, zooals Kveldúlfr
en Egill Skallagrímsson; het is ook steeds, zij het sporadisch, in gebruik gebleven.
Invloed van buitenlandsche versvormen heeft men wel willen aannemen, maar
anderzijds laat zich ook de meening verdedigen, dat dergelijke rijmen in deze poëzie
zich spontaan hebben kunnen ontwikkelen(67). Toch lijkt het niet onaannemelijk, dat
het plotseling opduiken van rúnhent in het midden der 12de eeuw, nadat het bijna
een eeuw in onbruik geraakt was en zelfs bij verschillende dichters tegelijk(68), eerder
toe te schrijven is aan het voorbeeld van de Westeuropeesche poëzie, hetzij in het
Latijn, hetzij in de volkstaal. Dit dunkt mij zelfs onbetwistbaar bij het hálfnefst; dit
zijn strofen, waarvan of de even regels (str. 25 ab), of alle regels (str. 39 ab)
binnenrijm vertoonen. Zij zijn natuurlijk eensdeels een uitvloeisel van de ađalhending,
die in de even regels van het dróttkvaett-type gevonden wordt, wijken alleen daarin
af, dat zij duidelijk aan de caesuurplaats gebonden zijn (bijv. sverđs egg manns legg).
Wanneer zooals in het konungslag (str. 37 ab) het rijm zich over twee lettergrepen
uitstrekt, zooals in deze regels:
hilmir vakđi, hneitir rakđi,
hjQrva salma, skúrir malma,

dan is de overeenstemming met Middeleeuwsch-Latijnsche poëzie onmiskenbaar.
Ik kies als voorbeeld een paar regels uit een hymne van den monnik Bernhardus(69),
die omstreeks 1140 gedicht is:
Quamvis sciam, quod Mariam
Nemo digne praedicet,
Tamen vanus et insanus
Est, qui illam reticet.

Het toppunt van gekunsteldheid is de refrún, waarin de zinnen zoo gebouwd zijn,
dat twee woorden met tegengestelde beteekenis onmiddellijk op elkander volgen.
Men kan hier drie graden van moeilijkheid onderscheiden: op het eind van elke vier
versregels staat een antithetisch paar (refrún en minni, str. 20)
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op het eind van elke twee regels staat dit (refrún en meiri, str. 28), op het eind van
elke vierde regel staan twee zulke paren (str. 35). Als voorbeeld van dit laatste noem
ik str. 35 a
Knütr sásk, herr hjósk,
hlífđ gnast, rQnd brast,
guđr svall, folk fell,
fátt, mart, hvít, svQrt(70).

De moderne bouw der strofe blijkt reeds door het toepassen van hálfnefst, in regels
van slechts vier syllaben reeds een waar kunststukje. Maar dit wordt nog verre
overtroffen, door den hier gebruikten vorm van refrún. Het woord fátt hoort bij Knútr
sásk, mart bij folk fell, hvít bij hlífđ gnast en svQrt bij rQnd brast. Tweeerlei schijnt
mij hierbij opmerkelijk. Allereerst de antithese zelf, die ons eerder doet denken aan
de oratorische kunststukjes van de laatklassieke en Middeleeuwsche redenaars, dan
aan de skaldentechniek. Ook de hymnenpoëzie is rijk aan tegenstellingen; zij zwelgt
immers in de antithese van mater: virgo; deus: homo; mortis finis: vitae principium
en derg. Dat ook hierbij als eindpunt bereikt kan worden, dat een versregel uit louter
antithesen bestaat, toonen de volgende verzen van bisschop Marbodus(71), die in het
begin der 12de eeuw geschreven werden:
filius ipse Dei, noctis sator atque diei,
rector caelorum, Deus et dominus dominorum,
naturae geminae, sine principio, sine fine,
ultimus et primus, longus, brevis, altus et imus,
parvulus et magnus, magnus leo, parvulus agnus.

Deze antithesen vloeien voort uit de begripstegenstellingen, die in de mystieke
beschouwingen over de Christelijke dogma's met groote virtuositeit ontwikkeld
werden; zij hadden dus een dieperen zin, omdat zij het verborgen en voor het verstand
onbevattelijke mysterie aanschouwelijk trachtten te maken. In de refrún-techniek is
het een zuiver verbalisme, dat men dus niet met het aangehaalde Latijnsche voorbeeld
op een lijn stellen mag. Maar zou het zoo vreemd zijn, dat bij de overdracht van een
zinvol antithesen-gebruik naar een geheel anders gerichte kunst dit tot een zuiver
formeele techniek verstarde?
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In de tweede plaats vertoont de strofe van den Háttalykill, dat een aantal
parallel-loopende zinnen in den laatsten regel hun gelijktijdige afsluiting vinden.
Ook dit kunststukje, dat in de skaldenpoëzie zijn weerga niet vindt, heeft parallellen
in de Middeleeuwsche literatuur. Wanneer Lehmann in een 14de-eeuwsch handschrift
te Kopenhagen het rijmpje vindt:
Clericus, ecclesia, laicus, Norwegia, leges,
exulat, arguitur, gaudet, confunditur, absunt.

dan meent hij dit te moeten toeschrijven aan een of anderen IJslander(72). Waarom
een IJslander? Wegens het gekunstelde van den vorm? Maar vinden wij ook niet in
de Carmina Burana een versus (nr LXVIIIa) bestaande uit niet minder dan 18 van
dergelijke strofen? Als zeer nauwkeurig tegenstuk van het Deensche rijmpje willen
wij slechts str. 4 aanhalen:
Pontifices, reges, proceres, sacraria, leges,
errant, turbantur, turbant, sordent, violantur.

Een beter kenner van de Middeleeuwsche literatuur zal zeker nog meer, en wellicht
ook treffender voorbeelden kunnen aanvoeren, maar reeds uit de hier medegedeelde
blijkt, dat op het gebied van metrische kunststukjes de Latijnsche poëzie der
Middeleeuwen niet minder verbluffende staaltjes heeft dan de Háttalykill. Wanneer
wij nu, zooals ik reeds opmerkte, in de overgeleverde skaldenpoëzie de refrún niet
vinden, maar overeenkomstige vormen wel in de Westeuropeesche poëzie, dan mogen
wij wel vermoeden, dat de dichters van den Hattalykill zich niet bepaald hebben tot
het vastleggen der bestaande versvormen, maar er ook nieuwe aan hebben toegevoegd,
die meer met den smaak van hun eigen tijd overeenstemden. Wijst ook niet de naam
Háttalykill zelf, die in het Latijn overgezet zou luiden Clavis metrorum voorondersteld althans, dat hij van den aanvang af dit gedicht zou hebben toebehoord
- niet daarop, dat zijn dichters de Westeuropeesche literatuur niet vreemd geweest
is?
Indien wij een scheiding wilden maken tusschen het werk van Rognvald en Hallr,
dan kan men denken, dat de laatste als IJslander het best de oude traditie zal hebben
gekend, terwijl Rognvald door zijn aanraking met de buitenlandsche kultuur
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op het scheppen van nieuwe vormen bedacht zou zijn geweest. Dit ware te
aannemelijker, wanneer de Háttalykill geschreven zou zijn na den tocht, dien de jarl
naar Jeruzalem gemaakt had; zijn verblijf te Narbonne had hem de oogen voor de
moderne kunst zijner dagen kunnen openen. Nu stelt men gemeenlijk het ontstaan
van dit gedicht juist in den tijd vóór zijn tocht; de saga vertelt immers, dat Hallr in
den tijd tusschen 1140 en 1148 op de Orkaden zou zijn gekomen en hij zou lang bij
Rognvald vertoefd hebben. Gedurende den tocht zelf wordt hij niet genoemd, ofschoon
van andere skalden wel telkens sprake is; daaruit leidt men af, dat hij toen niet meer
bij den jarl was en dus omstreeks 1148 de tijd waarin zij samen een gedicht konden
maken, eindigde. Bindend dunkt mij dit betoog niet, vooral niet omdat de episode
van Hallr zoo los in het verband van de saga staat(73), dat wij niet eens de zekerheid
hebben, of zij wel op de juiste plaats is ingelascht. Wanneer anderzijds het gedicht
zelf zou wijzen op invloeden van Westeuropeesche literatuur, die wij het
gemakkelijkst als een gevolg van Rognvalds reis kunnen verklaren, dan zou daartegen
de voorstelling der saga geen afdoend bezwaar kunnen zijn.
Maar de Háttalykill is zeker niet alleen, zelfs niet in de eerste plaats een bewijs
voor de ‘moderne richting’ van zijn dichters; hun hoofddoel is het verleden weder
tot nieuw leven te wekken. Een verzameling van strofe-vormen kon de jonge dichters,
die het juiste gevoel voor deze poëzie dreigden te verliezen, leeren aan welke eischen
de skaldenstrofen moesten voldoen, hun bovendien toonen, welke rijke mogelijkheden
deze kunst hun bieden kon. Het gebruiken van Godennamen in kenningen was
eveneens een teruggrijpen op een verleden dat reeds meer dan een eeuw dood scheen
te zijn. De keuze van de stof wees naar de rijke wereld der heldensage, die alleen in
de Eddaliederen bewaard was, maar door latere dichters niet meer bezongen werd.
Dat hier Rognvald de man was, die leiding gaf, blijkt reeds daaruit dat onder de oude
sagenhelden met kennelijke voorliefde de beroemde wiking Ragnar Lodbrók en zijn
zoons behandeld worden. Van de vele namen, die de jongere sagenoverlevering met
Ragnars geslacht verbonden had, vinden wij in den Háttalykill behandeld: Ivar, BjQrn,
Sigurđr, Hvítserkr en Svipdagr. Maar de Orkaden waren ook juist het gebied, waar
de herinnering aan Ragnar het levendigst bewaard werd; bewijst niet reeds
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de runensteen van Maeshowe(74), waarin de Lodbrókszonen genoemd worden, dat in
het midden der 12de eeuw hun aandenken in vollen bloei stond? In dit verband wensch
ik een vroeger door mij elders(75) gemaakte opmerking in herinnering te brengen: Jarl
Rognvald had op zijn terugreis over Bari en Rome dezelfde pleisterplaatsen bezocht
als de abt Nicolaas, die in het volgende jaar van zijn pelgrimstocht naar IJsland
terugkeerde. Het is zelfs niet uitgesloten, dat zij elkander onderweg ontmoet hebben.
Deze abt heeft een itinerarium samengesteld en daarin bij sommige plaatsen
aangeteekend, dat daar sagen van Skandinaafsche helden in omloop waren; zoo weet
hij van Avrenches (door hem Vifilsborg genoemd) te vertellen, dat deze stad door
de Lodbrókszonen verwoest zou zijn. Mogen wij dan niet vooronderstellen, dat ook
Rognvald op zijn doorreis dat verhaal gehoord heeft? En zou dat niet nog meer zijn
bewondering voor deze sagenhelden versterkt hebben? Onzeker als deze vermoedens
uit den aard der zaak moeten blijven, kunnen zij toch dienen om de geestelijke sfeer
te teekenen, waarin Rognvalds plan voor den Háttalykill zich voltrok.
Het blijkt ook, dat Rognvald in zijn streven om aan de oude kunst nieuw leven in
te blazen, niet alleen is blijven staan. Hij had medewerkers en navolgers, allereerst
op de Orkaden zelf, waar hij als jarl en weldra na zijn dood als heilige een groot
gezag had. Onder deze vestig ik allereerst de aandacht op den bisschop Bjarni
Kolbeinsson; ook deze was immers op de gedachte gekomen, de roemruchte
Jómswikingen van de 10de eeuw in een lied te bezingen. Verder noem ik de
Krákumál(76), het lied dat Ragnar Lodbrók in zijn stervensuur zou hebben gemaakt.
In dit gedicht, dat door de Bengaalsche verlichting van de slotwoorden ‘lachende
sterf ik’ de Romantiek als het klassieke voorbeeld van Oudgermaansche
doodsverachting toegeschenen heeft, somt de held de roemrijke daden van zijn leven
op. In dezen catalogus kan men onderscheiden een aantal gevechten, die tot de traditie
van den wikingaanvoerder Ragnar behooren, verder andere, die betrekking hebben
op den Orkadenjarl Rognvald en eindelijk ook de tochten van den Noorschen koning
Magnus Barfót. Dit laatste is waarschijnlijk daaraan toe te schrijven, dat de grootvader
van Rognvald, Kali Saebjarnarson, den koning op zijn tocht naar Ierland vergezeld
heeft en in den strijd op Anglesea doodelijk gewond werd. Daar nu juist deze(77)
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zelfde strijd ook in de Krákumál vermeld wordt, kan men de herinnering aan deze
historische gebeurtenis terugvoeren op de traditie in Zuid-Noorwegen, die in de
heldensage om Ragnar Lodbrók, in de lokaal-historische sage om het geslacht van
Rognvald graviteerde. Daarbij is het zeker van gewicht, dat ook de jarl zelf in zijn
Háttalykill de rij der Noorsche vorsten met dezen zelfden koning beëindigd heeft en
daarbij Magnús Barfót als vorst van het Zuidnoorsche landschap Agdir omschreef.
Wanneer zulke verbindingen bestaan hebben, zou het geen verwondering wekken,
wanneer den dichter der Krákumâl de Háttalykill voor den geest gestaan had.
Dit kan reeds uit een aantal overeenstemmingen in woordenschat en beeldspraak
blijken. Ik heb de voornaamste voorbeelden reeds vroeger bijeengebracht(78) en wil
hier slechts wijzen op een zoo treffend geval als het volgende: in str. 24 van Krákumál
staat eigi hugđak Ellu at aldrlagi mínu en in Hl str. 8 a: réđ aldrlagi Ellu. Daarnaast
vinden wij ook de volgende overeenstemming tusschen Krákumál str. 12 slíđdrlogi
SvQlnis skyrta en de kenning slídđrvQndr SvQlnis in een lausavísa van Rognvald. Er
zijn bovendien ook uit de taal aanwijzingen te halen voor het ontstaan van de
Krákumál op de Orkaden. Dit gedicht heeft nl. een opvallend groot aantal voorbeelden
voor den wegval van h voor l en r, daaruit blijkende, dat of een woord met
oorspronkelijk hl en hr allitereert met andere, waarin van oudsher alleen l en r gestaan
hebben, of een woord met oude hl en hr als vierde staf in een regelpaar met
h-alliteratie zou staan(79). De wegval van h in deze verbindingen is een verschijnsel,
dat zich in de 11de eeuw reeds in de taal van Noorwegen openbaart, maar daarentegen
op IJsland eerst in handschriften van de 13de en 14de eeuw sporadisch aan den dag
treedt(80). Wanneer dus voor een gedicht, waarin deze wegval zoo overwegend
voorkomt, toch door F. Jónsson IJslandsche herkomst wordt staande gehouden(81),
dan berust dit op zijn oordeel a priori, dat buiten IJsland geen noemenswaardige
dichterlijke werkzaamheid kan hebben bestaan. Hij redt zich uit de tegenstelling
tusschen taalvorm en IJslandsche herkomst door aan te nemen, dat de dichter in de
vreemde meening zou hebben verkeerd, dat het weglaten van de h op een oudere
uitspraak zou wijzen en daardoor zijn gedicht een ouderwetsch uiterlijk zou krijgen.
Hoe een IJslandsch dichter, die toch eigen taal en literatuur gekend zal hebben, aan
deze
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merkwaardige opvatting zou zijn gekomen, terwijl toch in zijn tijd deze uitspraak
kenmerkend was geworden voor de taal van Noorwegen en van de Orkaden(82), wordt
niet verklaard. De conclusie luidt slechts apodiktisch: er is dus geen enkel bezwaar
tegen dat de Krákumál IJslandsch zou zijn(83). Zoo wijzen dus zoowel de taal als de
inhoud van de Krákumál naar de Orkaden, meer in het bijzonder naar de omgeving
van den jarl Rognvald, onder wiens rechtstreekschen of middellijken invloed dit
eigenaardige gedicht geschreven kan zijn. Indien het niet op IJsland geschreven is,
vervalt bovendien de reden om het al te laat in de 12de eeuw te plaatsen.
Wanneer wij onze beschouwingen samenvatten, kunnen wij als resultaat
vooropstellen, dat Rognvald in de 12de eeuw een figuur geweest is, die voor de
herleving der skaldenkunst een zeer groote beteekenis gehad heeft. Allereerst doordat
hij welbewust den band met het verleden weer heeft aangeknoopt: hij heeft de
heldensage tot nieuw leven gewekt, door haar figuren weder dichterlijk te behandelen;
hij heeft de kenningen van het oude type, waarin de namen van goden voor
omschrijvingen gebruikt werden, weer toegepast(84), hij heeft een overzicht
samengesteld van de voornaamste versvormen met oude en jonge variaties. In al dit
streven staat hij met beide voeten op den eigen vaderlandschen bodem. Maar wanneer
wij vragen, vanwaar hem de impuls tot dit streven gekomen is, dan wenden wij ons
naar het buitenland, waar juist in zijn tijd een krachtige opbloei op velerlei gebied
der kultuur zich openbaarde. Door zijn persoonlijk contact met het hof van Narbonne
kan hij de poëzie der troubadours hebben leeren kennen en door deze tot navolging
gewekt zijn. Daar gebruikte men ook zonder gewetenswroeging de namen der
klassieke goden als dichterlijk sieraad(85); waarom zou de Noordsche dichter dan niet
uit eigen overlevering mogen putten? Zelfs de gedachte aan het samenstellen van
een Clavis metrorum, waarvoor in de literatuur der Skandinaafsche volkeren geen
voorbeeld was te vinden, kan hem zijn ingegeven door de leer- en handboeken, die
bij het Middeleeuwsche onderwijs gebruikt werden. Hij was een man van den nieuwen
tijd, open voor de moderne stroomingen, gericht op de toekomst. Gaarne liet hij zich
opnemen in de zoo verlokkende wereld van den ‘minnedienst’, bekoord door de
schoone en krachtige persoonlijkheid van Ermingard. Zoo werd hij de eerste en
eenige
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‘troubadour’ van het Noorden, en hij bleef het slechts zoolang als de Zuidelijke sfeer
hem omringde. Van een overplanting naar Skandinaafschen bodem kon geen sprake
zijn; daar heerschte te ernstige, zwaartillende geest voor het ijdele en luchtige spel
van den platonischen liefdedienst; daar drukte ook de hechte traditie van de skaldische
kunst te zwaar, om het jonge gevoel in nieuwe en passende versvormen uit te drukken.
Indien Rognvald door zijn hálfnefst en rúnhent-strofen getracht mocht hebben
verstypen te scheppen, die meer met den modernen en kontinentalen smaak
overeenstemden, dan moeten wij vaststellen, dat hij in dit opzicht geen navolgers
heeft kunnen wekken.
Het is niet juist Rognvalds beteekenis te verkleinen, door hem als regeerend vorst
en als niet-IJslander ongeschikt te verklaren voor de rol van vernieuwer op het gebied
der kunst. Hij moet een man van groot formaat zijn geweest en het is mogelijk, dat
zelfs de saga aan zijn volle beteekenis geen recht laat wedervaren. Reeds het feit dat
hij zoo spoedig na zijn dood gekanoniseerd werd, doet ons vermoeden, dat zijn
karakter ook trekken vertoonde, die in de saga op den achtergrond gebleven zijn; het
was stellig niet alleen de noodzaak om ook aan de Orkaden een nationalen heilige
te schenken, die de Kerkelijke Overheid bewogen heeft, hem die eer waardig te
keuren(86). Hij was een man van ridderlijken snit; dit bewijst reeds zijn tocht naar het
Heilige Land en in het bijzonder de pracht en de weelde, waarmede hij zijn vloot
deed uitrusten. Aan het hof te Narbonne zoowel als te Konstantinopel beweegt hij
zich met aangeboren gemak. En in eigen land was hij een man, die in alle opzichten
het toonbeeld van den volmaakten edelman was. Zooals hij zelf in een van zijn strofen
zegt: Negen kunsten ken ik: het schaakspel en het runenritsen, het lezen van boeken
en het smeedwerk, het skiloopen, schieten en roeien, harpspel en dichtkunst(87).
HarpslQtt ok bragpÞQttu, dat waren de kundigheden, die in het hoofsche gezelschap
van den adel der 12de eeuw op hoogen prijs gesteld werden en die - wij weten het uit
Provençaalsche voorbeelden - ook door regeerende vorsten zelf gaarne beoefend
werden. Zoo was ook Rognvald, wiens horizon door de ervaringen van zijn kruisvaart
verwijd was, een tocht, waarop hij zich beurtelings vroom Christen, onverschrokken
krijgsman en hoofsch minnaar getoond had - en die eindelijk in zijn eigen land
teruggekeerd, met niet minder eerbiedig ontzag was om-
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ringd dan weleer de Noorsche koningen Harald de Gestrenge en Sigurd de
Jeruzalemvaarder.
Voor de Oudnoorsche letterkunde is hij belangrijk als een der brandpunten van
de Renaissance der 12de eeuw - zooals wij nu in vol vertrouwen meenen te mogen
zeggen - onder den invloed van de alom in West-Europa zich openbarende herleving.
Hij richt daarbij tevens onze aandacht op de Orkaden, een gebied, waar men naar
het oordeel van Finnur Jónsson(88), ondanks een paar dichters, geen bijzondere
wetenschappelijke belangstelling voor de poëzie mag vooronderstellen, maar waar
dan toch, dank zij Rognvald de eerste ars poëtica ontstaan is. Het schijnt een dogma,
dat slechts IJsland het uitverkoren land der oude Skandinaafsche kultuur zou zijn
geweest en wij zullen goed doen weder meer te luisteren naar de woorden van Sophus
Bugge, die steeds het belang van de kolonies op de Westereilanden verdedigd heeft(89).
Voor de Fransche letterkunde is Rognvald ook niet zonder belang. De onbekendheid
met het Oudnoorsch heeft verhindert, dat de beoefenaars der Provençaalsche literatuur
hun voordeel met dit getuigenis uit Ultima Thule hebben gedaan. Onze kennis
betreffende de ontwikkeling der troubadourpoëzie is voor de eerste helft der 12de
eeuw niet groot; eerst omstreeks 1160 kunnen wij aan het hof van Ermingard met
stelligheid eenige dichters aanwijzen. Maar er waren anderen, die hun voorafgingen
en wier namen ons niet bewaard werden: als Rognvald omstreeks 1150 eenige
maanden aan haar hof heeft vertoefd, blijkt hij zoozeer onder den invloed der
minnepoëzie te zijn gekomen, dat hij de Noorsche literatuur verrijken kon met enkele
strofen, waarin toon en gevoel der troubadourpoëzie doorklinken.

Eindnoten:
(1) De jarl Rognvald is 20 Augustus 1158 overleden en werd reeds in 1192 gekanoniseerd.
(2) Dit wordt verteld in str. 43-56 (vgl. F. Jónsson, Den norsk-islandske Skjaldedigtning (verder
afgekort als Skj.) I B blz. 438-441. In str. 45 zegt de dichter: slQng Eindriđi ungi í brag raeđu,
d.w.z. Eindriđi bewerkte, dat deze vertelling in mijn gedicht kwam. - De uit Griekenland
terugkeerende Warangen kwamen natuurlijk met vele wonderbaarlijke verhalen terug. Zoo
bezat de Deensche koning Waldemar de Groote het scheermes, waarmede Harald de Gestrenge
eens een draak zou gedood hebben, toen hij door den keizer in een slangenkuil geworpen was
(vgl. Olrik-Raeder, Saxo Grammaticus blz. 305). Men zou aan de mogelijkheid kunnen denken,
dat het ook Eindriđi geweest is, die hem dit merkwaardige geschenk gebracht had, toen hij op
zijn terugreis Denemarken passeerde; toen was Waldemar 17 jaar oud.
(3) De dateering staat natuurlijk niet geheel vast. Het Konungs Annál (zie G. Storm, Islandske
Annaler indtil 1587, Christiania 1888, blz. 114) stelt den tocht op 1151. Hieraan houdt zich
Vigfússon in zijn uitgave der saga, terwijl P.A. Munch in zijn Det Norske Folks Historie III,
833 den tocht stelt op 1153-1155.
(4) Zoo wordt verteld, dat de Galicische vorst Guđifreyr als bedelaar vermomd in de legerplaats
van zijn vijand komt spieden en dat in een gevecht de vijanden in hun overmoed hun
kostbaarheden toonen, om den tegenstander door de hoop op rijke buit nog meer tot den aanval
te prikkelen.
(5) Vgl. blz. 251 der saga (uitg. door S. Nordal, Kopenhagen 1913-1916) en Skj. I B blz. 485 str.
26, waar wij lezen

Gekk á drómund døkkvan

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

(drengr réđ snarr til fengjar)
upp međ aernu kappi
Auđun fyrstr enn rauđi.
d.w.z. Auđun de roode beklom het eerst met groote dapperheid het donkere schip; de held
begeerde buit te winnen. - Voor het belang van een skaldenstrofe om in geval van afwijkende
overleveringen te beslissen vgl. ook Morkinskinna, uitg. F. Jónsson, blz. 319.
(6) De groote betrouwbaarheid dezer strofen wordt nog door een andere plaats bevestigd. De later
zoo beroemde edelman Erlingr skakki had in Konstantinopel het ongeluk in de modder te vallen,
doordat hij bij het gaan over de loopplank van zijn schip niet voor Grieksche sjouwerlieden uit
den weg ging. In de strofe (blz. 257 der saga en Skj. B I blz. 486 str. 30 staat:

Villat vinr minn kalla
(varđ allr í drit falla)
naer er í þvî aerin
ogaefa, miđhaefi.
d.w.z. mijn vriend wilde niet roepen ‘miđhaefi’; daardoor was haast een groot ongeluk gebeurd:
hij viel geheel in het slijk. Het woord ‘miđhaefi’ geeft een Grieksche uitdrukking weer, die naar
de vriendelijke mededeeling van mijn collega Prof. Sophia Antioniadis moet zijn geweest μ
διαβ ς uitgesproken als: miđiauîs.
(7) Zie voor deze listen mijn opstel Normannisches Lehngut in den isländischen Königssagas, in
het Arkiv för Nordisk Filologi XLVII, blz. 51-79. Het is verder opmerkelijk, dat Rognvald in
een strofe opsomt, welke vaardigheden hij bezit (Skj I B blz. 478 str. 1), gelijk Haraldr harđiáđi
dat ook gedaan had (Skj I B blz. 329 str. 5).
(8) Gering wijst in de Zeitschrift für deutsche Philologie 43 blz. 431 ook op woordelijke
overeenstemmingen bijv. Morkinskinna 158, 20 en Orkneyingasaga 162, 10: land þat var skarpt
ok illt matland.
(9) Vgl. Heimskringla III blz. 294 in de mannjafnađr van koning Sigurd en zijn broer Eysteinn: fór
ek í ferđ þeiri lengst út til Jorđánar ok lQgđumk ek yfir ána; en út á bakkanum er kjarr nQkkut,
en þar á kjarrinu reiđ ek knût ok maelta ek svá fyrir at þú skyldir leysa, bróđir, eđa hafa elligar
þvílíkan formála sem þar var á lagđr. De Orkneyingasaga blz. 254 vertelt ook, dat Rognvald
en Sigmund bij den Jordaan aan den oever naar een kreupelboschje gingen, ok riđu þar á knûta
stóra. Dit meervoud verraadt den sagaschrijver die niet blijkt te weten, wat deze handeling
beteekent, maar hij parafraseert hier een strofe, waarvan de eerste helft luidt:

Ek hef lagđa lykkju
(leiđar þvengs) of heiđi
(sút) fyr JorđQn útan.
die ik niet zou willen vertalen met F. Jónsson (Skj B I 485 str. 27) als: jeg har gjort en afstikker
over heden hinsides Jordan of met E.A. Kock (Notationes Norroenae § 980) als: har jag gjort
ett slag kring heden, maar als: ik heb een lus gelegd of gemaakt, in overeenstemming met een
andere strofe (Skj B I 485 str. 28), waarin Rognvald zegt:

Knút riđum vér kauđa
þann í þykkum runni
þessa Láfranz-messu,
d.w.z. wij hebben dezen knoop gedraaid voor den schurk in het dichte struikgewas op dezen
dag van den H. Laurentius (10 Augustus). - Wat de beteekenis van dit knoopleggen is, weten
wij niet nauwkeurig. De magische beteekenis van het maken van knoopen, zou er op kunnen
wijzen, dat de bedoeling was een ander te dwingen krachtens de daarbij uitgesproken spreuk
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dien knoop daar ter plaatse te komen losmaken. Maar speelt hier ook niet doorheen een
herinnering aan de sage van den Gordiaanschen knoop?
(10) Uitg. Nordal blz. 258: sem þeir vissu at gert hafđi Sigurđr Jórsalafari.
(11) Gering in Zeitschrift für deutsche Philologie 43 (1911) blz. 428-343, waartegen F. Jónsson zich

(12)

(13)
(14)

(15)
(16)

uitsprak in de Deensche Historisk Tidsskrift, 8ste Reeks, dl. 4 blz. 151-165; hetgeen weer aan
Gering een antwoord in Zeitschrift 46 (1915) blz. 1-17 ontlokte.
Arkiv för Nordisk Filologi XLI (1925) blz. 140-191. Men kan ook met F. Jónsson aannemen,
dat de saga de volgorde der gebeurtenissen gewijzigd heeft; de jarl zou over Galicië door de
straat van Gibraltar naar Narbonne gezeild zijn. De belegering van de burcht zou dan daarna
en dus ergens anders moeten hebben plaats gehad. In dit geval zou de saga echter weinig met
de werkelijkheid overeenstemmen. Daarom dunkt mij de verklaring van Meissner verkieselijker.
Hij heet in deze saga Germanus of GeirbjQrn; waarvandaan de sagaschrijver dezen naam gehaald
heeft, is mij niet duidelijk.
Devic en Vaissete wijzen er in hun Histoire générale de Languedoc III blz. 786 op, dat nog in
1153 Guillaume de Durban en zijn zoons beloven het kasteel van Montferré als leengoed te
beschouwen van haar en van haar kinderen, indien zij er zou mogen hebben. Daaruit leiden zij
af, dat de gravin, die steeds kinderloos gebleven is, toen nog gehuwd zou zijn geweest, zoodat
de geboorte van kinderen niet uitgesloten was. Bindend is dit bewijs niet, daar het contract ook
de mogelijkheid van een derde huwelijk kon hebben voorzien, indien in 1153 Bernard d'Anduze
reeds overleden was. Als echter nog in 1159 twee acten gepasseerd worden in tegenwoordigheid
van Ermengarde vicomtesse de Narbonne et de Bermond son maître, dan mag men wel aannemen,
dat deze Bermond dezelfde is als Bernard (III, blz. 850), vooral omdat in diens familie de naam
Bermond zeer gebruikelijk was.
Zoo nam zij in 1148 aan den kruistocht van Alfons VII van Castilië tegen de Mooren en in 1162
aan de belegering van Baux deel.
Vgl. F. Diez, Leben und Werke der Troubadours (Zwickau 1829) III, 38, die deze strofe aanhaalt:

Ja non dira hom qu'anc la vis
Que tan belha 'n pogues chauzir:
Qu'om no la ve que no se mir,
Quar sa beutatz resplan tan fort
Nuegz n'esdeve jorns clars e gens
A qui l'esgarda de dreg huelh.

(17)

(18)
(19)

(20)

(21)

Rognvald prijst in een strofe (Skj B I blz. 482 str. 15) haar schoonheid met de volgende woorden:
Uw gestalte overtreft die van de meeste andere vrouwen; het haar, blond als zijde, laat zij over
de schouders neervallen. Dat het haar van deze Provençaalsche blond genoemd wordt, behoeft
niet te verwonderen, want dit was ook naar Zuidfranschen smaak de ideale kleur, vgl. H.
Brinkmann, Geschichte der lateinischen Liebesdichtung im Mittelalter (Halle 1925) blz. 92.
Als hij, ofschoon zelf gehuwd, haar in verzen zijn liefde betuigd heeft, moeten wij bedenken,
dat het tot het wezen van den minnedienst immers behoorde, dat de dichter vaak een fenhedór
moest zijn, vgl. Wechssler, Das Kulturproblem des Minnesangs (Halle 1909, I, blz. 195).
L.c. blz. 171.
Zie Joseph Anglade, Les Troubadours (Parijs 1908) blz. 117 en 157, zoowel als Fritz Beigert,
Die von den Trobadors genannten oder gefeierten Damen (Beihefte zur Zeitschrift für romanische
Philologie 46, Halle 1913) blz. 6-10.
De skaldische poëzie laat zich naar haar karakter vergelijken met het trobar clus; de sterke
gekunsteldheid van een skaldenstrofe zou zeker naar den smaak geweest zijn van een Peire
d'Auvergne, van wien wij weten dat hij omstreeks 1150 een streng formeel element in de
minnepoëzie gebracht heeft, vgl. L. Olschki, Romanische Literaturen des Mittelalters
(Wildpark-Potsdam 1928) blz. 198. Zoo spreekt ook Snorri in zijn Snorra Edda I, 224 van hulit
kveđit.
Vgl. blz. 234 der saga en Skj I B blz. 511 str. 3:

vaerak saell, ef ek svaefa
(syn vaeri þat gaefa)
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brúđr heft allfagrt enni,
eina nótt hjá henni.

(22)
(23)

(24)
(25)
(26)

d.w.z. ik zou gelukkig zijn, als ik een nacht bij haar mocht slapen; dat ware een blijk van fortuin.
De vrouw heeft een schoon voorhoofd.
De minnedienst was juist een werkzaam middel tot het beteugelen der ruwe manieren van den
adel: cortezia non es al mas mesura zegt immers Folquet de Marseille.
Vgl. blz. 235 der saga en Skj B I blz. 510 str. 2. Gering leidt in het reeds geciteerde artikel
hieruit af, dat de dichter Ermingarde als ongehuwd beschouwde. Of heeft hij de subtiliteiten
van den minnedienst in het Noorsch niet zoo zuiver weten weer te geven?
Vgl. blz. 234 der saga en Skj B I blz. 482 str. 16.
Vgl. blz. 243 der saga en Skj B I blz. 483 str. 20.
Na den strijd met het Sarraceensche schip dicht hij de strofe (blz. 250 der saga en Skj B I blz.
485 str. 25), waarin hij zegt:

þat mun norđr ok norđan
naddregn kona fregna
......... til Nerbónar,
d.w.z. dien strijd zal de vrouw ginds in het Noorden in Narbonne vernemen.
(27) Vgl. blz. 255 der saga en Skj B I blz. 485 str. 27.
(28) Het is opmerkelijk, dat de saga niets vertelt van de verdere ervaringen in het Heilige Land, waar
in deze jaren de verhoudingen zeer gespannen waren. Wat de reden van zijn besluit, niet meer
naar Narbonne terug te keeren, geweest is, weet de saga niet meer te vertellen. Zoo krijgt het
den schijn, dat zijn verblijf bij Ermingard naar de woorden van F. Jónsson (t.a. p. blz. 162) niet
meer geweest was dan ‘en mindevaerdig episode med liflig vin og skønne kvinder’. Maar naar
het Duitsche gezegde behoort bij Wein en Weib ook Gesang, en juist hier ligt de voornaamste
beteekenis van zijn bezoek.
(29) De gravin was rijk, daar zij niet alleen inkomsten trok uit haar bezit van Narbonne, maar ook
uit de zilvermijnen bij de abdij van Villemagne vgl. Melrich v. Rosenberg, Eleanor of Aquitaine
(Londen 1927) blz. 201.
(30) Vgl. blz. 224 der saga: byskup var Parísklerkr ok vildi jarl einkum, at hann vaeri tulkr peira.
(31) In zijn Eiríksdrápa zegt hij (Skj B I blz. 415 str. 9): ungr nam hann á margar tungur.
(32) Vgl. blz. 238 der saga: sagđiz vera stafkarl einn ok maelti á vQlsku; þat skildu þeir helzt. De
bewijskracht van deze plaats is natuurlijk minder, wanneer dit gedeelte der saga grootendeels
op latere legendenvorming berusten zou.
(33) In de Chronique de Provence lezen wij onder 1162, dat de graaf van Provence met zijn dichters
in Turijn keizer Frederik I bezoekt, ausquelz poetes le comte de Provence feit reciter plusieurs
beaulx chants nouveaulx en leur langue maternelle provensalle, quy de ce temps estoit en grand
prix et estimation pour leurs playsantes inventions (vgl. Chabaneau-Anglade, Jehan de
Nostredame, Les vies des plus celèbres et anciens poètes provençaux, Parijs 1913, blz. 221).
(34) Vgl. over deze eeuw Ch.H. Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century (Cambridge
1933).
(35) Vgl. hiervoor Alfraeđi íslenzk II, blz. XXIV vlgg.
(36) Vgl. ibidem, blz. XCVIII.
(37) Zie voor dezen man Magnus Olsen, Arkiv för Nordisk Filologi LIII, blz. 142-143.
(38) Zie Skj B II blz. 4 str. 15:

Ein drepr fyr mér allri
ítrmanns kona teiti;
góđ aett of kømr grimmu
gaeđings at mér stríđi.
(39) Vgl. K. Maurer, Uber die Ausdrücke altnordische, altnorwegische und isländische Sprache
(München 1867), blz. 110.
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(40) Vgl. Skj B II blz. 1 str. 3:

Hendir enn sem ađra
óteitan mik sútar mér hefr harm á hendi
handfQgr kona bundit þó emk óđ at auka
aerit gjarn at hvQru mjQk em ek at mér orđinn
ógaefr of fQr vífa.
Voor de interpretatie van deze strofe zie E.A. Kock, Notationes Norroenae § 1233 C. Ook
Paasche, Norsk Litteratur historie I blz. 423 herinnert hierbij aan Bernard de Ventadorn.
(41) Zoo reeds S. Bugge in Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed 1875; vgl. ook F. Jónsson, Den
oldnorske og oldislandske Litteraturshistorie II blz. 48.
(42) Vgl. Skj B II blz. 140 str. 11:

Ekki var þat forđum farald
Finnan gat þó oerđan Harald,
hónum þótti sólbjQrt sú
slíks doemi verđr mQrgum nú.
(43) De versvorm is rúnhent, maar van een eigenaardig type: regels van zeven syllaben met mannelijk
rijm, zooals Snorri in str. 91 van zijn Háttatal daarvan een voorbeeld geeft.
(44) De skaldenkenningen met mythologischen inhoud (Nederlandsche Bijdragen op het gebied der
Germaansche Philologie en Linguistiek IV, Haarlem 1934).
(45) Orkneyingasaga blz. 203-205.
(46) Zoo oordeelt Paasche in zijn Norges og Islands Historie blz. 422. Als argument voert hij nog
aan, dat in str. Ib de dichter zegt: Barn at aldri þykkik brQgnum vera, d.w.z. ik schijn den mannen
naar jaren nog maar een kind, hetgeen op Rognvald niet goed kan passen. Of het daarom beter
zou passen op Hallr, van wien wij overigens niets weten? Men behoeft ook niet te veel waarde
te hechten aan een zoo duidelijke captatio benevolentiae, die in de Middeleeuwen gaarne tot
zelfvernedering afdaalde. En verder: het kan inderdaad op Hallr slaan, die het gedicht wel zal
hebben voorgedragen en dus zichzelf sprekende moest invoeren.
(47) F. Jónsson, Den oldnorske og oldislandske Litteraturshistorie II blz. 38 wijst op het feit, dat
van het werkwoord vera zoowel vormen met r als s voorkomen en hij voegt er categorisch aan
toe: de eerste stammen van Rognvald, de laatste van Hallr. De vorm met s staat in str. 46 es sva
rett saga þessi, waar hij dus door het binnenrijm bewezen wordt en in str. 6 a, waar rétt's at
rekkum þótti door het metrum vereischt wordt. In 7 a schrijft Jónsson, evenals in de beide vorige
gevallen tegen de handschriftoverlevering: þá vas rít rođinn hvít, maar voor deze schrijfwijze
ontbreekt het nader bewijs. De vormen met r overheerschen in dit gedicht en dit niet alleen
omdat het in een manuscript van jongen datum bewaard is, maar ook op plaatsen, waar het rijm
den r-vorm vereischt (nl. in rijmbindingen vera: skera, str. 17 a en var: skar in str. 24 b, 39 a
en 39 b). Volgens deze redeneering zou dus blijken, dat een aantal technisch moeilijke strofen
juist het werk van den Orkadenjarl waren! Dat Rongvald zelf de r-vormen gebruikte, blijkt uit
den regel nú'r þats mQs of myrar in lausavísa 2. Maar de overgang van s tot r begint in
Noorwegen reeds omstreeks 1100, was in het midden dier eeuw blijkbaar ook reeds tot de
Orkaden doorgedrongen (Rognvald was overigens uit Noorwegen afkomstig en daar opgevoed);
waarom zou die op IJsland nog volkomen onbekend zijn geweest? Maar de poëtische traditie
leidde er toe de s nog lang te handhaven zoodat zelfs in de 13de eeuw Snorri beide vormen nog
naast elkander gebruikt (vgl. F. Jónsson, Det Norsk-islandske Skjaldesprog blz. 93).
(48) Ik noem hier slechts enkele voorbeelden uit de rij der 40 behandelde personen.
(49) Zoo zijn voorbeelden van hálfnefst str. 25 en 39, van refrûn str. 20, 28 en 35. Zoo verwante
vormen als þrihent en dỳri háttr worden door twee andere typen gescheiden en strofen met
eindrijm vinden wij in 17, 23 en 24.
(50) Zie Skj B I blz. 482 str. 16.
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(51) nl. unnviggs fyr haf sunnan, vgl. Skj B I blz. 124 str. 3.
(52) De kenning hellis Gauta glóraddar þella (Skj B I blz. 480 str. 7) herinnert aan eyđar hella
mildings máls in een gedicht van Sigvatr órđarson (Skj B I blz. 239 str. 2), terwijl de omschrijving
Fróđa meldr (Skj B I blz. 482 str. 15) ontleend schijnt te zijn aan Fróđa mjQl van Egill
Skallagrímsson (Skj B I blz. 33 str. 17).
(53) Vgl. Skj B I blz. 486 str. 31.
(54) Vgl. str. 16: hverir ríđa þar Raevils hestom?
(55) Bijv. door F. Jónsson in zijn literatuurgeschiedenis I blz. 52 noot 1 en door R.C. Boer in zijn
Edda-uitgave II blz. 135.
(56) Vgl. Helgakviđa Hundingsbana I:
str. 50 hjQrþing

=

Háttalykill str. 3 b en 30
a.

51 benlogi

=

Háttalykill str. 34 b

53 móđakarn

Háttalykill str. 15 b
aldrklífs akarn
15 a aldrklífs epli

str. 54 geira gnyr

=

Háttalykill str. 5 a

át hálu skaer af

str. 19 b Qtu erner af

Hugins barri

jQfurs dólgum

Verder Helgakviđa Hundingsbana II
str. 25 gránstóđ gríđar

=

Háttalykill str. 20 a
grástóđ gríđdar
6 b grástóđ flagđa

Waarom juist aan de str. 50-54 van het eerste Helgilied zoo talrijke ontleeningen zijn vast te
stellen, is moeilijk te verklaren; daar in dit gedeelte een strijd beschreven wordt, was de inhoud
in overeenstemming met de steeds om hetzelfde motief zich bewegende strofen van den
Háttalykill.
(57) In str. 20 b van den Háttalykill staat hátúrn hjarna voor ‘hoofd vgl. Hymiskviđa str. 19 hátún
horna tveggja en 23 háfjall skarar. Dergelijke kenningen zijn voor een Eddagedicht ongewoon;
de tweede is bovendien zeer misplaatst, daar ‘de hooge rots vàn het hoofdhaar’ een vreemde
aanduiding voor den kop van de wereldslang is. Wanneer Reichardt, Paul und Braunes Beiträge
57 blz. 130-156 gelijk heeft met het ontstaan van de Hymiskviđa zeer laat te stellen, dan zou
de Háttalykill in dit geval de bron voor het Eddagedicht geweest zijn.
(58) Vgl. HQfuđlausn str. 1 munknarrar skút met Háttalykill str. 37 b hyggju knarrar vegr (ook in
een lausavísa van Rognvald vinden wij reeds een herinnering aan dit gedicht; vgl. aant. 52).
Verder lausavísa 41 digulsnjár en Háttalykill str. 28 b diguljQkull en 30 hjalta vQndr met
Háttalykill str. 36 b hjaltvQndr.
(59)
Vgl. str. 26 aurborđs
aurborđa meiđr in Hl 27
eykr

b

23 eggÞing

=

eggÞing in Hl 29 a

34 gny Gunnar

=

gny Gunnar in Hl 33 a

16 geirbrú

slíđra bryggjur in Hl 36
a

Ik herinner er aan, dat ook een lausavísa van Rognvald bewijst, dat hij de poëzie van Einarr
gekend heeft (zie aant. 51).
(60) Oláfsdrápa (van 1001) str. 6 svarđar stofn, vgl. svarđar strQnd in Háttalykill str. 16 b en verder
lausavísa 14 bál rauđk Yggjar él vgl. Háttalykill str. 36 a rauđ í éli Yggjar.
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(52) De kenning hellis Gauta glóraddar þella (Skj B I blz. 480 str. 7) herinnert aan eyđar hella
mildings máls in een gedicht van Sigvatr órđarson (Skj B I blz. 239 str. 2), terwijl de omschrijving
Fróđa meldr (Skj B I blz. 482 str. 15) ontleend schijnt te zijn aan Fróđa mjQl van Egill
Skallagrímsson (Skj B I blz. 33 str. 17).
(61) Vgl. Skj. B I blz. 329 str. 5.
(62) Vgl. Skj. B I blz. 478 str. 1.
(63) Vgl. Skj. B I blz. 332 str. 19.
(64) Vgl. Skj. B I blz. 309 str. 12 en bla. 494 str. 15 b.
(65) Sigurđ arbolkr str. 4 súđvigg súđmaar (Skj. B I 484 str. 21).
31 naddveđr naddregn (Skj. B I 485 str. 25).
(66) De omstandigheid dat bij het grootste deel der strofen de namen der versmaten gevoegd zijn,
behoeft nog niet te bewijzen, dat de dichters van den Háttalykill deze metrische vormen dus
reeds uit de traditie hadden leeren kennen. Immers wij weten niet, of deze namen van den
aanvang af in dit gedicht hebben gestaan, noch ook in hoeverre de dichters zelf die namen
kunnen hebben bedacht. Indien de oudere overlevering inderdaad reeds al deze variaties met
afzonderlijke namen onderscheiden had, dan zou de systematiseerende behandeling van de
skaldenmetriek reeds lang voor de poging van den Háttalykill begonnen zijn. Hieromtrent weten
wij niets. Voor het nauwkeurig onderscheiden der op zichzelf vaak geringe variaties en voor
het vaststellen van de benamingen zou de jarl wellicht nog het meest de hulp van een IJslander
noodig gehad hebben. Wanneer wij dan bedenken, dat omstreeks 1140 reeds de eerste
grammatische verhandeling geschreven werd, ligt er niets onwaarschijnlijks in, dat men reeds
aan een elementairen poëtica toe was.
(67) Aldus F. Jónsson in zijn literatuurgeschiedenis I blz. 407-409; hij denkt aan de mogelijkheid
dat deze vorm in het geslacht van Kveldúlfr ontstaan zou zijn.
(68) En wel bij Rognvald en de tot zijn kring behoorende dichters Hallr þórarinsson en Ámóđr,
verder bij Einarr Skúlason en þorkell Gíslason.
(69) G.M. Dreves, Hymnographi Latini 50 blz. 428.
(70) Letterlijk vertaald:

Knoet vreesde, het leger viel,
schild kraakte, schild brak
kamp zwol, volk viel,
weinig, veel, wit, zwart.
(71) G.M. Dreves l.c. blz. 390 in een gedicht De Annuntiatione B. Mariae. Vgl. ook ibidem 19 blz.
14-15 in een gedicht De Christo Domino van de 10de eeuw de strofe:

Agnus et leo, mitis et terribilis
aquila, vermis, excelsus et humilis.
(72) Lehmann, Skandinaviens Anteil an der lateinischen Literatur und Wissenschaft des Mittelalters
(73)

(74)
(75)
(76)
(77)
(78)

II blz. 29. Het rijmpje staat in Cod AM 671 4o fol. 27.
De tijdsbepaling in de saga is vaag. Het verhaal van Hallr wordt ingeleid met de woorden: í
þann tíma kom til Orkneyia íslenzkt far eitt. Aan het eind staat slechts van Hallr: var hann lengi
síđann međ RQgnvaldi jarli. Maar hoe lang?
Vgl. M. Olsen, Nordisk Kultur VI, blz. 103 en mijn artikel Die westnordische Tradition der
Sage von Ragnar Lodbrok in Zeitschrift für deutsche Philologie 53 (1928), blz. 261-262.
ibidem blz. 290-291.
ibidem blz. 291-292.
Vgl. Skj. B I blz. 508 str. 41 a allnytr Egđa stillir.
Vgl. mijn opstel Die Krákumál in Neophilologus XIII, 55. De overeenstemmingen zijn de
volgende:
Krákumál 1. stál bjartra
mála
Krákumál 4, bensildr

Hatt. 33 b mQl lituđ
stála
=

Hatt. 6 a bensildr
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Krákumál 7. hraekyndill

Hatt. 34 b hjaldrkyndill

hjarna kleijf

Hatt. 20 b hjarna hátúrn

Krákumál 9. benstara
braeddum

Hatt. 9 a orn braeddi

Krákumál 11. odda
messa

Hatt. 13 a hjQrsalma

Krákumál 16. valtafn
gefit hrafni

Hatt. 9 a hrafn hefđi tafn
at slíta

Krákumál 17. slíđra
þorn

Hatt. 9 b slíđra tunga

Krákumál 18. brytja fyr
ulfa

Hatt. 23 b brytja mat
vargi

Bovendien de geliefde tegenstelling tusschen den strijd en het gezellig verkeer met vrouwen,
vgl. Krákumál str. 13, 14, 18 en 20 met lausavísa 17 van Rognvald.
(79) Vgl. Magnus Olsen in Maal og Minne 1932 blz. 151-153. De voorbeelden zijn: rae 63 en 77,
Rafn 63, rottar 72, rafnar 82, Lakkar 132, ríđ 142, røkkva 202, loegir 252 en laejandi 298.
Daartegenover slechts hrunđi 122, hrae 137 en hristir 159.
(80) A. Noreen, Altisländische Grammatik4 § 289.
(81) In zijn literatuurgeschiedenis II blz. 154.
(82) De wegval blijkt voor de Orkaden in de 12de eeuw uit een runeninscriptie vgl. Magnus Olsen
1. c.
(83) F. Jónsson beroept zich op de Leiđarvísan, waar de uitval ook sporadisch voorkomt. Men kan
echter dit eene voorbeeld, dat zelf nog nadere verklaring behoeft, niet gebruiken als steun voor
de meening dat het wegvallen van h in deze verbindingen bij een IJslandsch dichter van de 12de
eeuw waarschijnlijk zou kunnen zijn. Andere taalcriteria biedt de Krákumál niet. Het
hulpwerkwoord luidt in het handschrift overal var en vera; al restitueert Jónsson in den tekst
steeds vormen met s; er zijn echter geen bewijzende rijmen.
(84) In mijn reeds eerder aangehaald werk over de Skaldenkenningen (zie aant. 44) heb ik er op
gewezen, dat bij Rognvald het eerst weer de kenningen met godennamen een rol gaan spelen.
Wanneer Hans Kuhn in zijn bespreking van dit boek (Deutsche Literaturzeitung 1938 kol.
1494-1496) dit onbewijsbaar en onwaarschijnlijk noemt, kan ik hem het eerste gereedelijk
toegeven, zonder het tweede daarom voetstoots te aanvaarden. In dit opstel heb ik althans enkele
dingen aangevoerd, die den persoon van Rognvald in een ander licht stellen, waardoor hij als
een der vernieuwers van de skaldiek der 12de eeuw mag beschouwd worden. Natuurlijk was
hij niet de eenige, misschien ook niet de eerste, maar voorzoover wij weten wel een van hen,
die het sterkst op den voorgrond trad. Ik maak hier gebruik van de gelegenheid om te antwoorden
op Kuhns verwijt, dat ik in mijn berekeningen zeer onnauwkeurig zou zijn geweest. Dat tracht
hij te bewijzen door de tabel op blz. 51 te vergelijken met het chronologische overzicht van blz.
76. Het is hem blijkbaar ontgaan dat de verantwoording voor de tabel niet daar moet worden
gezocht, maar op de bladz. 5-50! Het overzicht van blz. 76 is een samenvatting die naar voren
wil brengen welke belangrijke dichters in de eerste helft van de 11de eeuw nog mythologische
kenningen gebruiken. Gaarne erken ik, dat mij bij het verzamelen van het materiaal een enkel
voorbeeld ontglipt kan zijn; op de betrouwbaarheid der cijfers kan dat echter geen invloed
uitoefenen.
(85) Een overzicht van het gebruik der klassieke godennamen in de vagantenpoëzie geeft G. Müller,
Studien zum Formproblem des Minnesangs in de Deutsche Viertelijahrsschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte I (1923) blz. 64-69.
(86) In dit verband is zeker ook te wijzen op het feit, dat hij in gevolge een gelofte de St.
Magnús-kathedraal te Kirkwall ten koste van groote opofferingen gebouwd heeft; zij was juist
vóór zijn tocht naar het Heilige Land zoover gevorderd, dat zij door bisschop Willem kon
ingewijd worden. Vgl. A.J. Campbell, Fifteen Centuries of the Church in Orkney (Kirkwall
1938) blz. 32-33.
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(87) Vgl. Skj. B I blz. 478 str. 1. Het is leerrijk de overeenstemmingen zoowel als de verschillen
met het Middeleeuwsche ridderideaal na te gaan; zoo zegt Petrus Alfonsi: probitates he sunt:
equitare, natare, sagittare, cestibus certare, aucupere, schachis ludere, versificari.
(88) In zijn literatuurgeschiedenis II blz. 183.
(89) Wij denken natuurlijk hier aan zijn boek Norsk Sagaskrivning og Sagafortaelling i Irland
(Kristiania 1908) en aan zijn studie Helgedigtene i den aeldre Edda (Kopenhagen 1896). Het
is jammer, dat hij zijn stelling door het aanvoeren van te onzekere argumenten en door een
aanvechtbare methode verzwakt heeft; het probleem van het aandeel dat de Wikingkolonies
aan de Oudnoorsche letterkunde gehad hebben, verdient stellig opnieuw te worden onderzocht
en dan zal het waarschijnlijk wel blijken, dat F. Jónsson's antikritiek tegen S. Bugge niet minder
aan overdrijving mank gaat.
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Vergadering van 16 November 1938.
Waren aanwezig: de heeren FR. VAN GAUWELAERT, bestuurder; A.H. CORNETTE,
onderbestuurder; L. GOEMANS, bestendig Secretaris;
de heeren FR. LATEUR, L. VAN PUYVELDE, A. VERMEYLEN, A.J.J. VANDE VELDE,
J. SALSMANS, J. MULS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, J. VAN MIERLO, R.
VERDEYEN, F. TIMMERMANS, EM. DE BOM, FL. PRIMS, L. BAEKELMANS, L.
GROOTAERS, A. VAN CAUWELAERT, L. MONTEYNE, J. EECKHOUT en ERN. CLAES,
werkende leden;
de heeren E. BLANCQUAERT, FR. BAUR, W. VAN EEGHEM, F. DE BACKER, F. DE
PILLECIJN en G. WALSCHAP, briefwisselende leden.
Hadden zich laten verontschuldigen: de heeren FR. DAELS, C. HUYSMANS, A.
CARNOY, H. DE MAN, werkende leden; en J. LINDEMANS, briefwisselend lid.
***

De Bestendige Secretaris geeft lezing van het verslag der September-vergadering en
der plechtige openbare November-zitting. Beide verslagen worden goedgekeurd.
***

I. - Begrafenis van den heer Leonard Willems, werkend lid. - De lijkplechtigheden
van den heer Leonard Willems hadden plaats op 29 September. Waren er met den
Bestuurder van de Academie en den Bestendigen Secretaris
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aanwezig de heeren J. GRAULS, afgevaardigde van den heer Minister van Openbaar
Onderwijs, A. VERMEYLEN, E. DE BOM, E. BLANCQUAERT, F. BAUR, W. VAN
EEGHEM.
De heer Bestuurder voerde ten sterfhuize, uit naam der Academie, het woord om
hulde te brengen aan de nagedachtenis van den betreurden collega en vriend (zie blz.
771).
De bijzetting van het lijk in den familiekelder had plaats denzelfden dag op het
kerkhof te Sint-Joost-ten-Oode. De heeren J. CUVELIER en W. VAN EEGHEM
vertegenwoordigden er de Academie samen met den Bestendigen Secretaris.
II. - Onderscheiding. - Aan Prof. LEO VAN PUYVELDE, werkend lid der Academie,
werd door de universiteit te Algiers den titel van doctor honoris causa verleend.
De heer Bestuurder wenscht uit naam van de Academie den heer VAN PUYVELDE
met deze onderscheiding geluk.
III. - Telegram vanwege Z.M. den Koning, Hoogen Beschermheer der Academie.
- In antwoord op de heilwenschen door de Academie aan haar Doorluchtigen
Beschermheer op Zondag, 6 November bij gelegenheid van haar jaarlijksche plechtige
vergadering gestuurd, ontving de Bestendige Secretaris volgend antwoord:
De Koning werd ten zeerste getroffen door de vaderlandsche gevoelens geuit in den
feestdronk ingesteld door uw Bestuurder op het heil en de welvaart van zijn Majesteit
en van de Koninklijke Familie en hoogstdezelve heeft mij opgedragen aan den Heer
Van Cauwelaert en aan al degenen die zijn toost toegejuicht hebben zijnen dank te
betuigen.
Het wn. Hoofd van 's Konings Kabinet.
***
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Aangekochte boeken
-

Katholieke Encyclopedie. Dl. 23;
Wrakken, door EM. DE BOM;
Een hulpeloos Schepsel, door ANTON TSJECHOW, vertaald door H.J. BEEN;
De Waterbrug, door LEO MEERT;
Het Geslacht Juvika, door OLAV DUUN, vertaald door M.A. ZEEMAN;
De Wereld een Dans, door ARTHUR VAN SCHENDEL;
Het Leven van onze Voorouders, Dl. 3, door Dr. F.H. FISCHER;
Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540, 2e Dl., door M.E. KRONENBERG;
In Memoriam, door J.W.F. WEREMEUS BUNING;
Tim's Herinneringen, door Dr. Aeg. W. TIMMERMANS;
Der Liefde Bloesems, door ARTHUR VAN SCHENDEL;
Edda, vertaald en van Inleidingen voorzien door Prof. Dr. JAN DE VRIES;
Het Verleden van Colombus, door M. GILLIAMS;
Joannes Stalpaert van der Wielen. Zijn Leven en Keur uit zijn lyrische Gedichten,
uitgegeven door Dr. G.J. HOOGEWERFF.

Aangeboden boeken
Door de Regeering:
- Arbeidsblad;
- La Loi d'Ignaure ou Loi du Prisonnier, édité par RITA LEJEUNE;
- Herbarius. Recherches sur le Cérémonial usité par les Anciens pour la Cueillette
des Simples et des Plantes magiques, par A. DELATTE.

Door Prof. Dr. L. GROOTAERS:
- Mededeelingen van de Zuidnederlandsche Dialectcentrale - 1938. Nrs 1-2.

Door de Universiteit Amsterdam:
- Aurelius Augustinus de Magistro, door G.E.A.M. WYDEVELD;
- Le réveil littéraire en Hollande et le naturalisme français (1880-1900), door J.
DE GRAAF;
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-

-

Die Afrikaanse Roman-Tematologie, door P.J. NIENABER;
Diogo do Couto - Decada Quinta de ‘Ásia’, door MARCUS DE JONG;
Götter und Kulte im Ptolemäischen Alexandrien, door C.E. VISSER;
Aeneas' arrival in Latium. - Observations on Legends, History, Religion,
Topography and related Subjects in Vergil. Aeneid, VII, 1-35, door HENRIETTE
BOAS;
De eerste Fase van de Schoolstrijd in Nederland (1795-1806), door A.M. VAN
DER GIEZEN;
Intracranieele Angiomen, door W. DRUKKER Jr.;
Normale en abnormale Hersengroei in verband met de cephalisatie-leer, door
R. BRUMMELKAMP;
Over de Reactie van Henry, door W. Dr. GRAAF;
Over uitbreiding en voorkomen van de klieren, van Brunner bij den mensch,
door P.J.V. VAN WESEMAEL;
Asporogene klonen van Bacillus Anthracis, door J.M. BEKKER;
De Herkenning van Vibrio cholerae en Vibrio el Tor, door R. GISPEN;
Biometrische bijdrage tot de kennis van de ontogenistische ontwikkeling van
het menschelijk bekken, door J. ARIËNS KAPPERS;
Pontine pseudobulbairparalysie bij pseudoxanthoma elasticum. - Een klinische
en anatomische studie, door J.J.G. PRICK;
Oplosbaarheidsbepalingen van eenige geneesmiddelen in Paraffinum Liquidum,
door O.S.K. MARS;
Over de quantitatieve bepaling van het urobilinogeen in het bloedplasma, door
C.J. ROOS;
Oplosbaarheidsbepalingen van eenige geneesmiddelen in Amandelolie, door
S.W. VAN DANTZIG;
Over de ziekte van Bowen, door E.L.J. MOUWEN;
Arcus Lipoides Corneae bij de Experimenteele Hypercholesterinaemie van het
Konijn, door A. VAN HERWAARDEN;
Cosmische stralen in het aardmagnetisch veld, door E.M. BRUINS;
De ionen en de ionisatiebalans in de atmospheer, door M. RUTGERS VAN DER
LOEFF;
Permian Trilobites from Timor and Sicily with a Revision of their Nomenclature
and Classification, door R.F.C.R. GHEYSELINCK;
Some physical Properties of compressed carbondioxyde, door C.A.M.
MICHELS-VERAART;
Dispersie van het electrische geleidingsvermogen in waterige oplossing bij
electrolyten van hooge waardigheid, door J.P. VAN DER HAMMEN;
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- Recherches sur le métabolisme d'acides aminés par des moisissures, door H.P.M.
VAN WAESBERGHE, S.J.;
- Over golfmechanische energieberekeningen, door M.M. BIEDERMAN;
- Pandrechtverruiming in Nederlandsch-Indië, door P.F. KÜHLER;
- De voorwaardelijke invrijheidstelling, door J.H. PATIJN;
- Publieke werken als vorm van conjunctuurpolitiek, door J.J. POLAK;
- Jaarboek der universiteit, 1936-1937;
- Gids voor de Vondeltentoonstelling.

Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden:
- Tijdschrift. Deel LVII. Afl. 1, 2, 3 en 4.

Door de Koninklijke Nederlandsche Academie van Wetenschappen te Amsterdam:
- De West-Toradjas op Midden-Celebes, door ALB. C. KRUYT. 3 Dln.;
- De Heiligdommen van Palembang, door N.J. KROM;
- Inleiding tot een Bestudeering van de Javaansche kris, door W.H. ROSSERS;
- Contribution á la grammaire comparée de langues du Caucase, par JACQUES
VAN GINNEKEN;
- Catalogus van Tijdschriften en seriewerken;
- Bédier's Théorie over de oorsprong van het franse ‘Chanson de geste’ na vijf
en twintig jaren, door C. DE BOER;
- Zur Herkunft von Lat. iste, door F.B. KUIPER;

Door bijzonderen:
- In Memoriam kanunnik Joz. Jacobs, door K. VAN GENECHTEN;
- Horma'on und Bary'on. - Eine Attraktions- und Gravitations-Hypothese. I Teil,
von HANS EMIL HERMES.

Door de R.K. Universiteit te Nijmegen:
- Handelings-Aspecten in het Drama, door J.I.M. VAN DER RUN, S.J.;
- De Magistraat Ausonius, door L.A.A. JOUAI;
- De Strijd tusschen Kerk en Staat over de Benoemingen der Apostolische
Vicarissen van 's Hertogenbosch en de 18e eeuw, door G.P.J. GIEZENAAR;
- Die Afrikaanse Volksgeloof, door ABEL J. COETZEE;
- Die METABOAH (Variatio) als Stilprinzip des Thukydides, door J.G.A. Ros;
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- Kultur und Sprache zur Geschichte der alten Kirche im Spiegel der
Sprachentwicklung von Tertullian bis Cyprian, door H. JANSSEN;
- De Grondwetsherziening 1938, door J.M.N. DASSEN;
- De Rechtspositie van den Vreemdeling in Nederland, door R.M.A.A. GEULJANS;
- Rechter en Grondwet in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, door F. VAN
REIGERSBERG VERSLUIJS;
- Platoon's Leer over de Ziel, door B. NAAYKEN M.S.C.;
- Het Goed Recht en de Plaats der Godsdienstwijsbegeerte in de vergelijkende
Godsdienstwetenschap, door K.L. BELLON;
- Remarques sur la linguistique et la langue française, par Dr. B.L.J.
WEESENBEEK;
- De katholieke Universiteit in 1936-1937, door Dr. TH. BAADER;
- Jaarboek der R.K. Universiteit te Nymegen 1936-1937;
- Gids voor het studiejaar 1938-1939.

Door de Technische Hoogeschool te Delft:
- Cyclische Acetalen van Pyrocatechol, door J.J. VAN DER SPEK;
- Lichtreflectie door wegdekken, door J. BERGMANS;
- Onderzoek naar de mogelijkheid tot beinvloeding der conjunctuurbeweging
door kapitaaluitgaven der overheid en door andere overheidsmaatregelen, door
A. BAARS;
- De langzame verbranding van methaan, door P.N. DEGENS Jr.;
- Enkele bedrijfseconomische beschouwingen over den Nederlandschen
steenkolenmijnbouw, door J.A.W. MULLER;
- Polymerisatie van onverzadigde koolwaterstoffen, door J.J. LEENDERTSE;
- De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren, door J.P.
MAZURE;
- Chemische en pharmakologische onderzoekingen in de purinereeks, in het
bijzonder van aethylxanthinen, door J. RUTTINK;
- Metingen aangaande de relatieve energieverdeeling van het continue
waterstofspectrum tusschen 2000 en 3000 AE; door V.E. GONSALVES;
- Het systeem broom-water, door E.M.J. MULDERS;
- Wisselwerking tusschen boorzuur en de pentolen, door J.M. FURNÉE;
- De verbrandingswarmte van eenige diolen en hun acetonverbindingen, door
J.C. DE QUANT;
- Analyse der voortstuwingscomponenten in verband met het schaaleffect bij
scheepsmodelproeven, door W.P.A. VAN LAMMEREN;
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- Bijdragen tot de kennis van oxydatieve dissimilatie van Aspergillus Niger van
Tieghem, door L.H.C. PERQUIN;
- De wiskundig-statistische analyse van de arbeidsproductiviteit en haar practische
toepassing op eenige bedrijfstakken en ondernemingen en Nederland, door
F.J.C. VAN DER SCHALK;
- Statistical studies on the phylogeny of some Foraminifera. Cyclolypeus and
Lepidocyclina from Spain, Globorotalia from the East-Indies, door A.J. COSYN;
- On respiration and light emission in luminous bacteria, door K.L. VAN
SCHOUWENBURG;
- Radioactivity induced by neutrons, door F.A. HEIJN.

Door Heeren Leden der Academie:
- Keur uit Multatuli, door JULIUS PÊE en LODE ROELANDT door EM. DE BOM;
- Esmoreit - Abel Spel uit de veertiende eeuw. 13e druk, uitgegeven door C.G.
KAAKEBEEN en Dr. R. VERDEYEN;
- Campinia Sacra, V. O.L.V. Presenteering-in-Templo te Oostmalle, door FLORIS
PRIMS en JOS ERNALSTEEN;
- Reisverhalen met allerhande afwijkende Bespiegelingen over Dingen, Menschen,
Water, Politiek, Aardrijkskunde, Liefde, beschreven en verteld door ERN. CLAES.

Mededeelingen van den Bestendigen Secretaris.
1. - Schenkingen J. Vercoullie en J. Eeckhout. - Het Staatsblad heeft, respectievelijk
i.d. 10 en 15 October in den vorm van Koninklijke Besluiten, de wijzigingen
opgenomen door de Academie aan zekere bepalingen van het reglement dier
stichtingen voorgesteld. De teksten der Koninklijke Besluiten worden op 't eind van
dit verslag gedrukt.
2. - Buitengewone Kredieten op de begrooting 1939 der Academie aangevraagd.
- De Academie had de tusschenkomst van den Vlaamschen Cultuurraad in-
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geroepen om van den Heer Minister van Openbaar Onderwijs buitengewone kredieten
te bekomen ten einde de in 1938 bekroonde prijsantwoorden te kunnen uitgeven. De
Cultuurraad is welwillend op het verzoek der Academie ingegaan en heeft, op 12
October 11., een dringenden brief aan den Heer Minister gericht, waarvan ons een
afschrift werd overgemaakt.
3. - Hulde Nico Van Suchtelen. - Op 29 October 11. werd jonkheer Dr. Nico Van
Suchtelen te Amsterdam, bij gelegenheid van zijn 60e verjaring gevierd. Prof. AUG.
VERMEYLEN vertegenwoordigde de Academie op deze viering en sprak er de
erkentelijkheid van de Vlamingen uit voor al hetgeen de jubilaris ten bate van de
Nederlandsche cultuur heeft gepresteerd. Ook de heer E. DE BOM voerde er het
woord, uit naam der Vlaamsche schrijvers.
4. - Te Deum. - De heer Minister van Openbaar Onderwijs en de heer Gouverneur
van Oost-Vlaanderen hebben de leden der Academie tot het Te Deum uitgenoodigd
dat op 15 dezer respectievelijk te Brussel en te Gent bij gelegenheid van het naamfeest
des Konings werd gezongen.

Mededeelingen namens de commissies
I. - Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - Kan. FL.
PRIMS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig: de heeren VAN PUYVELDE, TOUSSAINT VAN BOELAERE (voorz.),
VERMEYLEN, SALSMANS (onder-
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voorzitter), BAEKELMANS en als hospiteerende leden de heeren CORNETTE, MULS,
MONTEYNE, BAUR, VAN EEGHEM en WALSCHAP.
Op de agenda staat:
1o) Verkiezing van een lid ter vervanging van den hr. L. WILLEMS. Wordt met
algemeene stemmen verkozen de heer E. DE BOM.
2o) Glossen over Vlaamsche romantici. - Lezing door den hr. EM. DE BOM, werkend
lid.

Uit de geschriften van Ida von Düringsfeld zijn er tal van bijzonderheden op te halen
omtrent minder bekende Vlaamsche romantici zooals Blereau, F.E. Blieck, Ph.
Blommaert, Boone, B. Boucquillon, J.F. Brouwenaer, J. Brouwers, J. Cappelle, F.
Carreyn, J. Cauwenbergh, terwijl we er ook een en ander leeren over Conscience,
van Duyse e.a.
De commissie stelt voor deze lezing op te nemen in de Verslagen en
Mededeelingen.
II. - Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie. De hr. Prof. Dr. L. GROOTAERS, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren GOEMANS, VANDE VELDE, VAN PUYVELDE, MULS
(onderv.), VERDEYEN (voorz.), CORNETTE en MONTEYNE, en als hospiteerende leden
de heeren PRIMS en VAN EEGHEM.
Op de agenda staat:
1o) Pleidooi voor de alzijdige opleiding van den tooneelspeler. - Lezing door den hr.
L. MONTEYNE, werkend lid.
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Het probleem van de vorming van den tooneelspeler is nog zeer omstreden. Velen
doen uitschijnen, dat de wetenschap niets kan voor den artiest, die vooral steunen
moet op zijn ingeboren kunnen. Dit was overigens ook de meening van een Richard
Wagner. Daartegenover kan de opvatting worden gesteld van een Maurice Barrès,
die zegde: ‘Même en art il y a profit à ne pas être un imbécile’.
Na te hebben nagegaan wat in verschillende landen gedaan werd en wordt, voor
de opleiding van den tooneelspeler, wijst spreker op het bestaan van de Gentsche
Koninklijke Tooneelschool en op de inrichting van declamatie- en tooneelklassen
aan de conservatoria te Gent, Antwerpen en Brussel. Hij doet uitschijnen dat het
onderwijs in deze embryonale staatsinstellingen niet volledig genoeg is om den
kweekeling-tooneelspeler een harmonische en alzijdige vorming te verzekeren.
Spreker pleit dan voor de oprichting, naast het ‘Hooger instituut voor Sierkunsten’,
naast het ‘Hooger Instituut voor Beeldende kunsten’ en de ‘hoogeschool-leergangen
in de Conservatoria’, van een ‘Hooger Instituut voor Tooneel’. Aan de hand van wat
verwezenlijkt wordt in similaire Duitsche instellingen en van wat door Copeau,
Stanislawsky en Gémier geschreven werd over de opleiding van den tooneelist,
handelt hij over het onderwijs-programma en ook over de methode, welke voor
bepaalde onderdeelen van dit onderwijs moet gevolgd worden.
Aan de daaropvolgende bespreking nemen vooral deel de heeren CORNETTE, VAN
PUYVELDE en VERDEYEN.
De heer Voorzitter dankt den heer MONTEYNE voor zijn belangrijke lezing; de
Commissie stelt voor deze op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen.

Dagorde
I. - Geheime vergadering.
a) Verkiezing van den Bestuurder en van den Onderbestuurder der Academie
voor het jaar 1937. - Tot stemopnemers worden aangeduid de heeren FR. LA-
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TEUR en A. VERMEYLEN. Worden verkozen: tot bestuurder, de heer A.H. CORNETTE,

thans onderbestuurder; tot onderbestuurder, de heer A. CARNOY, werkend lid.
b) Verkiezing van een werkend lid ter vervanging van den heer Leonard Willems,
overleden. - De stemmen worden door dezelfde leden opgenomen. Wordt tot werkend
lid verkozen de heer E. BLANCQUAERT, briefwisselend lid.
c) Aanduiding van een werkend lid ter vervanging van den heer Leonard Willems
als lid van de Bestuurscommissie 1939. - De heer A. VERMEYLEN wordt door de
vergadering tot lid der Bestuurscommissie aangewezen.
Deze benoemingen zullen aan den heer Minister van Openbaar Onderwijs
medegedeeld worden met het verzoek ze ter bekrachtiging aan Z.M. den Koning te
willen voorstellen.

II. - Lezing door den heer Em manuel De Bom, werkend lid: De Dichter
Arnold Sauwen.
- Na deze lezing wenscht de heer Bestuurder den heer DE BOM met zijn interessante
en zoo treffend teekenende schets van Arnold Sauwen's leven en werk geluk. Zijn
gelukwenschen gaan niet alleen tot het Academielid dat heden tot tweemaal toe zijn
collega's op een lezing heeft vergast. Hij feliciteert hem ter gelegenheid van zijn 70en
verjaardag, en zegt hem, namens de Vergadering, welke hartelijke gevoelens hem
door alle aanwezigen worden toegedragen.
Wel kost het eenige inspanning om zich te overtuigen dat Emmanuel de Bom dien
eerbiedwaardigen ouderdom heeft bereikt. Hij bezit een zoo onvermoeibaren
levenslust, dat velen in dwaling worden gebracht. Zijn geschriften worden met de
jaren talrijker; zij getuigen van een ontstellende
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frischheid. En dat zijn belangstelling in al de verschijnselen van het
Vlaamsch-geestelijke leven onverzwakt is, kunnen wij nog steeds periodiek nagaan
in zijn correspondenties in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, waar hij aan de
Vlaamsche gemeenschap diensten bewijst die niet genoeg kunnen gewaardeerd
worden. Zijn literaire vruchtbaarheid is het privilege van een uitzonderlijk begenadigd
schrijverstemperament. Zijn journalistieke bedrijvigheid is moeilijk te overzien, doch
is geen routine geworden, al heeft hij zich daar weten te trainen in dat gemakkelijk
en sierlijk proza waar, uit elk raak getroffen woord, zijn cultus blijkt voor Flaubert.
Zijn artikels zijn nog steeds van een gehalte en van een vorm die een betere
bestemming waardig zijn.
de Bom blijft voor ons de blijde geestdriftige, die zijn liefde voor de letteren in
zijn heele leven manifesteert, - niet alleen in boeken en in dagbladen, waaronder hij
zelfs de bescheidenste niet versmaadt, maar vooral, tot solaas van zijn vrienden, in
zijn dagelijkschen omgang, in zijn brieven, in zijn gesprekken, in zijn lezingen, in
de reizen en uitstapjes die hij onderneemt met het entrain van een onverbeterlijk
gelukkige wien het leven geen harde ondervindingen spaarde, maar die tegenspoed
met berusting en moed heeft weten te dragen. Waar hij zich ook bevindt, weet hij
spontaan, met onfeilbare raakheid de indrukken van zijn frisch ontvankelijk gemoed
vast te leggen.
Laat ons niet vergeten dat hij een blijvende historische beteekenis heeft in onze
Vlaamsche letteren: hij is een van de vier stichters van Van Nu en Straks, een
verruimer van onzen horizont, een vernieuwer van de letterkundige schepping, een
baanbreker die den weg geopend heeft voor breedere inzichten in leven en kunst.
Dat hij in den psychologischen roman en in het critisch essai een promoter geweest
is, die een vruchtbaren invloed heeft geoefend, blijkt uit de

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

749
pogingen van veel navolgers, die zich aan hem hebben gespiegeld.
De Vergadering wenscht hem geluk met zijn prachtig gevulde carrière, en drukt
de hoop uit dat hij nog veel jaren mag beschikken over zijn gezonde blijmoedigheid,
zijn gulle fantasie, zijn vernuftigen critischen geest, en dat hij ten behoeve van onze
bloeiende gemeenschap tot het einde moge volharden in zijn dagwerk voor
Vlaanderen!

Aanhangsel
I. - Joris Eeckhout-prijs. - (Kon. Besluit van 23 November 1937, Staatsblad van
30 Januari 1938, Nr 30.)
LEOPOLD III, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gezien de expeditie van de op 29 September 1937, vóór notaris Martens, ter
standplaats Gent, verleden akte waarbij de heer Eeckhout (J.), priester, letterkundige,
wonende aldaar, aan den Staat een bedrag van 20.000 frank schenkt, met last van
stichting bij de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde van
een tweejaarlijkschen prijs dragende de benaming ‘Joris Eeckhoutprijs’ en waarvan
het reglement vastgesteld is als volgt:
Artikel 1. De Joris Eeckhoutprijs, bedragende 1,500 frank, wordt om de twee jaar
toegekend aan het beste letterkundig essay, in handschrift of gedrukt, en beslaande
minstens honderd bladzijden, door een Belgisch schrijver in het Nederlandsch
geschreven, niet over een periode der litteraire geschiedenis, maar over een auteur.
De voorkeur zal gegeven worden aan een essay over een Nederlandschen schrijver.
Art. 2. Komen niet in aanmerking voor het toekennen van den Joris Eeckhoutprijs,
de essay's welke reeds met een prijs van de Academie of van een andere officieele
instelling werden bekroond.
Art. 3. De wedstrijd wordt beoordeeld door een jury bestaande uit drie leden van de
Koninklijke Vlaamsche Academie, op het einde van elk tweejaarlijksch tijdvak door
de Academie benoemd.
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Art. 4. Wordt de prijs niet toegekend, dan kunnen na afloop van het volgende tijdvak,
twee of meer prijzen van ongelijk bedrag of van gelijk bedrag, toegekend worden.
Art. 5. De jury brengt verslag uit over zijn werkzaamheden; dat verslag wordt, na
goedkeuring door de Academie, in hare Verslagen en Mededeelingen opgenomen.
Art. 6. De uitslag van den wedstrijd wordt op de jaarlijksche plechtige vergadering
van de Koninklijke Vlaamsche Academie afgekondigd.
Art. 7. De belanghebbenden worden verzocht hun werk of werken, in dubbel
exemplaar, bij den bestendigen secretaris der Koninklijke Vlaamsche Academie in
te zenden binnen de vijf weken volgende op den afloop van een tweejaarlijksch
tijdvak.
Art. 8. Het eerste tijdvak omvat de jaren negentien honderd zeven en dertig-negentien
honderd acht en dertig.
De schenker drukt den wensch uit, zonder daarvan een verbintenis te maken, dat
hij telkens zou deel uitmaken van de jury die over den wedstrijd te oordeelen heeft.
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie en van Onzen Minister van
Openbaar Onderwijs,
Wij hebben besloten en Wij besluiten:
Eenig artikel. Bovengemelde gift, geschonken aan den Staat voor de Koninklijke
Vlaamsche Academie, is aanvaard.
Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Openbaar Onderwijs zijn belast,
ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, den 25 November 1937.
LEOPOLD.
Van 's Konings wege:
De Minister van Justitie,
V. MAISTRIAU.
De Minister van Openbaar Onderwijs,
JULIUS HOSTE.
WIJZIGING
(Staatsblad van Donderdag, 27 October 1938, Nr. 300.)
Bij koninklijk besluit van 15 October 1938 is lid 1 van artikel 8 van het reglement
der stichting ‘Joris Eeckhout prijs’ gewijzigd als volgt:
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II. - Jozef Vercoullie-prijs. - (Kon. Besluit van 19 Maart 1938, Staatsblad van 23
Maart 1938, Nr. 82.)
LEOPOLD III, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gezien de expeditie van de op 25 September 1937 vóór notaris Troch, ter standplaats
Gent, verleden akte, waarbij vrouwe Vercoullie (J.-J.), zonder beroep, echtgenoote
van den heer Martens (A.-A.-H.), wonende te Astene, handelende in opdracht van
de erven van wijlen den heer professor Dr. Vercoullie (J.), aan den Staat een bedrag
van 40.000 frank schenkt, met last er geregeld om de vier jaar en telkens vóór 1
September, den samengestelden interest van over te dragen aan de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, te Gent, met het oog op de stichting
van een vierjaarlijkschen ‘Vercoullie-prijs’, aan het volgend reglement onderworpen:
‘Artikel 1. De Koninklijke Vlaamsche Academie te Gent looft om de vier jaar en
voor het eerst tegen één October negentienhonderd één en veertig, een
inter-universitairen Vercoullie-prijs uit, groot vier duizend frank, ter bekroning van
het beste, in de afgeloopen vierjaarlijksche periode van een onzer Belgische
universiteiten verdedigde doctorale proefschrift op het gebied van de strikt
wetenschappelijke studie der Nederlandsche philologie.
Art. 2. Worden daartoe gerekend monographieën, op het gebied van de taal- en
literatuurgeschiedenis, de beschrijvende of de historische grammatica, de semantiek,
de stilistiek, de dialectologie, de philologische tekstkritiek (uitsluitend op het gebied
der neerlandistiek).
Art. 3. De schenkers drukken den wensch uit dat de Koninklijke Vlaamsche Academie
voormeld, telkens zes maanden vóór den vervaldag eener vierjaarlijksche periode,
een jury benoemt van vier leden, uitsluitend gekozen onder de hoogleeraren in de
Nederlandsche taal- en letterkunde van elk der vier Belgische universiteiten, al dan
niet leden van de Academie. De Gentsche hoogleeraar zal, in dat college, het
voorzitterschap met beslissende stem waarnemen.
Art. 4. Tot den wedstrijd worden enkel toegelaten: doctorale proefschriften als boven
(art. 2) vermeld, van kandidaten die ten minste “met onderscheiding” tot doctor
promoveerden.
Art. 5. Bij ontstentenis van bekroonbare werken, mag de jury voorstellen dat de
beschikbare som zal worden voorbehouden voor een volgende periode om dan hetzij
geheel, hetzij gedeeltelijk te worden besteed aan premies voor eventueel een tweeden
of een derden laureaat. In datzelfde geval
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mag de jury ook aan de Academie een bepaalde prijsvraag, te beantwoorden binnen
het verloop van twee jaar, voorstellen.
Art. 6. Mocht blijken dat de prijs in twee achtereenvolgende perioden niet kon worden
toegekend, dan zal de jury mogen voorstellen dat de samengevoegde sommen worden
geschonken aan een verdienstelijk Vlaamsch philoloog, als erkenning voor zijn
gezamenlijken wetenschappelijken arbeid op het boven in artikel 2 omschreven
gebied, verschenen binnen de laatste acht jaar.
In dat geval moet, binnen de drie maanden na deze beslissing, in de Verslagen en
Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie en in de pers, het bericht
desbetreffend worden afgekondigd, ten einde eventueele kandidaatstelling toe te
laten.
Art. 7. De Vercoullie-prijs zal, zooals de andere academie-belooningen aan de(n)
bekroonde(n) worden uitgereikt op de eerstvolgende plechtige vergadering van het
genootschap’;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie en van Onzen Minister van
Openbaar Onderwijs,
Wij hebben besloten en Wij besluiten:
Eénig artikel. Bovengemelde, aan den Staat voor de Koninklijke Vlaamsche Academie
geschonken gift, is aanvaard.
Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Openbaar Onderwijs zijn belast,
ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, den 19 Maart 1938.
LEOPOLD.
Van 's Konings wege:
De Minister van Justitie,
CH. DU BUS DE WARNAFFE.
De Minister van Openbaar Onderwijs,
J. HOSTE.
De aandacht van het Bestuur der Academie werd op zekere bepalingen van dit
Koninklijk Besluit gevestigd en er werd besloten aan den Heer Minister van Openbaar
Onderwijs een aanvraag tot wijziging en aanvulling van het Koninklijk Besluit over
te maken. De aanvang van den brief van het Bestuur aan den Heer Minister luidde
dienaangaande als volgt (19 Aug. 1938):
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‘Het zij aan het Bestuur van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde toegelaten U ter kennis te brengen, dat de schenking van de Erven J.
Vercoullie, aan den staat ten gunste van de Academie gedaan, door de Academie
niet werd aanvaard in den door het Staatsblad op 19 Maart 1938 gepubliceerden
tekst, en U dringend te vragen dezen tekst bij wijzigend en aanvullend Koninklijk
Besluit in overeenkomst te laten brengen met den authentieken tekst door de schenkers
goedgekeurd en door de Academie, in haar zitting van 29 September 1937,
aangenomen.’
Het verzoek van het Bestuur werd ingewilligd en, in het Staatsblad van 17-18
October, blz. 6163-6164, verscheen een deels nieuwe redactie onder den titel:
10 October 1938. - Koninklijk Besluit. Reglement van de
‘Vercoullie-prijs’-stichting. Wijzigingen.
LEOPOLD III, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gezien Ons besluit van 19 Maart 1938 (Staatsblad van 23 Maart 1938, nr 82) waarbij
de, met het oog op de stichting van een vierjaarlijkschen ‘Vercoullie-Prijs’, door de
erven van wijlen den heer professor dr. Vercoullie (J.) aan den Staat, voor de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, geschonken
gift wordt aanvaard;
Gelet op het gemeenschappelijk overleg tusschen de schenkers en de begiftigde
academie, luidens hetwelk de artikels 1, 3 en 7 van het reglement der bedoelde
stichting nader worden bepaald als volgt:
‘Artikel 1. De Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te
Gent looft om de vier jaar en voor het eerst tegen één October negentienhonderd
twee en veertig, een inter-universitairen Vercoullie-Prijs uit, groot vierduizend frank,
ter bekroning van het beste, in de afgeloopen vierjaarlijksche periode aan een onzer
Belgische Universiteiten verdedigde doctorale proefschrift op het gebied van de strikt
wetenschappelijke studie der Nederlandsche philologie.
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Art. 3. De schenkers drukken den wensch uit dat de Koninklijke Vlaamsche Academie
voormeld, telkens zes maanden vóór den vervaldag eener vierjaarlijksche periode,
een jury benoemt van vijf leden, zijnde, het eerste, de bestuurder van de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, de andere uitsluitend gekozen onder
de hoogleeraren in de Nederlandsche taal- en letterkunde van elk der vier Belgische
universiteiten, al dan niet leden van de Academie. De bestuurder van de Koninklijke
Vlaamsche Academie zal, in dat college, het voorzitterschap waarnemen.
Artikel 7. De Vercoullie-Prijs zal, zooals de andere academie-belooningen aan de(n)
bekroonde(n) worden uitgereikt op de eerstvolgende plechtige vergadering van het
genootschap. De belanghebbenden worden verzocht hun werk in dubbel exemplaar
bij den Bestendigen Secretaris der Koninklijke Vlaamsche Academie, Koningstraat,
18, Gent, in te zenden telkens vóór den eersten September van het laatste jaar van
het tijdvak.’
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie en van Onzen Minister van
Openbaar Onderwijs,
Wij hebben besloten en Wij besluiten:
Eenig artikel. Bovenvermelde wijzigingen aan hoogerbedoeld reglement van de
Vercoullie-Prijs stichting zijn goedgekeurd.
Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Openbaar Onderwijs zijn belast,
ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, den 10 October 1938.
LEOPOLD.
Van 's Konings wege:
De Minister van Justitie,
J. PHOLIEN.
De Minister van Openbaar Onderwijs,
O. DIERCKX.
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Pleidooi voor de alzijdige en harmonische vorming van den
tooneelkunstenaar
Door Lode Monteyne, werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche
Academie
I
Het probleem van de vorming van den tooneelkunstenaar staat nog steeds in het
brandpunt van de belangstelling, niet alleen in Vlaanderen, waar men zich tot nog
toe met halve oplossingen heeft tevreden gesteld, maar ook in die landen, als Frankrijk,
Duitschland en Rusland, welke bogen kunnen op het bezit van een min of meer
volledig tooneelonderricht. Wie dit probleem aanvatten, doen het niet zonder eenigen
schroom, omdat hierbij betrokken wordt het wezen van het kunstenaarschap met al
zijn geheimzinnige psychische waarden en activiteiten, welke, immers, voor een
groot deel aan de directe inwerking van wil en intellect ontsnappen. Dat er tusschen
het ‘weten’, dit is het aandeel van opleiding en vorming, en het ingeboren, intuïtieve,
soms volkomen instinctieve ‘kunnen’, dat den artiest kenmerkt, een uiterst-scherpe
antinomie bestaat, heeft niemand minder dan Richard Wagner willen onderlijnen,
toen hij kort en zakelijk beweerde: ‘Die Wissenschaft kann gar nichts’. Hij bedoelde:
voor den kunstenaar. Immanuel Kant was, overigens, dezelfde meening toegedaan.
Alleen drukte hij zich minder categorisch en niet zoo krachtig uit. En nu beteekent
handelen over de opleiding van den tooneelspeler, toch niets anders dan onderzoeken
op welke wijze de wetenschap ingrijpen kan in het ontwikkelingsproces, dat de
jeugdige artiest doormaken moet opdat hij met zijn min of meer aanzienlijke natuur-
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lijke begaafdheden, op de planken het maximum presteeren zou.
Toen de hoogleeraar Dr. H. Dinger uit Jena, een onderzoek instelde naar de
betrekkingen tusschen de ‘Dramatische Kunst en de Universiteit’(1), kwam hij er toe,
over de verhoudingen tusschen wetenschap en talent, deze snedige beschouwing in
zijn betoog te vlechten: ‘Dennoch sind Kunst und Wissenschaft einander nicht ganz
wesensfremd, beide sind Ausdruck des Geisteslebens. Trotz aller sonstigen
Verschiedenheiten des Erfahrungsinhaltes verarbeitet das Aesthetische, darin jede
Kunst ihre Heimat hat, in seiner Fülle auch eine unendliche Menge von Vorstellungen,
die den Wissen entstammen. Darum ist - gleiches Können angenommen - der
“gebildete” Künstler dem weniger gebildeten überlegen’... ‘... Das gilt erst recht für
die komplizierteste Kunst, die dramatische.’
Wanneer in 1911, te Gent, de thans nog bestaande private tooneelschool tot stand
kwam, verdedigde ook Dr Jan Oscar de Gruyter de noodzakelijkheid van
kunstonderwijs in zijn opstel: ‘Leidende gedachten bij het Oprichten der Gentsche
Tooneelschool’(2). Om zijn argumentatie meer kracht bij te zetten, parafraseerde hij
de bekende spreuk van Hebbel: ‘Wordt hetgeen gij zijt’, wat volgens hem beteekende:
‘Gij hebt U te ontwikkelen tot wat ge zijt’. Zoo poogde de toen nog zeer jonge leider
van de ‘Vereeniging voor Tooneel- en Voordrachtkunst’ zijn hoorders of lezers te
overtuigen, dat ook de kunstenaar zijn ambacht leeren moet, precies als de metser
of de schrijnwerker en dat zelfs de mildst begaafde speler de techniek van de
tooneelkunst geheel hoeft te beheerschen, wil hij het hoogtepunt van zijn kunnen
bereiken.
We zijn er van overtuigd, dat slechts een zeer kleine minderheid van Vlaamsche
acteurs De Gruyter's opvattingen zal hebben gedeeld. In het begin van deze eeuw
was hier te lande de speler bij Gods genade, de ‘rasartist’, die zich door zijn

(1) In het vaktijdschrift: ‘Die vierte Wand’ - Organ der Deutschen Theater-Ausstellung Magdeburg - 1927 - Nr. 22 (1 October): ‘Dramatische Kunst und Hochschule’.
(2) Zie het ts. ‘Pogen’ - tooneelnummer - 2e Jgg-Nrs 4 en 5 - April-Mei 1924 en De Gruyter-boek,
pag.: 376.
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intuïtie stuwen liet en wiens optreden geheel impulsief bleef, nog heerscher op het
tooneel. De onmisbare beginselen van de techniek had hij opgedaan in een van die
talrijke rederijkerskringen, welke in de groote steden tierden, en zijn verdere opleiding
verkreeg hij door dagelijksch contact met de oudere, ervaren vakgenooten van het
theater.
Nog vrij talrijk zijn diegenen onder onze beroepsspelers van dezen tijd, welke de
harde leerschool van de planken blijven erkennen als zijnde de éénige geschikte voor
het vormen van waarachtige en veelzijdige tooneelmenschen, die met hart en ziel
opgaan in hun kunst. Zij, welke deze meening toegedaan zijn, wijzen met welgevallen
op acteurs als Garrick en Talma, op krachten van eigen bodem als Victor Driessens
en Catharina Beersmans, op moderne grootheden zelfs als André Antoine en Max
Reinhardt, die nooit aan eenige schoolsche tucht onderworpen waren en toch
schitterende tooneelmenschen geworden zijn. Zij zullen ook niet nalaten te herinneren
aan een tragedienne als Rachel, die beweerde eerst dàn succes te hebben geoogst
nadat ze vergeten had wat de professoren haar hadden geleerd...
We geven grif toe, dat het talent van een acteur eerst tot volledige ontplooiing
komt, wanneer hij bijna elken dag zich uitleven mag op het tooneel, in bestendige
en onmiddellijke aanraking met het publiek, dat hem al even sterk inspireeren zal
als de dichter wiens schepping hij vertolkt. Maar het kan ook niet met genoeg nadruk
worden vastgesteld, dat planken-land niet is het passende midden voor opleiding van
jonge krachten. In de meeste gevallen blijven deze aangewezen op het nabootsen
van de oudere acteurs, wier kunstgrepen met des te grooter gretigheid worden
overgenomen naarmate zij meer geschikt blijken tot het afdwingen van bijval. De
hulpvaardige voorganger kan den nieuweling ten hoogste wat routine en wat
overleveringen bijbrengen. Laten wij van het eene noch van het andere te véél kwaad
zeggen: beide zijn niet geheel te versmaden elementen bij den opbouw van een
ensemble. Ze mogen echter niet de aanleiding worden tot gestereotypeerd en
conventioneel spel, tot een verstarring van de traditie, waardoor het theater, waar de
levende kunst heerschen moet, verwordt tot een stofferig museum!
Hoeft hier wel in het midden gebracht, dat de drukte van
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het dagelijksche tooneelleven de opleiding en de vorming van den jongen
tooneelspeler, waarvoor, naar Goethe's woord, een ‘oneindig geduld vereischt wordt’(3),
in den weg staat.
Het hoogste, dat een regisseur doen kan voor een aankomend acteur is hem in de
mogelijkheid stellen om zijn min of meer gevormd kunnen te oriënteeren, te
ontplooien en te volmaken. Wie het practische theaterleven slechts van verre volgt,
kan zich heel moeilijk voorstellen met hoeveel bezwaren het volbrengen van dezen
plicht gepaard gaat, zelfs onder gunstige omstandigheden...
Wie zich spiegelen aan het voorbeeld van enkele uitzonderlijke natuurtalenten,
wier ontwikkeling een waarachtig wonder is, dat nauwelijks door hun onwetendheid
wordt beïnvloed, verliezen allerlei werkelijkheden uit het oog. Zij schijnen niet te
beseffen, dat waar geniale acteurs uiterst zeldzaam zijn - in het hedendaagsche
Vlaanderen zijn er geene te ontdekken -, de tooneelkunst behoefte heeft aan
geschoolde talenten en zelfs aan de medewerking van degelijk-gevormde vaklui; dat
ook door de natuur rijk begaafde spelers gebrek hebben aan die verfijning, welke
enkel door bezinning kan verkregen worden; en dat, nu in de dramatiek het
verstandelijk element een zoo ruime plaats wordt toegemeten, het voor een vertolker,
hij moge dan nog geniaal van aanleg zijn, niet langer mogelijk is zich geheel op zijn
intuïtie te verlaten. De moderne tooneelspeelkunst - wie zal dit tegenspreken? - groeit
niet alleen uit het kunnen van den speler. Zij kan den steun van het weten niet
ontberen! De groote Fransche acteur Firmin Gémier heeft ongeveer hetzelfde gezegd,
toen hij zich in dezer voege uitdrukte: ‘Je sais maintenant que dans notre art tout
mouvement, toute émission de voix doit venir de l'esprit et se résoudre en esprit’(4).
We zouden dit betoog nog meer kracht kunnen bijzetten door er op te wijzen, dat
enkel een op breede grondvesten berustende cultuur den speler die mogelijkheden
bijbrengt, waardoor hij buiten zijn eigen ik treden kan en iemand anders ver-

(3) ‘Wer Schauspieler bilden will, muss unendliche Geduld haben’ - Eckermann: ‘Gespräche
mit Goethe’ (16 Aug. 1824).
(4) Gémier: ‘Le Théâtre’, entretiens réunis par Paul Gsell - Paris: Bernard Grasset - 1925 - pag.:
88.
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beelden dan voortdurend hetzelfde personage, dat hij zelf is.
We geven er de voorkeur aan, tot besluit van deze algemeene beschouwingen, een
schilderachtig woord aan te halen van Maurice Barrès: ‘Même en art il y a profit à
ne pas être un imbécile’. Het moge gelden als tegenstelling tot het citaat van Richard
Wagner - welke tegenstelling ook den geest en de inzichten belicht van twee periodes:
deze van de Romantiek en deze van het laat-negentiende-eeuwsche individualisme
met zijn hang naar meer cerebraliteit.

II
In sommige landen had men al lang aandacht over voor de ‘scholing’ van den
tooneelspeler. Reeds tegen het einde van de achttiende eeuw werden tooneelklassen
geopend in het Parijsche conservatorium. Duitschland heeft met de inrichting van
dit speciale vakonderwijs gewacht tot in den aanvang van de twintigste eeuw. Toen
kwam de ‘Spielschule des Berliner Deutschen theaters’ tot stand (1905). De oprichting
van dit instituut werd gevolgd door de stichting van de ‘Schauspiel-Abteilung des
Wiener Konservatoriums’ (1909) en soortgelijke instellingen meer, waaronder de
‘Staatliche Schauspielschule’ van Berlijn wel de voornaamste is. Deze academie
voor tooneel dagteekent van 1925.
Het dient erkend dat in het Nederlandsch taalgebied vrij vroeg aan de inrichting
van het onderwijs in de tooneelkunst gedacht werd. Reeds in 1874 opende het
‘Nederlandsch Tooneelverbond’, met de hulp van de ‘Maatschappij tot Nut van het
Algemeen’, te Amsterdam een tooneelschool, welke geheel afhankelijk was van den
steun van partikulieren, doch toelagen ontving van den Koning, van de stad
Amsterdam en van de provinciale staten van Noord-Holland. Haar directeurs waren
achtereenvolgens: J.H. Rennefeldt, W.F. Goteling-Vinnis, S.J. Bouberg Wilson,
Balthazar Verhaegen. Alhoewel fel omstreden, geeft deze instelling toch voortdurend
bewijzen van levenskracht(5) en zij telt nog een groot aantal leerlingen in haar
driejarigen cursus.

(5) Dr. J. Walch in ‘Aan weerskanten van het Voetlicht’ - 1927 - p.: 47 - beweert, dat de
tooneelschool ‘met de grootste moeite wordt in leven gehouden’...
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Het programma van deze tooneelschool, waarvan in den beginne leerlingen van
beider kunne, van af hun veertiende jaar ook als inwonende kweekelingen, werden
toegelaten, heeft in den loop van haar bestaan meer dan eens wijzigingen ondergaan.
In den aanvang werd er nog aan de algemeene ontwikkeling van de aankomende
tooneelspelers gearbeid en onderwees men er, naast Nederlandsch, ook cijferen,
geschiedenis en aardrijkskunde, buiten die leervakken, welke in direct verband
stonden met de beroepsopleiding(6). Thans omvat het leerplan o.m. volgende vakken:
tooneelspel, declamatie, regie, stemvorming, uitspraak, zang, Nederlandsche en
algemeene dramatische letterkunde, poëtica, Grieksche en Romeinsche mythologie,
Fransche taal- en letterkunde, Duitsche taal- en letterkunde, Engelsche taal- en
letterkunde, costuumkunde, teekenen, plastiek, rhythmische gymnastiek en dansen,
schermen, grimeeren...
In Vlaamsch België bestonden vrij vroeg klassen van declamatie, waarin ook in
min of meerdere mate aan een zeer primaire vorming van den tooneelist werd gedaan,
in de conservatoria van Antwerpen, Gent en Brussel en zelfs in verscheidene
muziekscholen van kleinere steden en gemeenten. In 1915 werd de klas van
Antwerpen uitgebouwd tot een embryo van tooneelschool door toevoeging van
practische leergangen van tooneelspeelkunst en uitbreiding van den cursus van
dramatische letterkunde. Een poging in den zelfden zin werd volbracht te Brussel in
1932. Er bestaat echter geen eenvormigheid in en geen coördinatie tusschen hetgeen
in deze staatsinstellingen ten voordeele van den aspirant-tooneelspeler verwezenlijkt
wordt.
Van meer doelbewustheid getuigde de oprichting, te Gent, in 1911(7), van een
geheel private tooneelschool door Lodewijk Lievevrouw, Luc. vande Putte, J.O. de
Gruyter e.a., waar thans de volgende leervakken gedoceerd worden: Stemvorming
en uitspraakleer, voordracht, techniek van het drama, mimiek, grimeeren, regie in
theorie en praktijk, dramatische letterkunde, karakterontleding, kostuumkunde,
samenspel, stijlleer, teekenen, beschavingsgeschiedenis.

(6) Zie Noord- en Zuid-Nederlandsche tooneelalmanak van 1879.
(7) Zie het ts.: ‘De Tooneelschool’ - 2e Jgg, Nr 7, Sept. 1938: ‘Hoe de Tooneelschool tot stand
kwam’, door Lodewijk Lievevrouw.
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Dit programma, waarin de invloeden van Duitsche voorbeelden opvallend zijn,
bewijst dat naar een zóó volledig en alzijdig mogelijke ontwikkeling van den
tooneelspeler wordt gestreefd... Er zou aanleiding bestaan tot juichen, indien aan
elke onzer conservatoria een tooneelklas werd ingericht met een zoo degelijk leerplan
als dat van de Kon. Gentsche tooneelschool...

III
Vermits men er zich van bewust is, dat voor de oplossing van de tooneelcrisis, welke
sedert 1930 de intensiteit van ons cultureel leven vermindert, een algeheele
omvorming van het Vlaamsche tooneelwezen noodzakelijk is(8), zal men ook aandacht
moeten wijden aan het probleem van de grondige reorganisatie en den uitbouw van
ons officiëel tooneelonderwijs.
Wij hebben herinnerd aan het weinige dat op dit gebied in ons land werd tot stand
gebracht. Het weze ons toegelaten voor te stellen wat verder kan worden gedaan! Er
mag van den Staat gewis verwacht worden, dat hij voor de acteurs dezelfde
belangstelling zou laten blijken als hij nu reeds sedert zooveel jaren betuigt voor
aankomende schilders en musici!
Het plan van sommigen om de opleiding van den toekomstigen tooneelist
gedeeltelijk toe te vertrouwen aan de hoogeschool, dient beslist verworpen! De
Universiteit is gewijd aan de vorming van wetenschapsmenschen en niet van
kunstenaars. Dit blijft wààr ook voor die faculteiten, waar de artistieke aspecten van
het geestesleven tot voorwerp van studie dienen. Overigens, zoo het onbetwistbaar
is, dat een theatermensch groot nut trekken kan uit het volgen van bepaalde leergangen
als algemeene letterkunde, kunstgeschiedenis, aesthetiek en phonetiek, dan is het
niet minder zeker, dat deze vakken voor hem van veel grooter beteekenis zijn zullen,
wanneer zij aan zijn speciale behoeften en aan de eischen van zijn kunst aangepast
worden. En dàt kan slechts gebeuren in een bizondere school.

(8) Op 2 October 1936 stelde minister Julius Hoste met dit doel een ‘Raadgevende
Tooneelcommissie’ in, gehecht aan het Ministerie van Openbaar Onderwijs.
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Bovendien mag men niet nalaten rekening te houden met enkele feiten, die, aangezien
het toch gaat om de opleiding van artiesten, van primordiaal belang zijn. Zoo moet
men het wel aanvaarden, dat ten slotte de aanwezigheid van talent van méér beteekenis
blijft dan de graad van algemeene ontwikkeling. Ook kan men van iemand, die
werkelijk een geroepene zou kunnen wezen, niet eischen dat hij een getuigschrift
van volledige humaniora voorleggen zou vooraleer zijn vakstudies te mogen aanvatten.
Men kan ook niet uit het oog verliezen, dat de groote meerderheid van de acteurs en dit niet alleen in ons land - uit het volk en uit de burgerij stamt en dus geenszins
de middelen bezit tot het volbrengen van lange voorbereidende studies, welke voor
de artistieke vorming niet van onmiddellijk nut zijn.
In het instituut, waar de tooneelspeler zijn vakopleiding ontvangt, kan desnoods
nog aan algemeene ontwikkeling worden gedaan, zonder daaraan evenwel een te
groot deel van den beschikbaren tijd te offeren. We meenen alvast, dat het zelfs in
Vlaanderen niet meer noodzakelijk is in de tooneelscholen leergangen van
Nederlandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch in te richten. Niet dat we ons zouden
inbeelden van de aspirant-acteurs van de jongste generatie de kennis dezer talen te
mogen vergen! Maar dit onderricht kan buiten het vakonderwijs om verkregen worden.
Het valt, overigens, niet te loochenen, dat van de jonge lui, die zich voor het
acteursberoep bestemmen, thans wel de kennis kan geëischt worden van een
programma, dat nagenoeg overeenkomen zou met dat van het middelbaar onderwijs
van den lageren graad. Aspiranten, welke een getuigschrift van dit onderwijs kunnen
voorleggen, zouden alleen die proeven moeten doorstaan, waardoor ze hun aanleg
voor het tooneel zouden bewijzen. Zij die door een toelatingsexamen hun geschiktheid
tot het volgen van al de lessen moeten doen blijken, zouden enkel ondervraagd worden
over Nederlandsche taal- en letterkunde, begrippen van algemeene letterkunde,
geschiedenis, aardrijkskunde, waarna de examinatoren door middel van testproeven
zich vergewissen zouden omtrent den graad van algemeene ontwikkeling van den
recipiendus. Fransch, Duitsch en Engelsch, kunnen behandeld worden als facultatieve
vakken, waarvan de kennis van de beginselen, noodig tot het lezen van een
eenvoudigen tekst, in den loop van de studies zou moeten bewezen worden...
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Wat het programma van de tooneelschool, in de huidige omstandigheden zijn kan,
zullen we thans nader onderzoeken.
We gaan hierbij uit van hetgeen te Gent en te Amsterdam werd gerealiseerd en
van hetgeen vooraanstaande tooneelmenschen van dezen tijd, die ook
tooneelpaedagogen waren - we bedoelen Jacques Copeau, Gémier en Stanislawsky
- over de opleiding van den tooneelspeler hebben gedacht en gezeid. We willen niet
uit het oog verliezen, dat de vorming van den tooneelartiest delicater nog is dan de
opleiding van welk ander kunstenaar ook. Terwijl den jongen komponist en den
aankomenden schilder veel onmisbare zuiver-technische kennis kan bijgebracht
worden en men zich hiervoor steunen kan op wat groote voorgangers hebben nagelaten
aan meesterwerken, is dit voor den acteur niet het geval. Er bestaat geen gecodifieerde
tooneeltechniek en de geniale spelers hebben de geheimen van hun kunst mee in 't
graf genomen. Terwijl hij arbeidde aan de vorming van de twee tooneelspelers, Wolff
en Grüner, heeft Goethe een soort tooneelcatechismus samengesteld onder den titel
‘Regeln für Schauspieler’. De groote dichter heeft daarin het wezen van de
tooneelspeelkunst niet ontsluierd. Hij vermocht het slechts waardevolle wenken tot
zuivering van het aangeboren talent te geven.
Veel meer kan de tooneelschool ook niet doen. Zij moet haar leerlingen een sterker
bewust-zijn van hun ‘kunnen’ bijbrengen en hun die geestelijke ontwikkeling
waarborgen, welke voor den verderen harmonischen groei van hun talent onontbeerlijk
is.
Het komt er dus op aan den toekomstigen acteur te leeren gebruik maken van zijn
stem en van zijn lichaam om het gedachten- en gevoelsleven van zijn personages te
veruiterlijken; gehéél op te gaan in het bestaan van anderen, buiten de eigen sfeer te
treden om zich, in verbeelding, in deze van hem volkomen vreemde persoonlijkheden
te bewegen; zich te verheffen ook op een geheel irreëel plan - kortom naar ziel en
lichaam velerlei gedaanten aan te nemen en toch niet geheel de eigen individualiteit
prijs te geven!
Dit kan niet bereikt worden door een sterk-dogmatisch onderwijs, dat bovendien
een nauwgezette afwerking van al de programmatisch voorziene onderdeelen van
alle leervakken als hoogste doel nastreeft. Wij meenen, dat het onderricht in een
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tooneelschool vooral ‘vormende’ waarde hebben moet en, voor wat de practische
vakken betreft, dient gegeven te worden met den passenden eerbied voor de
persoonlijkheid van den jongen artiest. Het weze niet uitsluitend empirisch doch ook
met mate experimenteel, ten einde bij den kweekeling den indruk te wekken, dat zijn
kunst in het leven is geworteld en met dit leven evolueert.
Wij voorzien in de school twee volledige studiecyclussen, waarvan de eerste twee
jaar en de tweede drie jaar duren zou.
In den eersten cyclus worden de grondslagen gelegd, waarop de ontwikkeling van
den tooneelspeler, welke het doel van den tweeden cyclus is, kan worden gevestigd.
De eerste cyclus omvat vakken als: phonetica, physiologie van de stem, lezen en
voordragen, oefening van het geheugen, beginselen van metriek, rhythmiek en poëtiek,
zang, teekenen, rhythmisch bewegen, pantomimische oefeningen, grondige studie
van monologen. Er wordt verder een overzicht gegeven van de Nederlandsche
letterkunde, de algemeene letterkunde, de kunstgeschiedenis.
Tusschen den cursus van literatuur en dezen van lezen en voordragen hoeft een
bestendig contact te bestaan. Ook dient er coördinatie verwezenlijkt tusschen de
leergangen van kunstgeschiedenis, teekenen, rhythmisch-bewegen en pantomimische
oefeningen. Hierbij kan dan gestreefd worden in de richting door Goethe aangegeven,
wanneer hij Eckermann het volgende voorhield: ‘Ein Schauspieler sollte eigentlich
auch bei einem Bildhauer und Maler in die Lehre gehen. So ist ihm um einem
Griechischen Helden darzustellen, durchaus nötig, dasz er die auf uns gekommenen
antiken Bildwerke wohl studiert und sich die ungesuchte Grazie ihres Sitzens, Stehens
und Gehens, wohl eingeprägt habe’(9)...
Goethe sprak enkel van de klassieken. We veroorloven ons er op te wijzen, dat de
studie van de modernen kan bijdragen tot de voorbereiding eener uitbeelding van
hedendaagsche figuren. Zal de actrice, die bv. ‘La Parisienne’ van Becque wenscht
voor te stellen niet bij Alfred Stevens in de leer kunnen

(9) ‘Gespräche mit Goethe’: 1 April 1827.
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gaan en zij die de ‘Maya’ van Gantillon wil uitbeelden, geen inspiratie kunnen vinden
bij Rops of Toulouse-Lautrec?
Het programma van den tweeden cyclus is meer gericht op de vorming van den
eigenlijken tooneelspeler en derhalve sterker nog gespecialiseerd.
Practische oefeningen in betrekking met uitspraak en stemvorming blijven
voortdurend geboden. De ademtechniek en klank-emissie dienen bestudeerd met het
oog op de bizondere eischen van het tooneel. Lezen, zingen, teekenen, rhythmisch
bewegen worden verder onderwezen. In den laatsten leergang wordt thans aandacht
geschonken aan schermen(10) en aan den dans onder al zijn vormen, zooals hij te pas
komen kan in klassieke en moderne spelen. Het teekenen wordt in verband gebracht
met den leergang van kostuumkunde en met dezen van regie en ensceneering.
In dezen tweeden cyclus dient in het theoretisch gedeelte het grootste belang
gehecht aan beschavingsgeschiedenis en aan de geschiedenis van het tooneel in den
ruimsten zin. We bedoelen, dat niet alleen de geschiedenis van de dramatische
letterkunde moet onderwezen worden, doch ook de evolutie van de tooneelspeelkunst
en van ensceneering en regie. In het engste verband met dezen cursus dient gebracht
de analyse van typische meesterwerken uit het oude en het nieuwe repertorium waarbij
dan aan het litteraire element slechts een bijkomende beteekenis mag worden gehecht
en elk drama wordt beschouwd als een bron van tooneelspeelkunst, als een schema
van de levende wereld, die op de planken kan opgebouwd worden. Het spreekt haast
vanzelf, dat dergelijke lessen leiden tot de bespreking van de ‘techniek van het drama’,
zooals deze bv. behandeld wordt door Gustav Freytag in ‘Die Technik des Drama's’
of in het meer recente werk van George Pierre Baker ‘Dramatic Technique’(11).
Een practische leergang van karakterkunde, steunend op algemeene begrippen
van physiologie(12) en weeral samen-

(10) Duitsche programma's gewagen van ‘vechten’ als onderdeel van den leergang in rhythmisch
bewegen.
(11) Edited by Houghton, Mufflen Cy Boston, New York, Chicago.
(12) Men zie o.a.: Le Physique au théâtre, par Pierre Abraham; Ed.: Coutan-Lambert, Paris.
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gaande met de analyse van typische meesterwerken, evenals een cursus van toegepaste
dramatische aesthetica, zullen den cyclus van theoretische vakken volledigen.
De eigenlijke leergang van tooneelspeelkunst moet tegelijk theoretisch en practisch
wezen. De professoren, met dit zeer voorname deel van de opleiding belast, hebben
hoofdzakelijk voor zending perspectieven te openen op hetgeen we kunnen heeten
de ‘geheimen van de tooneelspeelkunst’. Zoo we hun opdracht beperken willen, dan
is het wijl men volstrekt vermijden moet, dat ze den natuurlijken opgang van jongere
krachten fnuiken door ze tot navolgen te dwingen. En hier past ook wel de opmerking,
dat niet de grootste acteur noodzakelijk de beste inwijder zijn zal. Voor de opleiding
van de nieuwe generatie zal men beroep doen op spelers (of speelsters) met
paedagogischen aanleg en critisch-wijsgeerig vernuft...
Hoe we ons de ontwikkeling van dergelijken leergang voorstellen, zij hier met
weinige woorden uiteengezet.
Aanvankelijk zal door individueel onderwijs gepoogd worden de sluimerende
gaven in elken jongen speler te wekken, zijn scheppingskracht tot bewustwording
te brengen, zijn verbeelding te bevrijden, zijn improvisatievermogen te ontbolsteren.
Hij moet eerst en vooral leeren vertellen - een oefening waarmede, overigens, reeds
in de eerste afdeeling kan worden begonnen. Daarna zal hij worden belast met het
uitwerken van enkele schema's van tooneelen, waarbij algemeen-menschelijke
gevoelens tot veruiterlijking komen. Ten einde zich eigen te maken, wat Stanislawsky
bestempelt als ‘de geestelijke techniek van zijn kunst’(13), zal hij zich moeten oefenen
in hetgeen de Russische meester in zijn jongste boek - het heeft den vorm van het
journaal gehouden door een leerling van een tooneelschool en heet ‘Het werk van
den tooneelspeler aan zich zelf’ - bepaalt als de ‘voorwerplooze handelingen’ of
‘handelingen met een ingebeeld voorwerp’. Deze oefeningen bezitten voor den acteur
de waarde van de solfègelessen voor den musicus, van de vocalises voor den zanger
en het is noodig ze ook later voortdurend te hernemen. Eens dit stadium van zijn
ontwikkeling voorbij kan de aankomende tooneelist samen met enkele mede-

(13) Zie ‘Ma Vie dans l'Art’, het laatste hoofdstuk: ‘Bilan et Avenir’.
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leerlingen overgaan tot de practische realisatie in commedia dell'arte-stijl van zeer
afgewisselde dramatische schema's - eerst enkel pantomimisch behandeld, nadien
door de spelers zelf van eenvoudige geïmproviseerde teksten voorzien.
Slechts wanneer het ensemble van jonge spelers een groote bedrevenheid in deze
primitieve vormen van de tooneelspeelkunst verworven heeft, dient de uitbeelding
van gemakkelijke eenakters aangevat. Geleidelijk worden nadien groote tooneelen
vertolkt uit de in de les van dramatische letterkunde bestudeerde typische spelen, die
tot zeer verscheidene periodes behooren moeten en den leeraar gelegenheid bieden
occasioneel problemen van tooneelesthetica, kostuumkunde, stijl, decor, e.d. te
behandelen. Zoo komt men allengs tot het instudeeren van geheele stukken.
Wat de professor in de tooneelspeelkunst in zijn leergang moet nastreven, is: het
bevrijden van den geest van het drama. Een passus ontleend aan een uiteenzetting
van Firmin Gémier, die zelf een seminarium voor acteurs heeft geleid(14), zal onze
inzichten verduidelijken. De groote Fransche tooneelman zegt ergens: ‘Parmi les
acteurs de talent quelques uns après vingt, trente ans d'expérience, découvrent tout
à coup qu'ils n'ont été que des récitants. Jusqu'alors ils se contentaient de redire
fidèlement des phrases sans en exprimer l'esprit; ils étaient les domestiques et non
les collaborateurs de l'écrivain.
Leur maître, l'auteur, leur avait confié des boîtes. Il les portaient et les montraient
fermées au public. Ils oubliaient de les ouvrir pour en tirer le contenu, c'est-à-dire la
pensée. Car le mot n'est qu'une boîte où sont renfermées l'idée et l'émotion.
Et soudain ils ont compris.
Il faut ouvrir les boîtes. Il faut en arracher le dedans pour le brandir devant le
public et il faut jeter les boîtes. Les voilà maintenant artistes sensibles, libres de leurs
mouvements, variés dans leur expression; ils v i v e n t l a s i t u a t i o n avec liberté,
force, souplesse’(15).
Is het wel noodzakelijk er op aan te dringen, dat naast en in verband met dezen
leergang van toegepaste dramaturgie, prac-

(14) Dit seminarium was verbonden aan het théâtre Antoine te Parijs.
(15) Zie ‘Gémier: Le Théâtre’ - Pag. 88.
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tische lessen in het grimeeren bestaan moeten en dat de leerlingen zich ook moeten
oefenen in het leeren dragen, op het tooneel, van hun kleederen. Dat laatste is ook
een onderdeel, zoo men wil, van den cursus van rhythmische beweging.
Deze practische lessen zullen gegeven worden in een klein studio met een niet
bekrompen, eenvoudig tooneel, hetwelk bevrijd bleef van alle gecompliceerde
machinerie en van luxueuse decors, die de aandacht doen afwijken van wat op de
planken het voornaamste element van dramatische spanning zijn moet: den mensch.
Al de leerlingen moeten verder verplicht worden tot het volgen van een
elementairen leergang van regie. Voor hen die zich echter in dit moeilijk vak
specialiseeren willen, kan een practische cursus worden ingericht, waarin vooral
regie-problemen zouden bestudeerd worden en die ook de aanleiding zijn zou tot het
geven van bizondere teekenlessen met als doel het schetsen van decorontwerpen en
costumes.
Het kan zeer nuttig wezen, dat in het laatste jaar de jonge spelers geoefend worden
in het critisch beschouwen van voorstellingen, waarbij dan niet alleen het werk van
de acteurs doch ook het drama zelf ter behandeling komen zal. Onder leiding van
den leeraar kunnen uittreksels uit voorname critische werken (Die Hamburgische
Dramaturgie van Lessing - Die Dramaturgie des Schauspiels van Bulthaupt - Quarante
ans de théâtre van Sarcey e.d.m.) bestudeerd worden.
En niemand zal er aan twijfelen, dat een beredeneerd overzicht van wat er aan
goede vaklectuur uitgegeven werd, den hoogeren studiecyclus best zou kunnen
sluiten.
Dit programma lijkt uitgebreid. En toch is het niet volledig. Het bekommert zich
te weinig om alzijdigheid in de ontwikkeling van den tooneelspeler. Daarom behoeft
het vollediging door middel van lezingen en voordrachten over de hygiëne van den
speler, de rechtskundige positie van den artiest en verder over poëzie, literatuur,
muziek, kunst; door middel ook van bezoeken aan musea, tentoonstellingen en
concerten.
Is het wel noodig, dat wij er met nadruk de aandacht op vestigen, hoeveel er in dit
programma voorkomt, dat van belang is voor jonge tooneelschrijvers en voor deze
letterkundigen, welke zich in het moeilijke vak van de dramatische kritiek willen
bekwamen? Maar vooral zangers en zangeressen, die zich bestemmen
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voor de opera en dus vooral dramatisch inzicht behoeven, zijn aangewezen om schier
al de lessen te volgen van deze school, die we voorstellen te heeten: ‘Hooger instituut
voor tooneelkunst’.
Deze instelling zou moeten gevestigd zijn in een stad, waar het tooneelleven, - het
Vlaamsche in de allereerste plaats - een groote intensiteit bereikt. We stellen ons
voor, dat aan de meest gevorderde leerlingen van de hoogste afdeeling gelegenheid
tot optreden zou geboden worden naast de artiesten van het beroepstooneel, in kleine
rollen en, bij uitzondering, ook in groote wanneer behoefte bestaat aan een zeer jonge
bezetting. De Staat, welke de theaters subsidieert, heeft het recht dit te eischen, ook
al komen bekrompen syndikaten met allerlei bezwaren aangedragen.
Terwille van de volledigheid, mogen we hier de kwestie van de examens niet
stilzwijgend voorbijgaan. Ongetwijfeld is het talent van een speler, zijn vermogen
om een rol tot leven te herscheppen en daarrond atmosfeer te doen ontstaan, van
grooter beteekenis dan zijn wetenschappelijk bezit. Daarom kennen we geen al te
groote beteekenis toe aan allerlei proeven en diploma's. Acht men het uitreiken van
getuigschriften toch noodzakelijk, dan zou men redelijker wijze aan de punten
toegekend voor den wedstrijd in tooneelspeelkunst de hoogste waarde moeten hechten.
Is dit ‘hooger instituut voor tooneelspeelkunst’ een utopie?
We gelooven het niet. Er bestaat wel in ons land een hooger instituut voor
beeldende kunsten, een ander voor sierkunsten. Zekere conservatoria hebben
hoogeschoolafdeelingen. Waarom kan er dan geen hooger gesticht voor de opleiding
van de dienaren van de dramatische kunst tot stand komen, liefst in de plaats van de
drie embryo's van tooneelseminariën, welke in de schaduw van onze
Muziek-Conservatoria (waaronder maar één enkel volledig Vlaamsch is) een weinig
schitterend bestaan leiden?
Literatuur.
1. Copeau: Souvenirs du vieux Colombier La revue hebdomadaire: 24 janvier 1931.
2. Programma van L'école du vieux Colombier - Cours et conférences.
3. Paul Gsell: Le théâtre soviétique d'aujourd'hui.
4. Ad. Winds: Der Schauspieler.
5. F. Gregori: Der Schauspieler.
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In memoriam Dr. Leonard Willems
Door Fr. Van Cauwelaert,
Bestuurder van de Koninklijke Vlaamsche Academie
De Koninklijke Vlaamsche Academie van Taal en Letteren, waarvan ik de eer heb
de gevoelens te vertolken, neemt in de droefheid van dit afscheid een zeer levendig
aandeel. Dr. Leonard Willems is gedurende bijna twintig jaar als geleerde en als
mensch een van hare meest verdienstelijke en van haar meest duurbare leden geweest
en het is met een ware ontsteltenis, dat zijn collega's, welke gisteren namiddag waren
bijeengeroepen om van hem een lezing te hooren over ‘Het Probleem van Erasmus'
geboorte’, het nieuws van zijn onverwacht heengaan vernamen.
De Heer Leonard Willems heeft aan de studie van onze taal- en
literatuurgeschiedenis onschatbare diensten bewezen. Met een geduld, met een
arbeidzaamheid, een kritieken scherpzin en een vindingrijkheid, welke gevoed werden
door een nooit versagende liefde voor ons Vlaamsche volk en zijn kultuurwaarden,
heeft hij gedurende een halve eeuw gediept en gewrocht om onze middeleeuwsche
literatuur en deze van de zestiende eeuw voor ons te doen herleven. Nevenbij waagde
hij een enkel uitstapje in onze moderne letteren, met Prudens Van Duyse, Ledeganck
of Emmanuel Hiel; maar zijn wetenschappelijke drift bracht hem steeds terug naar
het terrein dat hij zich van den beginne af had uitgekozen. Zijn eerste wetenschappelijk
werk van eenigen omvang ‘Etude sur l'Ysengrinus’ verscheen reeds in 1895, in het
‘Recueil de travaux publiés par la Faculté de Philosophie et Lettres’ van de Gentsche
Hoogeschool. Wetenschappelijk verkennerswerk van beteekenis deed hij met zijn
‘Elément historique dans le Coronement Looïs’ dat reeds het jaar daarop in dezelfde
verzameling het licht zag; maar zijn groote verdienste schuilt in zijn talrijke
Reinaert-studiën, welke hem enkele jaren geleden door de Universiteit van Amsterdam
den

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

772
doctorstitel honoris causa deden verleenen als ‘de studiis Reynardensibus optime
meritum’. De menigvuldige oorspronkelijke bijdragen en ontdekkingen welke hij
leverde voor de Reinaert-Kennis zijn als baanbrekend te beschouwen. Naast en rond
zijn Reynaert-werk, liepen zijn wetenschappelijke opzoekingen over geheel ons
middeleeuwsch literair bezit van Veldeken en ‘Van den Bere Wisselau’ tot aan de
strijdliteratuur van de 16e eeuw met Marnix van Ste Aldegonde en Anna Bijns’ wier
roem hij, - zooals Pater Van Mierlo zich uitdrukte bij de viering van den 70e
verjaardag van Leonard Willems - in het buitenland heeft verkondigd en wier eer hij
gewroken heeft’.
De Heer Willems werd niet door zijn voorstudies uitsluitend voorbestemd en nog
minder beperkt tot deze literair historische studies. Hij was doctor in de staatkundige
wetenschappen van de Hoogeschool te Brussel, daarna werd hij doctor in de rechten
te Gent. Maar de dubbele liefde, welke hij van zijn vader, den bekenden hellenist
Prof. Alphonse Willems had meegedragen, de liefde voor de geschiedenis der letteren,
als uitdrukking en drager van het cultuurleven der volken - en de liefde vooral voor
onze eigen moedertaal, hebben hem steeds gedreven naar het gebied, waar hij zich
zoozeer als wetenschappelijk man heeft onderscheiden.
Onze Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letteren heeft van dezen
wetenschappelijken arbeid de schoonste vruchten genoten. Geen lid is milder geweest
met mededeelingen, beoordeelingen, lezingen, en zijne bijdragen waren steeds van
het beste gehalte. Hij was tevens de meest oppassende onder ons en zijn onuitputtelijke
dienstvaardigheid was steeds bereid om elke opdracht te aanvaarden en elken collega
ter hulp te komen. Het welzijn van de Vlaamsche Academie was zoo innig verbonden
met zijn dagelijksche bezigheden en bezorgdheid dat Mevrouw Willems van hem
zelf getuigen kan dat hij slechts leefde voor zijn vrouw, zijn kinderen en onze
Academie. In zijn dankwoord op de hulde hem door de Academie en zijn vrienden
gebracht op zijn 70e verjaardag, besloot de Heer Willems met deze woorden: ‘Mijn
laatste krachten zal ik trachten aan te wenden om in de Academie werkzaam te blijven.
Ik zal mijn best doen, met de bescheiden middelen waarover ik beschik om het
prestige onzer Academie hoog te houden’. Hij heeft deze belofte in haar letterlijke
en ruimste beteekenis tot het uiterste vervuld. Zijn
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laatste tocht was deze naar Hulst, op 12 September j.l. waar hij als vertegenwoordiger
van onze Academie het woord voerde op het stadhuis bij de inhuldiging van een
Reinaert-monument; zijn laatste opzoekingen, den dag zelf van zijn dood, deed hij
in de bibliotheek van de Universiteit voor zijn verwachte Erasmuslezing.
Hoe zou de herinnering aan en de erkentelijkheid voor zooveel toewijding ons
niet diep ontroeren bij dit laatste afscheid. De dood heeft pen en papier opzij
geschoven. Maar de schoone mensch, welke deze geleerde tevens was, - de eerlijke,
betrouwbare, hulpvaardige collega, - aan wie we allen onze vriendschap hadden
gewijd, staat ons thans voor het oog in al zijn duidelijkheid en schoonheid. Onze
droefheid vermengt zich, in innig medevoelen, met de grievende smart van zijn zoo
geliefde echtgenoote en kinderen, met deze van zijn treurende verwanten. Wij bieden
hun eerbiedig onze warme sympathie en de verzekering dat Dr. Leonard Willems in
onze vriendschappelijke trouw en onze dankbare herinnering zal voortleven. Wij
buigen ons, tot afscheid, voor het stoffelijk overblijven van onzen duurbaren Collega,
maar in ons hart verheffen wij ons bij de gedachte dat zijn groote rechtschapenheid
thans reeds haar hoogste loon heeft ontvangen, en dit smartelijke afscheid gaat gepaard
met de hoop op een eeuwig weerzien.
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Vergadering van 21 December 1938.
Zijn aanwezig: de heer A.H. CORNETTE, onderbestuurder;
de heeren FR. LATEUR, A. VERMEYLEN, A.J.J. VAN DE VELDE, F. TOUSSAINT VAN
BOELAERE, J. VAN MIERLO, J. CUVELIER, F. TIMMERMANS en E. BLANCQUAERT,
werkende leden;
de heeren F. BAUR, W. VAN EEGHEM, J. LINDEMANS, DE PILLECIJN en G. WALSCHAP,
briefwisselende leden.
Laten zich verontschuldigen: de heeren FR. VAN CAUWELAERT, bestuurder; L.
GOEMANS, bestendig secretaris; FR. DAELS, J. MULS, A. CARNOY, C. HUYSMANS,
R. VERDEYEN, FL. PRIMS, L. BAEKELMANS, J. EECKHOUT, H. DE MAN en ERN.
CLAES, werkende leden;
de heer F. DE BACKER. briefwisselend lid.
***

De wn. Voorzitter geeft lezing van het verslag der November-vergadering door den
Bestendigen Secretaris opgesteld. Het wordt goedgekeurd.
***

Onderscheidingen. - Kroonorde. - Werden bij Kon. Besluit van 15 November 1938
tot officier in de Kroonorde benoemd de heeren FELIX TIMMERMANS en JORIS
EECKHOUT, werkende leden der Academie.
De wn. Voorzitter biedt aan beide collega's uit naam der vergadering de hartelijkste
gelukwenschen aan.
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Aangeboden boeken
Door de Regeering:
- Het Gentsche Stadspatriciaat tot omstreeks 1302, door Dr. FR. BLOCKMANS;

Door Prof. Dr. C.G. DE VOOYS:
- Prof. Van Ginnekens Rapporten over de nieuwe Geslachtregeling weerlegd.

Door de K. Universiteit Leuven:
- Giovanni Andrea Serrao e il Giansenismo nell' Italia meridionale (Secolo XVII),
door P. GIUSUNO CIGNO O.M. Cap.;
- L'Asie Mineure et l'Assyrie aux VIIIe et VIIe siècles av. J.C., d'après les Annales
des Rois Assyriens, par PAUL. NASTER.

Door de Stad Brugge:
- Indices op de Brugsche Poortersboeken, 2 Dln., door R.A. PARMENTIER.

Mededeelingen
namens den Bestendigen Secretaris
1. - Koninklijke Vlaamsche Academie voor Geneeskunde van België. Oprichting. - Benoemingen. - Bij Koninklijke Besluiten van 7 November 1938
werd de Vlaamsche Academie voor Geneeskunde opgericht (Staatsblad van 16-17
November) en de benoeming van de vijftien eerste leden dezer Academie afgekondigd
(Staatsblad van 16 December).
2. - Stichting tot bevordering van de Studie van Taal, Letterkunde, Cultuur en
Geschiedenis van Zuid-Afrika. - Namens het bestuur der Stichting wordt door den
heer Secretaris, H. Burger, het vijfde verslag van haar werkzaamheden aan de
Academie aangeboden.
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3. - Vereeniging ‘Het Vondel-Museum’ te Amsterdam. - 80ste Verjaring van Dr.
J.F.M. Sterck, buitenlandsch eerelid der Academie. - De Vereeniging ‘Het
Vondel-Museum’ waarvan de Academie als lid deel uitmaakt, stelt voor Dr. STERCK,
op 3 Januari, dag van zijn verjaring, te huldigen en hem het eere-lidmaatschap der
Vereeniging aan te bieden.
De vergadering keurt dit voorstel goed en zal zich bij de welverdiende hulde
aansluiten.

Mededeelingen namens de bestendige commissies
I. - Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Prof. VAN MIERLO, dd. secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren CUVELIER, BLANCQUAERT en BAUR, leden;
en de heeren VAN EEGHEM en LINDEMANS, als hospiteerende leden.
Op de dagorde staat:
1o Verkiezing van een lid en van een secretaris ter vervanging van den heer LEONARD
WILLEMS.
Wordt verkozen als lid: de heer VAN EEGHEM; als secretaris, de hr. BLANCQUAERT.
2o Het Nederlandsche woordenboek der 20e eeuw. - Lezing door Prof. Dr. E.
BLANCQUAERT, werkend lid.
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Prof. Dr. E. BLANCQUAERT zet de grootsche taak uiteen, die het toekomstig
woordenboek der Nederlandsche Taal zal te vervullen hebben. Om zijn opvatting te
verantwoorden handelt hij vooreerst over de practische en wetenschappelijke
behoeften waarin dit Woordenboek zal moeten voorzien, waarna hij, in een tweede
deel, enkele ideeën meedeelt over de organisatie van de werkmethode, die de
altijdigheid en alzijdigheid van dit woordenboek moet verzekeren. De lezing lokt
een bespreking uit, waarvan het resultaat is, dat Prof. BLANCQUAERT aangezet wordt
om zoo spoedig mogelijk ruchtbaarheid aan zijn voorstel te geven.
De Commissie besluit de lezing op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen.
3o Betwistbare Hermeneutiek. Bij gebrek aan tijd wordt de lezing van Prof. Dr. Fr.
BAUR tot de volgende zitting uitgesteld.
II. - Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer
TOUSSAINT VAN BOELAERE, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren LATEUR, VERMEYLEN, VAN DE VELDE en TIMMERMANS.
Op de dagorde staat:
1o Het ‘Secreetboeck’ van Carel Baten door Ed. Bontinck (door Prof. A.J.J. VAN DE
VELDE ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden).
De Commissie stelt voor de bijdrage van den heer Bontinck in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen:
2o Zuid- en Noord-Nederlandsche bibliographie over Natuur- en Geneeskundige
Wetenschappen tot 1800 (6e bijdrage). - Lezing door Prof. Dr. A.J.J. VAN DE VELDE,
werkend lid.
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Deze 6e bijdrage behelst de bibliographie van geleerden wier namen met de letters
D, E en F beginnen en bevat 275 titels. Met die 6e bijdrage strekt de bibliographie,
die Prof. Vande Velde op touw heeft en met zulke werkkracht voortzet, zich uit over
1258 werken, zoo boeken als verhandelingen.
De commissie stelt voor deze bijdrage in de Verslagen en Mededeelingen op te
nemen.
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Het Nederlandsch woordenboek van de twintigste eeuw
Door E. Blancquaert,
Werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie
- Het Nederlandsch woordenboek van de twintigste eeuw?
- Het zou eigenlijk onjuist zijn te beweren dat ik daarover wil spreken. In mijn
opvatting immers is dit geen thans bestaande werkelijkheid. Het is het gedroomde
woordenboek van onze taal dat naar mijn gevoelen tegen het einde van deze eeuw
zou moeten tot stand komen, en voor welks voorbereiding ik wil trachten van nu af
belangstelling te wekken.
Het is mogelijk dat bij sommigen nog de voorafgaandelijke vraag oprijst: Hebben
wij niet genoeg aan de bestaande woordenboeken en aan het Woordenboek der
Nederlandsche Taal dat thans nog wordt voltooid?
Wat het Middelnederlandsch Woordenboek betreft, zal het volstaan te verwijzen
naar de lezing van wijlen Prof. DE VREESE: ‘Paradox over den grooten nood der
Nederlandsche Philologie’, thans vijf jaar geleden verschenen in de Handelingen
van de Leidsche Maatschappij. Gaarne herhaal ik en onderstreep ik bij deze
gelegenheid de waardeerende woorden van DE VREESE waar hij in zijn lezing, naast
de vele kritiek die hij zich genoodzaakt voelde te formuleeren, het Middelnederlandsch
Woordenboek een onvolprezen, niet te volprijzen, nog nergens geëvenaarde,
onuitputbare bron noemt, maar ik plaats er naast wat, op hun beperkt terrein, de
auteurs van ‘de Nederlandsche Dialectnamen van de Spin, den Ragebol en het
Spinneweb’ (Dr. E. Blancquaert, Dr. W. Pée en hun Studenten) ongeveer tegelijkertijd
hebben ondervonden bij het historisch gedeelte van hun onderzoek en wat voorzeker
menigeen heeft geconstateerd: ‘onze voornaamste toevlucht, VERDAM's Mnl. Wdb.,
hoe bovenmen-
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schelijk ook de werkkracht en de belezenheid van den auteur moet geweest zijn, was
geen taak voor één mensch.’
Naast den onbeperkten lof dien het werk van VERDAM, als persoonlijke praestatie
verdient, staan inderdaad de onweerlegde feiten, door DE VREESE en anderen
aangevoerd, waaruit blijkt dat de Middelnederlandsche lexicografie, na den grootschen
aanloop van één man, en om te beantwoorden aan de moderne wetenschappelijke
behoeften van volledigheid en tekstgetrouwheid, opnieuw moet geschreven worden
na een reusachtige voorbereiding die het werk van velen zal behoeven te zijn.
En wat zal ik, wat mag ik U zeggen over het Woordenboek der Nederlandsche
Taal, deze andere grootsche onderneming waaraan de namen van DE VRIES en TE
WINKEL en van hun medewerkers en opvolgers zoo roemvol verbonden zijn?
Ik meen, van mijn belangstelling en van het ontzag dat het Woordenboek mij
inboezemt, een beter bewijs te hebben geleverd dan zulks met een gewone, platonische
verklaring het geval zou zijn. In mijn eerste lezing voor de Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde in November 1935, getiteld ‘Vlaamsch
Neerlandicus op den Uitkijk’ had ik namelijk de eer, de aandacht van deze Academie
in te roepen op den betreurenswaardigen stand van zaken wat betreft de
Zuidnederlandsche medewerking aan het Nederlandsch woordenboek, medewerking
die tot in 1914 had bestaan en sedertdien virtueel was vervallen. ‘Ik wil er geen
oogenblik aan twijfelen’, aldus de tekst van mijn lezing p. 1052 van de ‘Verslagen
en Mededeelingen’, of de Belgische Regeering zou, indien zij daartoe wordt verzocht,
al het mogelijke doen om opnieuw haar geldelijken en moreelen steun te verleenen
aan een onderneming die voor ons land zoowel als voor Noord-Nederland een
nationaal belang heeft; een onderneming waardoor wetenschap en onderwijs aan
weerszijden van de staatsgrens uitnemend worden gediend’. Op deze lezing volgde
een bespreking die voor gevolg had dat het bestuur van de Academie bij den Minister
van Openbaar onderwijs afgevaardigd werd om hem o.m. attent te maken op de
noodzakelijkheid van een redactioneele en geldelijke medewerking van België aan
het Nederlandsch Woordenboek. Een paar maanden later ging onze ex-Gandavensis
de h. De Tollenaere als assistent-redacteur van het woordenboek naar Leiden.
In diezelfde reeds vermelde lezing opperde echter de ‘Vlaam-
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sche Neerlandicus op den Uitkijk’ ook de meening dat het tempo waarin het
woordenboek wordt voltooid veel hooger zou moeten opgedreven worden. Het verliest
immers aan waarde door de groote afstanden die, zoowel in den tijd als in de
methodologische opvattingen, liggen tusschen de eerste deelen en de laatste. En
wanneer wij een oogenblik nadenken over de algeheelheid van den Nederlandschen
woordenschat, in al zijn perioden, in al zijn vormen en aspecten; wanneer wij ons
voorstellen wat in den streng-wetenschappelijken zin een volledig woordenboek
onzer Nederlandsche taal zou behoeven te zijn dan zou het mij verbazen, moest een
enkel Neerlandicus het er met mij niet over eens zijn dat terwijl het Woordenboek
van DE VRIES en TE WINKEL ten spoedigste voltooid wordt, reeds de grondslagen
dienen te worden gelegd voor een woordenboek van onze taal, zooals men zich dit
thans, in onze twintigste eeuw, kan wenschen, en zooals dit thans ook, met moderne
werkwijzen en middelen, kan ontworpen en uitgevoerd worden.
Enkele wenschen en behoeften waaraan het woordenboek van de twintigste eeuw
zou moeten voldoen; enkele ideeën in verband met de mogelijke verwezenlijking
van een dergelijk woordenboek - ziedaar de twee hoofddeelen van mijn verder betoog.
Het nieuwe woordenboek moet, althans theoretisch, al de woorden van onze taal
bevatten, ‘in al hun vormen en beteekenissen chronologisch gerangschikt, zorgvuldig
gedateerd en gesteund op onaantastbaar en volledig materiaal’(1).
Daarin zijn dan begrepen de schaarsche gegevens van het Oudnederlandsch zoowel
als de rijke bronnen van het Middelnederlandsch en het Modern Nederlandsch;
zoowel de eigen woorden als de leenwoorden; zoowel de zeldzaamste dialectwoorden
en dialectbeteekenissen als die van de algemeene omgangstaal; zoowel de vroegere
als de meest moderne technische woorden, vaktaalwoorden en wetenschappelijke
terminologieën allerhande. Wanneer men nagaat welk een ontzaglijke taak reeds
sedert de tweede helft van de 19e eeuw, enkel maar voor het verzamelen van de
toenmalige technische termen - voornamelijk wat betreft

(1) ‘Vlaamsch Neerlandicus op den Uitkijk’ Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad. 1935, p. 1052.
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het zeewezen en den waterstaat - door DE VRIES en zijn medewerkers moest worden
volbracht; en daarbij overweegt hoe reusachtig en veelzijdig de techniek van de 20e
eeuw is uitgegroeid, dan zal men al dadelijk inzien dat het verzamelen van de
technische termen alleen reeds enkele tientallen van actieve en bekwame medewerkers
zou vergen. Niet minder aandacht en moeite zal moeten besteed worden aan de
verschillende sociale taalgroepen, zoowel aan het Bargoensch bv. als aan de taal van
de predikanten, zoowel aan de kleutertaal als aan de taal van onze dichters, om slechts
een paar extreme voorbeelden te noemen. Al de in Nederland en Vlaanderen
gebruikelijke eigennamen, zoowel plaatsnamen als doop- en geslachtsnamen behooren
theoretisch tot den Nederlandschen taalschat. Ook al de buigingsvormen,
meervoudsvormen, trappen van vergelijking, diminutieven en werkwoordelijke
vormen die niet zonder meer af te leiden zijn van den grondvorm, moeten m.i. in een
wetenschappelijk woordenboek worden behandeld. De bewering dat zij enkel thuis
hooren in de grammatica's, houdt geen steek. De Grammatica heeft ze wel, geheel
of gedeeltelijk, opgesomd en beschreven, en min of meer kunstmatig onder dak
gebracht bij zekere grondwoorden, maar zulks neemt niet weg dat vormen als daags
en steden, zwaarder en stilletjes, wij zaten en ik stond, evenwaardig zijn met - dag
en stad, zwaar en stil, zitten en staan, en dat de Nederlandschonkundige het recht
heeft ze te vinden in het repertorium van onzen woordenschat, op hun eigen
alfabetische plaats, al is het ook onder verwijzing naar een ‘grondvorm’. Ook het
grootst mogelijk aantal spelling- en uitspraakvarianten hebben om dezelfde reden
recht op een plaats. De geografische verspreiding zoowel als de beperking van
woorden, vormen, en beteekenissen in den tijd, verdienen de bijzondere aandacht.
En of men nu het ‘Afrikaans’ er nog bij wil rekenen of niet, het Nederlandsch buiten
Europa hoort ook thuis in ons Nederlandsch Woordenboek, zoowel de haast
onkennelijk verminkte overblijfselen daarvan in het Ningre-Tongo of het Papiamentoe,
zoowel de Nederlandsche geslachtsnamen in Amerika of op Ceylon als de creolentalen
en de taal der blanken in Oost-Indië of Suriname of als het Vlaamsch van Belgisch
Kongo en van Kanada.
Door een dergelijke volledigheid alleen is het mogelijk het werkelijke leven van
onzen woordenschat te doorgronden in al zijn wisselingen en oneindige schakeeringen,
in zijn ruilverkeer
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met andere talen, in zijn groei, in zijn verrijkingen en verarmingen, in zijn organischen
af- en wederopbouw, in zijn weerspiegeling van het bonte tapijtwerk onzer
gewestelijke geschiedenis, in zijn weerkaatsing van de beschavingstoestanden door
de eeuwen heen, in zijn ontelbare sociologische aspecten, in zijn dagelijksche moderne
scheppingen of ontleeningen ten behoeve van steeds nieuwe voorwerpen en begrippen,
in zijn trouwe weergave van de ontwikkeling van ons denken en voelen, en in zijn
subtiele verklanking van de eeuwige maar zich steeds hernieuwende zieletrillingen
en geluiden van de Woordkunst.
De behoefte aan het bijwerken van onzen woord-inventaris voelt men dagelijks
en overal aanwezig. In Vlaanderen wellicht sterker dan in Noord-Nederland. Hoe
bemoedigend ook de vooruitgang van onze taal in België moge heeten wat betreft
de wetgeving inzake taalgebruik, wat betreft haar aanzien in het openbaar leven, in
de ekonomische wereld van den handel, de nijverheid en de financie, en zelfs in de
leidende politieke, wetenschappelijke en cultureele kringen - de behoeften van deze
taal zijn er nog legio: Men kan zich moeilijk inbeelden welk een ontzaglijke handicap
nog dient te worden ingehaald opdat het Nederlandsch in Vlaanderen overal
daadwerkelijk de positie zou bekleeden die het wettelijk heeft verworven. Het
Nederlandsch in België moet zijn eigen woordenschat en taalgebruik nog aanpassen
aan tallooze functies.
Wij moeten onze rechtstaal, onze bestuurstaal, de taal van het leger, de
wetenschappelijke taal zelfs nog gedeeltelijk scheppen of omscheppen. Letterlijke
vertalingen uit het Fransch zijn uit den booze, en moeten uitgeroeid worden. Het
voorbeeld van Noord-Nederland, hoe vaak het ook redding moge brengen, volstaat
niet in alles. Er zijn talrijke rechtsbegrippen, bestuursvormen, gebruiken en
voorschriften waarvan de inhoud niet overeenstemt in Noord en Zuid, en waarvoor
verschillende benamingen noodzakelijk zijn. Een Nederlandsche H.B.S., een
Nederlandsch Lyceum of een Kweekschool, een akte A. of B, zelfs een Nederlandsch
doctoraal examen of een doctoraat verschillen in mindere of meerdere mate van de
Belgische athenea met hun moderne en oudere humaniora, van de Normaalscholen
en de diverse diploma's, licenciaten en doctoraten; Nederland heeft een Eerste en
een tweede Kamer, België een Kamer van Volksvertegenwoordigers en een Senaat.
Nederland heeft kantonrechters en
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arrondissementsrechtbanken waarvan de benamingen dus berusten op den
geografischen omtrek van hun bevoegdheid; de benamingen van de Belgische
vrederechters en rechtbanken van eersten aanleg berusten integendeel op het verschil
in jurisdictie. Een procureur is in Noord-Nederland een pleitbezorger; de Belgische
procureur des Konings integendeel is in Nederland een officier van justicie. En
dergelijke verschillen kan men ook vinden in het zakenleven, het gezelschapsleven
en het private leven. Wij moeten dus in Vlaanderen niet enkel talrijke leemten
aanvullen, maar tevens bedacht zijn op de Noord-Zuidnederlandsche verschillen in
woordgebruik en beteekenis-inhoud.
Een aantal persoonlijke initiatieven, evenals officiëele en semi-officiëele
initiatieven, streven er naar om in de meest dringende behoeften te voorzien. Ik citeer
enkele voorbeelden: Op het gebied van de terminologie der onderscheiden
onderwijsvakken in het middelbaar onderwijs wordt in Vlaanderen sinds jaren ijverig
gewerkt door Commissies van den Vlaamschen leeraarsbond, die reeds een reeks
lijsten hebben uitgegeven over grammatica, wiskunde, natuurkunde, enz. Een Gentsch
onderwijzer, de H.E.J. DE GROOTE, heeft er zijn levenswerk van gemaakt om de
hoofdzaken uit den algemeen Nederlandschen woordenschat op te sporen op allerlei
gebieden van techniek, huiselijk leven, reizen, sport, enz., en die in Vlaanderen in
te voeren, langs de school om. Zijn boekje ‘Goed Nederlandsch’ (Antwerpen, De
Sikkel, 19351, 19382) is in dit opzicht een goudmijn. De Vlaamsche Academie heeft
zich nog onlangs onledig gehouden met een vakwoordenlijst van de handelstaal, die
haar uit Antwerpen spontaan werd toegezonden. Sommige groote Vlaamsche handelsen nijverheidsfirma's, publiciteitsfirma's en financiëele ondernemingen spannen zich
in om een behoorlijke vaktaal te gebruiken, en het zou mij verwonderen moesten
dergelijke pogingen ook in Noord-Nederland niet worden aangewend. Wij vernamen
trouwens wel eens echo's van een ‘Commissie voor Luchtvaartterminologie’, van
bemoeiingen om een electrotechnische vakwoordenlijst samen te stellen, in
samenwerking met het Zuiden, en van besprekingen tusschen Noord- en
Zuidnederlandsche juristen met het oog op de eenmaking van de rechtskundige
terminologie inzoover de begrippen overeenstemmen. Maar men voelt, bij al het
lofwaardige van deze initiatieven, dat hier een hoogere leiding, een regelende,
helpende tusschenkomst

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

787
van bevoegde zijde ontbreekt, al was het maar om al deze pogingen samen te
bundelen, samen te ordenen, en aldus te beletten dat veel verloren werk, verkeerd
werk, dubbel werk, tegenstrijdig of storend werk zou worden verricht. Op dit terrein,
zooals op menig ander terrein, hebben de beoefenaars van de taalwetenschap niet
het recht zich afzijdig te houden. Hun rol is en blijft wel in de eerste plaats, na te
gaan, te beschrijven en te verklaren wat gebeurt. Maar het lijdzame toekijken, daar
waar de spraakmakende gemeente moeizaam haar weg zoekt, waar met een weinig
goeden wil zooveel verwarring, zooveel blind tasten en zoeken zou kunnen vermeden
worden, is m.i. niet te verantwoorden.
De zooëven geciteerde voorbeelden illustreeren slechts onze moderne, dagelijksche,
practische behoeften. Daarnaast staan de menigvuldige wetenschappelijke behoeften.
Afgezien nog van het schouwspel dat het leven en de groei van den woordenschat
als zuiver linguistisch verschijnsel vertoont en dat wij toch maar best in één enkel
volledig historisch-taalkundig woordenboek kunnen waarnemen, bezorgt een dergelijk
woordenboek ook uitkomst in ontelbare problemen van auteurschap of verwantschap,
van dateering, localiseering, verklaring en interpretatie van teksten. Het licht dat uit
de gezamenlijke teksten op het ontstaan en de ontwikkeling van ieder woord valt,
wordt door het woordenboek rijkelijk weerkaatst op iederen tekst in het bijzonder.
Het licht dat uit het apparaat van teksten en moderne omgangstaal en dialecten op
één woord valt, wordt door het woordenboek weerkaatst op al de andere woorden
die behooren tot dezelfde semantische groep of tot denzelfden tijd of tot dezelfde
streek. Niet enkel de werkzaamheden van moderne vaktaalbewerkers, maar ook die
van onze lexicografen van alle taalperioden en die van al onze
dialectwoordenboekschrijvers hooren derhalve thuis in één grootsch opzet. Ook de
taalkundige materiaalverzamelingen van onze folkloristen die zoo menig
belangwekkend woord ontdekken bij de studie van de oude huizen en hoeven,
voorwerpen, zeden, gebruiken en vertellingen, dienen in het gemeenschappelijke
taalmagazijn te worden opgeborgen. Niemand onder de bewerkers van bepaalde
onderdeelen van den woordenschat kan er toe gedwongen worden om een eigen plan,
een eigen methode prijs te geven. Regionaal werk en persoonlijk werk zal steeds
noodzakelijk blijken. Maar alwie eenigszins wetenschappelijk denkt zal dadelijk
inzien dat een africhten van al deze persoon-
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lijke ondernemingen op eenzelfde einddoel, een coördineeren van de methoden, een
inschakelen van al dat moeizame werk in een gezamenlijke onderneming moet
beproefd worden uit alle macht.
En hierbij denk ik niet enkel aan die individueele of locale initiatieven welke bij
voorbeeld aansturen op de publicatie van dialectwoordenboeken, van geannoteerde
teksten of documenten en dergelijke. Maar ook aan de vele individueele navorschers
die oude of zeldzame teksten onderzoeken, hetzij met taalkundige, hetzij met
historische, hetzij met folkloristische of welke andere doeleinden ook, en die nu en
dan, onder het lezen, woorden aantreffen die hun interessant lijken, die zij vaak in
de bestaande woordenboeken of idioticons niet vermeld vinden, die zij soms
opteekenen en in een lade bij de andere leggen zonder dat er verder iemand iets aan
heeft, dikwijls ook niet opteekenen, en aldus verloren laten gaan. Zij zelf zijn soms
niet bevoegd om er de verklaring van te vinden, of hebben geen tijd of geen zin om
er verder werk van te maken, of weten eenvoudig niet wat er mee aanvangen. Moesten
zij integendeel het bestaan kennen van een of meer permanente woordenboekcentrales,
waar dit alles welkom is en nader kan verwerkt worden, hoeveel materiaal dat nu
sluimert of onopgeteekend wordt voorbijgegaan zou er niet terecht komen, en op
gelukkige wijze den voorraad aanvullen die anderzijds door het systematisch
verzamelwerk wordt verkregen. Het zou volstaan dat de actie voor de voorbereiding
van het woordenboek beslist wordt aangevat, dat er de noodige ruchtbaarheid wordt
aan gegeven, en dat bv. gedrukte invulsteekkaarten, waarop ieder excerpt vanzelf
zijn juiste plaats en bronopgave zou vinden, op groote schaal zouden worden
verspreid. Van een dergelijke medewerking, aldus aangemoedigd en geleid, verwacht
ik een zeer aanzienlijk deel van het woordenboekmateriaal.
Hiermede komen wij vanzelf tot het tweede deel van ons betoog, namelijk enkele
ideeën over de organisatie van de werkzaamheden die zouden leiden tot den obpouw
van het groot Nederlandsch Woordenboek der Twintigste Eeuw.
Men zal vooraf een onderzoek dienen in te stellen naar de middelen ter
verwezenlijking van de voorbereidende studie, het opstellen van een algemeen
werkplan en een deugdelijke werkmethode, het uitvoeren van de talrijke
voorafgaandelijke publicaties. Hoofddoel, algemeene opvatting, na te streven inhoud
en vorm van het geheel moeten worden overwogen.
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Ik ga uit van de veronderstelling dat de door mij geschetste ‘alzijdigheid’ en
‘altijdigheid’ van het nieuwe woordenboek zou worden aanvaard. Daaruit volgt
onmiddellijk dat een samenwerking zonder voorgaande, een samenwerking van
honderden personen onder leiding van een paar onder hen zal moeten worden tot
stand gebracht. Samenwerking van honderden omdat de behoeften voor de
materiaalverzameling wellicht vertienvoudigd zijn in vergelijking met alles wat
totnogtoe op dat gebied werd gepresteerd. Leiding van slechts enkelen omdat de
kracht en de eenheid van de leiding moet verhoogd worden naarmate het werk
veelzijdiger en het aantal medewerkers grooter wordt.
Op deze veronderstelling verder bouwende, zie ik als de gunstigste oplossing dat
aanvankelijk één man met kennis en gezag wordt gevonden in Noord-Nederland en
één in Zuid-Nederland om eerst en vooral een reeks raadplegingen in te zetten bij
zijn land- en vakgenooten; raadplegingen die loopen over het werkplan en de methode.
Beide verkenners werken samen in nauwe verstandhouding, deelen elkander hun
bevindingen mede en stellen gezamenlijk hun eerste conclusies op. Deze eerste
conclusies zouden m.i. een eerste probleemstelling of een reeks probleemstellingen
kunnen zijn, die dan voor een ruimer kring van belangstellenden in Noord en Zuid,
bv. ter gelegenheid van de philologencongressen, aan een soort vuurproef zouden
onderworpen worden en ook in tijdschriften zouden verschijnen ten einde kritiek uit
te lokken waaruit zij de eventueele zwakke zijden of leemten van hun voorloopig
project zouden leeren inzien. Dat bij deze gansche voorbereiding in ruime mate
rekening zal moeten gehouden worden met de ondervinding opgedaan bij het
samenstellen van onze beide groote taalkundige woordenboeken van het Nederlandsch
en met hetgeen de buitenlandsche ondernemingen van denzelfden aard ons leeren,
behoeft wel geen nader betoog. Zoowel de wordingsgeschiedenis als de groei en de
ontwikkeling van dergelijke ondernemingen is in dit opzicht buitengewoon leerrijk.
Sinds jaren behoort bv. de lectuur van de Inleiding van MATTHIJS DE VRIES bij het
eerste deel van zijn woordenboek tot de allereerste bezigheden die ik mijn studenten
in de candidatuur aanbeveel. En ik zou het buitengewoon belangrijk achten, indien
de huidige redactie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal tegelijk ook haar
medewerking kon en wilde
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verleenen aan de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe woordenboek.
Nadat aldus het plan en de methode op stevige grondslagen zullen gevestigd zijn,
moesten de Nederlandsche en de Vlaamsche voortrekkers van de onderneming elk
in hun land, een comité samenstellen dat hen zal bijstaan in de uitvoering. De orde
van de werkzaamheden wordt dan nader bepaald, men ziet uit naar de middelen om
met de voorbereiding van het woordenboek aan te vangen; men verdeelt het werk
tusschen Noord en Zuid, en in beide comités nogmaals onder de leden.
Hoe kan deze orde van werkzaamheden er ongeveer uitzien? Men zal moeten
aansturen op een zoo systematisch en veelzijdg mogelijk excerpeerwerk. Daarbij zal
men aan den eenen kant komen te staan voor de bronnen die reeds door VERDAM of
DE VRIES en TE WINKEL werden gebruikt en aan den anderen kant voor de totnogtoe
niet benuttigde bronnen. Wat nu de door VERDAM en het woordenboek van DE VRIES
en TE WINKEL gebruikte bronnen betreft, daaruit zal men moeten schiften die welke
zonder meer kunnen worden overgenomen, en die welke eerst opnieuw dienen te
worden onderzocht. Over deze aangelegenheid uitte DE VREESE zich, althans wat
het Mnl. betreft, ondubbelzinnig in zijn ‘Paradox’ (Handel. Mij. 1935, p. 58) en
kwam tot de conclusie dat een corpus collationum dient tot stand te komen teneinde
het materiaal ‘waaruit de ware geschiedenis onzer taal te kennen is’ te helpen
vernieuwen.
Tot de allereerste voorbereidende werkzaamheden behooren dus grondige critische
studies van het in onze beide groote woordenboeken gebruikte materiaal, niet alleen
wat betreft zijn objectieve waarde, maar ook wat de keuze aangaat, voornamelijk de
daardoor ontstane verhouding tusschen litterair en niet litterair materiaal, en de
verdeeling van dit materiaal over de verschillende perioden onzer taalgeschiedenis.
Uiteindelijk zal men inderdaad moeten geraken tot een gezond evenwicht tusschen
deze beide soorten van materiaal en moeten aansturen op een reeks excerpten waarin
de geheele geschiedenis van ieder woord onafgebroken kan worden vervolgd.
Daartoe zal het materiaal van VERDAM en van DE VRIES-TE WINKEL aanzienlijk
dienen uitgebreid te worden. DE VREESE (l.c.) raamt het aantal Nederlandsche
handschriften die voor de Mnl. grammatica en voor het Mnl. woordenboek werden
gebruikt
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op minder dan 700 ‘terwijl er zeker weinig minder dan twintig maal zooveel over
de geheele wereld verspreid liggen’.
Het mag in dit verband gelukkig heeten dat de Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta, geroepen om als basis te dienen voor de hernieuwing van de studie van
het Middelnederlandsch, thans bij een Universiteitsbibliotheek kon worden
ondergebracht, en dat de bewerking ervan zal worden voltooid met het oog op
publicatie. Tot de voorbereidende werkzaamheden van het woordenboek behoort
immers ook een grondig onderzoek van de gegevens dezer Bibliotheca, ten einde te
bepalen welke onder de daarin beschreven hss. kunnen geëxcerpeerd worden, en
welke bovendien in aanmerking moeten komen voor een spoedige en volledige
publicatie, die niet enkel het toekomstig woordenboek maar ook de geschiedenis
onzer letterkunde en de beoefening van de neerlandistiek in haar geheel zal ten goede
komen.
Naast de in de Bibliotheca vermelde handschriften zal echter ook een ruime plaats
moeten toegemeten worden aan het archiefmateriaal. En hiervoor zal men in de eerste
plaats beroep dienen te doen op de archivarissen en hun medewerkers, opdat zij de
woordenboekcomités zouden bijstaan in hun keuze van te excerpeeren stukken en
ook zooveel mogelijk hun lezers, philologen, historici en anderen, zouden helpen
aansporen tot vrijwillige medewerking. Het zij mij veroorloofd, hierbij den nadruk
te leggen op het groote belang, niet enkel van de centrale archieven, maar niet het
minst ook van de kleinere, in 't algemeen minder bekende, en uit een taalhistorisch
oogpunt toch buitengewoon belangwekkende locale archieven. Bij mijn tochten voor
dialectopnemingen in Zeeland was het mij bv. vergund, dank zij de persoonlijke
relaties van mijn medewerker den H.P.J. MEERTENS, kennis te maken met het
Poorterboek van Zierikzee, een eenige verzameling van zoowat 12.000
persoonsnamen, te beginnen met 1302. In het kerkarchief van Tholen kregen wij
inzage van een reeks documenten uit de 16e en 17e eeuw, waarin niet enkel voor de
namen, maar ook voor het taalgebruik, waar het bv. ging over Fransche Hugenoten
of hun afstammelingen, interessante gegevens voorhanden bleken te zijn. Onlangs
bezocht ik nog het archief van de Commissie voor Openbaren Onderstand te
Antwerpen, en maakte er kennis met de 15e eeuwsche rekeningen van het St.
Elisabethgasthuis, waaruit zeer veel te leeren valt, niet alleen
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voor de taal maar ook voor de levenswijze van het 15e eeuwsche Antwerpen.
De voorbereiding van het woordenboek kan m.i. een aanleiding worden tot
hernieuwde belangstelling voor dergelijke min of meer verborgen schatten, en niet
alleen dienstig zijn voor het welomschreven lexicografisch doel, waarvan hier sprake
is, maar tegelijk voor een heropleving van de bedrijvigheid op het geheele gebied
van onze taalgeschiedenis.
Ook in andere opzichten nog kan de draagwijdte van de voorbereiding van het
woordenboek veel algemeener worden. Ik wil hierbij niet uitweiden over de
noodzakelijkheid van een spellingregeling, die in gelijkaardige omstandigheden ook
reeds in de jaren '60 door DE VRIES en TE WINKEL moest worden tot stand gebracht,
omdat ik de hoop koester dat deze regeling vasten vorm zal krijgen nog vóór dat het
woordenboekplan zal uitgewerkt zijn. Maar ik denk bv. aan de tekstuitgaven en aan
de in voorbereiding zijnde uitgaven van locale dialectwoordenboeken, zooals het
woordenboek van de Zeeuwsche vereeniging voor Dialectonderzoek, en de
voorgenomen publicatie van een Limburgsch woordenboek door prof. GROOTAERS.
Waarom zou men het in Noord en Zuid eindelijk ook niet ééns kunnen worden over
een minimum van eenheid in de methode voor tekstuitgaven? Terwijl aan onze diverse
universiteiten, in onze Academies en andere geleerde genootschappen toch nog steeds
nieuwe teksten worden gepubliceerd of opnieuw uitgegeven, waarom zou men zoowel
de keuze van die uitgaven als de methode niet zooveel mogelijk inschakelen in een
algemeen plan van tekstuitgaven, tevens dienstig voor het woordenboek? Ook de
bewerkers van dialectwoordenboeken, of zelfs van kortere woordenlijsten en glossaria
zouden, zonder verhooging van den voorgenomen arbeid, tot een minimum van
overeenkomst kunnen geraken wat betreft hun wijze van bewerking en uitgave, met
het oog op een betere bruikbaarheid voor het groote verzamelwerk.
Gelijkaardige pogingen dienen aangewend voor een coördinatie van het werk der
moderne woordenboekschrijvers, o.m. de samenstellers van technische
woordenboeken of woordenlijsten. De terminologie van een aantal verschillende
vakken heeft gemeenschappelijke onderdeelen; waar het bijvoorbeeld gaat over
bedrijven met electrische drijfkracht, komt er telkens een deel van de terminologie
van het electriciteitsbedrijf bij te pas. In het
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bouwbedrijf komen vakwoorden van vrijwel alle andere ambachten voor; de
verschillende ambachten zelf gebruiken gedeeltelijk gemeenschappelijke voorwerpen.
Men kan wel aannemen dat in dergelijke gevallen het woordgebruik vanzelf door de
verschillende bedrijven en ambachten heenvloeit en aan zichzelf gelijk blijft. Maar
hierbij moet ik er nogmaals op wijzen dat in Zuid-Nederland, waar men in vele
gevallen nog moet uitzien naar een geschikte Nederlandsche terminologie ter
vervanging van de Fransche, dan toch weer gevaar dreigt voor uiteenloopend gebruik
van technische termen, voor verwarring en jarenlang zoeken naar geschikte
oplossingen. De groot-woordenboekcentrales integendeel kunnen aldus worden
ingericht dat uit het gezamenlijke materiaal van technische woorden, door
vermenigvuldiging van de voorloopige steekkaarten waarop dit materiaal zou staan,
reeds kleinere technische woordenboeken kunnen gelicht worden die onmiddellijk
bruikbaar zouden zijn, en bij elke nieuwe uitgave zouden hunnen aangevuld worden
met de jongste aanwinsten van de centrale. Een dergelijk stelsel om uit gezamenlijk
materiaal onderdeelen te lichten voor bepaalde doeleinden, wordt ook voorgestaan
door Prof. Mario Rocques van de Sorbonne. Onder zijn leiding wordt immers op dit
oogenblik in Frankrijk een reusachtig excerpeerwerk verricht met het oog op den
woordinventaris van het Fransch, dien hij echter niet voor publicatie bestemt. Uit
zijn verzameling op steekkaarten laat hij bv. toe dat woordenlijsten worden gelicht
die betrekking hebben op een bepaalde periode of op een bepaald auteur. Een
dergelijke opvatting zou ook voor het Nederlandsch Woordenboek zeer vruchtbaar
kunnen zijn. Zij zou als eerste gevolg hebben dat gedurende de vier of vijf decennia
die wellicht tot de volledige bewerking van het woordenboek zullen noodig zijn, het
inmiddels ingezamelde materiaal niet onproductief zal behoeven te blijven. Men zal
er, voor beperkte doeleinden, kunnen mee werken, niet enkel voor het uitgeven van
bepaalde technische woordenboeken zooals ik daareven reeds heb gesuggereerd,
maar eveneens op zuiver wetenschappelijk gebied. Ook voor het verkrijgen van den
steun en de medewerking van de talrijke instanties, waarover ik dadelijk nog even
zal moeten uitweiden, zal een opvatting die tegelijk aanstuurt op een schier
onmiddellijk rendement, veel geschikter blijken dan enkel de voorspiegeling van een
eindresultaat dat een halve eeuw kan uitblijven.
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In verband hiermee meen ik thans een van de richtsnoeren te kunnen formuleeren
voor de wijze van bewerken en ook voor de wijze van publiceeren van het
woordenboek: Niet enkel de noodige volledigheid en accuratesse, maar ook de grootst
mogelijke lenigheid in den vorm van de uitgave dringt zich op, zoodanig dat naast
de alfabetische classificeering ook ideologische classificeeringen mogelijk zijn. Het
eenige middel daartoe is het uitgeven van de artikels op losse gedrukte steekkaarten
of bladen. Daardoor ontstaat niet enkel een absolute vrijheid van classificatie, maar
ook een geheel ander uitzicht van de onderneming op financiëel en commerciëel
gebied, en vooral een vrijwel onbeperkte mogelijkheid tot doorloopende aanvulling
van bestaande artikels, en inlassching van nieuwe. Het groot modern Nederlandsch
woordenboek zal dus geen boek meer zijn, zal geen reeks boeken meer zijn, maar
een verzameling van gedrukte steekkaarten, een opeenstapeling van uniform gebouwde
klasseermeubeltjes. Dit alles zal er wellicht wat prozaïscher, wat minder gemoedelijk
uitzien dan de oude, vertrouwde rekken met hun dikke, vaste banden, maar ook deze
moderne vorm van ons werkmateriaal kan aan de strengste esthetische eischen
voldoen, en zal in allerlei opzichten practischer zijn dan al het bestaande.
Een andere overweging in verband met de uitvoering van het woordenboek is dat
het zal moeten geillustreerd worden met foto's, teekeningen en taalkaartjes. Wie
inderdaad een plaats opeischt voor technische benamingen, moet ook verlangen dat
deze met illustraties worden verduidelijkt. Dit beginsel is trouwens reeds vroeger
doorgedrongen in sommige min of meer taalkundige woordenboeken als bv. dat van
KUYPERS, in de reeks vakwoordenlijsten uitgegeven door de Vlaamsche Academie,
ook in dialectwoordenboeken als dat van TER LAAN voor het Groningsch en dat van
HAUST voor het Luikerwaalsch. Het nauwer verbinden van ‘Wörter und Sachen’ is
sinds lang een taalkundige leuze geworden waaraan niet meer te tornen valt; het nut
van taalkaartjes behoeft geen nader betoog.
Ik ga inmiddels verder met den ingebeelden gang van zaken, nadat dus in Noord
en Zuid het eerste verkenningswerk zou geschied zijn, en er een Noord- en een
Zuidnederlandsch woordenboek-comité zou tot stand gekomen zijn, dat in nauwe
verstandhouding een werkplan en een methode heeft bepaald, en klaar is om actief
naar buiten op te treden.
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Tot hiertoe kan alles gebeuren met geringe materiëele opofferingen. Het is het meer
theoretische werk van enkele geestdriftigen en bevoegden die de noodzakelijkheid
aanvaarden om eerst op eigen krachten een duidelijk plan op te stellen, alvorens een
eerste beroep te kunnen doen, zoowel op de wetenschappelijke medewerking van
velen als op den materiëelen en moreelen steun van de instanties die daarvoor in
aanmerking komen. Daarna echter moet zich de bedrijvigheid van beide comités met
alle macht ontplooien op de beide, zooëven vermelde fronten tegelijk: dat van de
materiëele en dat van de wetenschappelijke medewerking op groote schaal.
Laten wij thans de recruteeringsmogelijkheden van deze twee soorten van
strijdkrachten in oogenschouw nemen. Het ontbreekt ons niet aan instellingen die
bij een woordenboekonderneming onmiddellijk belang hebben, of er althans kunnen
toe bewogen worden om er hun moreelen en daadwerkelijken steun aan te verleenen.
Bijna alles zal afhangen van de deugdelijkheid van de ontworpen plannen en van
den ijver, de bekwaamheid en de offervaardigheid van hen die de zaak zullen leiden.
Zij moeten o.m. ook de kunst verstaan om de bestaande activiteiten voor hun plannen
te winnen en te benuttigen.
In de eerste plaats zijn als dergelijke actieve centra waar kan gewerkt worden in
de goede richting, te beschouwen onze Noorden Zuidnederlandsche Universiteiten
en Hoogescholen. Daar ontplooit zich het leven en streven van de philologen, de
linguisten, de historici en de beoefenaars van alle mogelijke wetenschappen die aan
den eenen kant een volledig woordenboek noodig hebben, en aan den anderen kant
moeten en kunnen bijdragen tot zijn opbouw en volledigheid. Indien de
collega's-neerlandici er willen op uit zijn om de Nederlandsche proefschriften waarvan
zij de leiding op zich nemen, te richten op de critische en methodologische voorstudies
van het woordenboek, op het collationeeren van de bestaande tekstuitgaven, op het
bezorgen van nieuwe tekstuitgaven naar een eenheidsmethode of het maken van
glossariums en idiotica, dan kan, met dezelfde moeite die nu aan het leiden en maken
van proefschriften wordt besteed, een ontzaglijk deel, zooniet het grootste deel van
het voorbereidende woordenboekwerk als het ware vanzelf tot stand komen. Aan de
Universiteiten en Hoogescholen kan ook, voor alle gevallen waarin de philologen
de medewerking noodig hebben van de beoefenaars van de andere
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wetenschappen, beroep worden gedaan op bevoegde collega's en door hun
tusschenkomst op hun werkleiders, assistenten en studenten. Bij de universiteiten en
hoogescholen denk ik tegelijk ook aan de bibliotheken. Waar geen enkele bibliotheek
op zichzelf voldoende is uitgerust om in al de behoeften van den woordenboek-arbeid
te voorzien, bestaan de mogelijkheden van de ruildiensten, die trouwens ook voor
het woordenboek van DE VRIES en TE WINKEL reeds op ruime schaal worden
benuttigd. De bibliothecarissen zelf zullen in meer dan een geval geschikte
medewerkers kunnen zijn, en er wellicht ook vinden onder hun eigen hulpkrachten
of onder hun lezers. Hetzelfde dient gezegd van de hoofden onzer grootere en kleinere
archieven. Zij bewaren een onschatbaar, maar nog grootendeels onbenuttigd materiaal.
Zij kennen er hun weg in, zij zijn in dagelijksch contact met de onderzoekers die aan
de archiefbronnen putten en die dus eveneens door hen als gelegenheidsmedewerkers
kunnen aangeworven worden. De woordenboek-comités zouden er voor te zorgen
hebben dat in alle bibliotheken en archieven de interessantste bezoekers een verzoek
tot het insturen van excerpten in handen krijgen.
En welke kan in dezen de rol zijn van de wetenschappelijke academies? Ik ben
zoo vrij geweest, ruim anderhalf jaar geleden, in verband met de nieuw te stichten
Vlaamsche Wetenschappelijke Academie in België, de meening uit te spreken en te
schrijven dat de opvattingen omtrent de taak van een Academie vatbaar zijn voor
grondige wijzigingen wat betreft haar bezorgdheid voor 's lands wetenschappelijke
en cultureele nooden en wat betreft de levende stuwkracht die er moet van uitgaan.
Niet minder beslist was hieromtrent de meening van den Voorzitter der nieuwe
Academie, staatsminister FRANS VAN CAUWELAERT, die op de plechtige
jaarvergadering van de Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde van October
jongstleden een gelegenheidsrede hield over ‘De volksgemeenschappelijke taak der
Koninklijke Vlaamsche Academiën’.
De Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde heeft trouwens een Commissie
voor het Woordenboek der Nederlandsche Taal waarvan ik stellig durf verhopen dat
zij zich ten overstaan van een nieuw initiatief niet onbetuigd zou willen laten. En er
bestaan, binnen en buiten de Academies, speciale Commissies genoeg die elk van
haar kant geroepen zijn om in voorkomend geval belangrijke diensten te bewijzen
aan het ‘Groot
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Woordenboek’. Hierbij kan men bv. denken aan de Dialectencommissie van de
Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam, aan de Koninklijke
Commissie voor Toponymie en Dialectologie, aan de Folklore Commissie in België,
enz.
Al deze organismen bestaan, beschikken over min of meer vaste inkomsten, en
kunnen dus zonder nieuwe onkosten aan een nieuwe onderneming die haar belang
en haren ernst zal weten te bewijzen, in een of anderen vorm medewerken.
In de Zuidnederlandsche Maatschappij voor Taal- en Letterkunde werd reeds vorig
jaar met instemming over het idee van een nieuw woordenboek van gedachten
gewisseld; ook van haar mag men ongetwijfeld belangstelling voor een nader
uitgewerkt plan verwachten, en het zou mij verwonderen moest de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden zich in deze aangelegenheid onbetuigd willen
laten.
Geschikte gelegenheid tot gedachtenwisseling en propaganda bieden verder ook
de Noord- en Zuidnederlandsche philologencongressen, de Vlaamsche Vereeniging
voor Wetenschap, de philologische, de historische, de folkloristische en wellicht
zelfs de wijsgeerige tijdschriften en jaarboeken. De Wijsbegeerte immers interesseert
zich o.m. ook voor de geschiedenis van de wetenschappen, en kan bovendien niet
onverschillig zijn voor de studie van het ontstaan en de ontwikkeling van de
wijsgeerige terminologie. Wat dus het front van de wetenschappelijke medewerking
betreft, zijn de mogelijkheden talrijk genoeg en kan de toekomst hoopvol tegemoet
worden gezien.
Blijft thans nog te overwegen waar en hoe men den noodigen materiëelen steun
zou kunnen zoeken om de materiaalverzameling en de uiteindelijke uitgave van het
nieuwe woordenboek te bekostigen. Ook hier is een systematische voorbereiding en
concentratie van een aantal verschillende hulpbronnen geboden. Vooreerst dient te
worden opgemerkt dat er voor de eerste jaren van voorbereiding en studie betrekkelijk
weinig geld noodig is. De Noord- en Zuidnederlandsche verkenners moeten het er
m.i. op wagen om desnoods op eigen risico en op eigen kosten met hun
werkzaamheden te beginnen. De daarop volgende Noorden Zuidnederlandsche
comité's kunnen, elk in eigen land, wellicht ook nog op eigen kosten, of ter
gelegenheid van Academievergaderingen of andere bijeenkomsten vergaderen, verder
vooral contact houden door briefwisseling tusschen Noord en Zuid,
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en goed voorbereide samenkomsten beleggen ter gelegenheid van de
philologencongressen. Wanneer hun plannen eenigszins duidelijker en vaster vorm
gaan krijgen, moeten zij trachten, hetzij vanwege hun regeeringen, hetzij vanwege
hun academies, of desnoods zelfs vanwege een consortium van bestaande
wetenschappelijke organismen, een vaste opdracht en een vast jaarlijksch krediet te
verkrijgen dat in de eerste jaren betrekkelijk gering kan blijven. Pas nadat beide
comités het eens zijn geworden over een volledig actie-plan en over allerlei
methode-kwesties, moet naar ruimer middelen worden uitgezien. Op dat oogenblik
kan trouwens aan deze werkplannen een zoodanige ruchtbaarheid en populariteit
worden bezorgd, dat de bevoegde instanties het als een plicht zullen beschouwen ze
ernstig te ondersteunen.
En ook dan bestaat de mogelijkheid dat over vrij aanzienlijke middelen zou worden
beschikt door betrekkelijk geringe opofferingen van een groot aantal instellingen en
vereenigingen. Niet enkel op de regeeringen, maar ook op provincies en gemeenten,
academies en wetenschappelijke vereenigingen, en ten slotte ook op het privaat
initiatief kan op dat oogenblik beroep worden gedaan. Het Belgisch Nationaal Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek, de Belgische Universitaire Stichting, bepaalde
fondsen van Noord- en Zuid-Nederlandsche Universiteiten, Schenkingen en
Stichtingen van academies of andere wetenschappelijke inrichtingen kunnen elk voor
een deel bijdragen tot een initiatief dat zich na ernstige en grondige voorbereiding
voordoet met de noodige kansen op slagen. Ook de groote Noord- en
Zuidnederlandsche uitgevers en boekhandelaars, desnoods voor dit doel in consortiums
vereenigd, de pers van beide landen en wellicht nog andere mogelijkheden, kunnen
voor een opzet als het onze worden gewonnen. Het lijkt mij bv. niet onmogelijk dat
een goed bewerkt publiek zou te vinden zijn voor een vrijwillige taks van een paar
centen of centiemen op ieder exemplaar van bepaalde uitgaven, en dat vernuftiger
financiers dan ik, er nog ik weet niet welke andere middelen zouden op vinden.
Men mag trouwens niet uit het oog verliezen dat voor de werkzaamheden van een
onderneming als die welke ik heb geschetst niet noodzakelijk één enkele zetel moet
worden uitgekozen. Het komt mij voor dat integendeel het werk op zoodanige wijze
kan worden verdeeld dat in een half dozijn Universitaire centra tegelijk wordt gewerkt
en ingezameld, en dat ook de definitieve
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redactie op verscheidene plaatsen tegelijk, mits doelmatige eenmaking van de leiding,
zou kunnen gebeuren. Voor deze aldus gesplitste werkzaamheden zou dan een
onderdak kunnen gevonden worden bij de bestaande instellingen, en zou het aantal
fulltime redacteurs betrekkelijk beperkt kunnen blijven, terwijl assistent-redacteurs
en gelegenheidsmedewerkers veel voordeeliger op de verschillende plaatsen waar
zij thuis hooren dan in één enkel Noord- of Zuidnederlandsch centrum zouden kunnen
te werk gesteld worden. Dit laatste stadium van de werkzaamheden kan trouwens,
meer dan de andere door mij besproken stadia, voorloopig nog louter toekomstmuziek
worden geheeten. Het spreekt immers vanzelf dat voor dergelijke groote
ondernemingen, die enkele tientallen jaren zullen vergen, moet kunnen van wal
worden gestoken met een veel sterker lading van optimisme en geloof en
offervaardigheid, dan van gereed liggende contanten.
Bij mij althans bestaat van nu af de rotsvaste overtuiging dat het Groot
Nederlandsch Woordenboek der Twintigste Eeuw zoowel een wetenschappelijke als
een practische noodzakelijkheid is, en dat de kansen om het tot een goed einde te
brengen van nu af groot genoeg kunnen worden geacht opdat enkelen van de besten
en de sterksten onder ons er hun krachten zouden aan wagen. Hún krachten en die
van de jongeren, die zij er zullen toe opleiden in den geest waarmee zij zelf zijn
bezield. Een dergelijke onderneming berust inderdaad niet slechts op het nuchtere
wikken en wegen van ieder onderdeel, van iedere moeilijkheid, van iederen stap die
naar het einddoel moet leiden. Maar zij berust ook, en misschien voor alles, op den
vasten wil, op de hardnekkigheid, op een soort bezetenheid om steeds met het einddoel
voor oogen, over alle voorziene en onvoorziene hinderpalen heen, recht op het doel
af te gaan. En dit doel is niet enkel de verwezenlijking van een grootsch
wetenschappelijk ideaal; niet enkel het bouwen van een taalmonument van
ongeëvenaarde grootheid, beeld van het gansche leven en denken en voelen van het
Nederlandsche en het Vlaamsche volk, maar het is tegelijk ook, in ons woelige
Europa, de plechtigste en de krachtigste bevestiging vanwege twee kleine naties, dat
zij hun kostbaarste en edelste bezit, hun gemeenschappelijke taal, willen erkend zien
als het onverwoestbaar teeken van hun zelfstandigheid.
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Het ‘Secreet-boek’ van Carel Baten
(Gent 1540? - † Amst. 1617?)
Door Ed. Bontinck
I. - Bij het zoeken naar oude Nederlandsche teksten aangaande
schildertechnische gegevens, kwam ik voor volgende feiten te staan.
De Wild in ‘Het Natuurwetenschappelijk Onderzoek van Schilderijen’(1) schrijft:
‘over de bereiding der verfstoffen wordt slechts hoogst zelden iets vermeld. Een
uitzondering hierop maakt het z.g. “Secreet-Boeck”(2)... Waar dit schrift zeer zeldzaam
en derhalve moeilijk toegankelijk is, zijn in het hierna volgende enkele dezer recepten
woordelijk aangehaald.’ (p. 4).
Bij onderzoekingen in de Bibliotheek te Gent vond ik een anoniem werk dat
denzelfden titel draagt. Bij vergelijking der uittreksels gegeven door De Wild in zijn
Dissertatie met den tekst van het anonieme boek, gevonden in de Gentsche
Bibliotheek, bleek me dat ik met hetzelfde werk te doen had.
Toen ik den Hoofdbibliothecaris, Prof. R. Apers, hierop attent maakte, deed hij
me opmerken, dat ik bibliographische gegevens zou vinden in ‘Het werk van den
geneesmeester Carel Baten’(3), door Prof. Dr. Alb. J.J. Vandevelde.

II. - Bijdrage tot de bibliographie van Carel Baten.
In het vermelde werk van Prof. Dr. A.J.J. Vandevelde, en in zijn Zuid- en
Noord-Nederlandsche Bibliographie (Versl. en Mededeel. 1937 en 1938) wordt de
volgende uitgave niet vermeld:

(1) Diss. Delft 1928. Drukk. Levisson, 's Gravenhage.
(2) Op p. 10, voetnota 3, staat de volledige titel. Hij komt overeen met dezen gegeven in 11 van
deze mededeeling. Het gaat om de uitgave van 1609.
(3) Koninkl. Vlaamsche Acad. v. Taal- en Letterk. Verslagen en mededeelingen 1933, p. 529.
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[1600, Anonymus]
Secreet-Boeck
Waer in vele diversche Secre=//ten / ende heerlicke Consten / in
veelder=//leye verscheyden materien / wt seker Latijnsche / Fransoysche
/ Hoochduytsche / ende Nederlant=//sche Authoren / te samen ende bij
een ghebracht // zijn / Waer van de meestendeel der voor=// schreven
Authoren namen daer by // gheciteert worden.
(Merk van den drukker)
Tot Dordrecht.
Bij Abraham Canin / Int
Jaer ons Heeren / 1600.
[(2) p. + 506 p. + (13) p.; in-8o; Bibl. Univ. Gent Acc 3873; in dit exemplaar is 1
blad (p. 273 en 274) uitgescheurd].
Bij verdere opzoekingen vond ik deze uitgave van 1600 nergens beschreven noch
vermeld.
B.H. Van 't Hooft in zijn Dissertatie(1) neemt aan dat de uitgave van Leeuwaarden
(1594) een nadruk is en hij beschrijft een ‘Secreet-Boeck’, waarvan de opgave van
het titelblad overeenkomt met dit van het Gentsche exemplaar, uitgenomen het jaartal
dat 1601 luidt.
Dat het om twee verschillende uitgaven gaat, blijkt uit het feit dat volgens van 't
Hooft de uitgave van 1601, 419 p. bevat, terwijl het ontdekte exemplaar te Gent er
506 telt.
Verder: ‘Die Ausgabe 1601 enthält das Privileg Canins für zehn Jahre zwar ist es
in diesem Druck nicht datiert, dies ist aber wohl deshalb der Fall, weil es im Jahre
1601 keine Gültigkeit mehr hat, da die zehn Jahre vertrichen. In ähnlichen Fallen
lässt Canin auch sonst die Datierung fort. Das Werk muss vor 1591 in Dordrecht
erschienen sein’. (Van 't Hooft loc. cit. p. 44).
De uitgave van 1600 draagt ook het privilegie zonder datum. In den gedachtengang
van Van 't Hooft zou de eerste uitgave nu vóór 1590 verschenen zijn.
Maar dit is nu moeilijker aan te nemen.
Immers. Twee kort op elkaar volgende uitgaven (1600 en 1601) kunnen
verantwoord worden door het succes van het

(1) ‘Das Holländische Volksbuch vom Doktor Faust’ Diss. 1926. Mart. Nijhoff, 's Gravenhage.
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‘Secreet-Boeck’, dat na 1 jaar reeds moest herdrukt worden, omdat het uitgeput was.
Een dergelijk succes kan men moeilijk toekennen aan een boek, dat reeds 10 jaren
vroeger in druk verschenen was.(1)
Men merke hierbij op dat niemand de uitgave van 1591 (of 1590) gezien heeft.
Het werk verscheen wellicht voor de eerste maal te Dordrecht in 1600.(2)

III. - Het ‘Secreet-Boeck’ van C. Baten en het ‘Illuminierbuch’ van
Valentin Boltz von Ruffach.
Het deel dat me bij mijn onderzoek interesseert staat p. 278: De Secreten van het
Illumine=/ren / ende van het maken // van alderley Verwen.
Het begint met ‘Een Temperatuyrwater / omde Ver = //wen mede te tempereren’;
6 soorten staan er opgegeven. Een even talrijke reeks wordt gegeven in het:
Illumi- / nier Buch, wie man al- / lerley farben bereitte, mischen, schattieren, unnd
ufftragen soll, Allen jungen / angehenden Molern und Illumini- / sten, nutzlich und
fürderlich. Mit flyss / und arbeit ersucht, geübt und zusam- / menbracht. Durch
Valentinum / Boltz von Ruffach, Gott zu / Ehren, und dem nech- / sten menschen /
nutzlich. Gedruckt zu Basel by / Jacob Kündig. / Im jar MDXLIX.
[12o. Illustr. In 2 Theilen 320 paginierte Seiten und zwei nichtpaginierte Register.
Exemplare in Bern, Stadtbibliothek (Rar. 35), Zürich, Stadtbibliothek.]
De vergelijking der twee werken drong zich op.
Van het ‘Illuminierbuch’ is een heruitgave verschenen in 1913.(3) Dr. C.J. Benziger
heeft daarin het leven van Boltz bestudeerd en de uitgaven van het ‘Illuminierbuch’
beschreven. Hij komt tot 16 volledige uitgaven in de Duitsche taal (1549 tot en met
1688) en nog twee gedeeltelijke opnamen in ‘Kunst und Werkschul’ (Nürnberg 1709)
alsook in ‘Curiöse Mahler’ (Dresden 1712).

(1) Zie verder nog een voorbeeld.
(2) En is het Gentsche exemplaar een unicum (?)
(3) Sammlung maltechnischer Schriften. Band IV. München, Callwey.
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Aan deze lijst moeten echter nog de uitgaven toegevoegd worden, die vermeld staan
in het British Museum: 1575 (Erfurdt), 1589 (Frankfort am Mayn) en 1613 (Francfurt).
Bovendien is daar nog een Deensche uitgave (Kiøbenhaffn 1648).
Bij de gedeeltelijke opnamen moet nog deze gevoegd worden van: Pictorius, Joh.
Bapt.: Die mit vielen raren und curiösen Geheimnussen angefüllte Illuminirkunst.
(Nürnberg 1713).
Voor de bronnen van Boltz, zie Ernst Berger: Beiträge zur Entwicklungsgeschichte
der Maltechnik. III Folge. München 1912, p. 162 of München 1897, p. 149.
Vóór 1600 zijn dus te vermelden 1549, 1550(1), 1562, 1566, 1571, 1575, 1578.
Ik kon alleen de heruitgave van 1913, gesteund op den tekst van 1549, raadplegen.
Wat Baten overgenomen heeft zal blijken uit de hierna volgende tabel. De cijfers
tusschen haakjes verwijzen naar de blz. der Duitsche heruitgave van 1913; de cijfers
in de 2o kolom verwijzen naar de blz. der uitgave van het Secreet-Boeck 1600.
Streepjes - duiden aan dat het artikel daar niet voorkomt. Een * vóór de blz. duidt
aan dat deze slecht genummerd is (*301 = 306; *308 = 310; *306 = 316).
De titels uit het tweede boek worden soms door Baten verlengd door er den eersten
zin uit den tekst aan toe te voegen.
Illuminierbuch

278.

(37)

Zum leser ein
Vorred

-

(39)

Von Temperatur 278.
wasser Temperatur
wasser, vff
mancherley wiss.

De Secreten van
het
Illumine=ren/ende
van het maken van
alderley Verwen.

Een
Temperatuyrwater /
om de Ver=wen
mede te tempereren.

Die erste gattung
(40)

Das Ander

279.

Een ander
Temperatuyrwater.

(1) Hier hebben we het gelijkaardig feit van een succesvol boek, dat reeds na 1 jaar moest herdrukt
worden.
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(41)

Die Dritte

280.

De derde
Temperature.

(41)

Die vierdte

280.

De vierde.

(42)

Die fünffte gattung 281.
genent Albumen

De vijfde.

(42)

Die sechsste
gattung

281.

De seste Soorte.

(43)

Vom Fürnüss

282.

Van den Vernis.

Fürnüss vff papyr
vnd perment, würdt
genent Hussfürnüss

Vernis / om op
Pampier / oft op
Parkement te
ghebruycken / ende
het wort ge=noemt
huys=Vernis.

(44)

Ein ander
283.
Hussfürnüs vff
perment, papyr vnd
läder

Een ander op
Pampier / ende
Par=kement.

(44)

Mundtlyn zu
machen

283.

Om Mondtlijm te
maken.

(44)

Fürnüss vff perment 283.
oder läder

Vernis om op
Parkement oft op
Leer te strijcken.

(45)

Tragant Gummi
anzubereiten

284.

Om Gomme
dragant te bereyden.

(46)

Wyss von eim Eyg 284.
zu behalten

Om Eyerwidt
langhe te bewaren.

Fürnüss, ein andere 285.
Gattung

Vernis op een ander
manniere te maken.

(46)

Furnuss aber vff ein andere Gattung

(47)

Alun

285.

Aluyn.

(47)

Essich

286.

Azijn.

(47)

Von Gummi

286.

Vande Gommen.

Gummi mancherley
anzeigung vnnd
lyms, so die
Jlluministen

Van veelderley
Soorten van Lijm /
dat de Illuministen
gebruycken / ende
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gebruchen Perment
lym

eerst van
Parkementlijm.

(48)

Husslym.

286.

Huyslijm / ofte
Vischlijm.

(48)

Mündlym

286.

Montlijm.

(48)

Tragant

286.

Dragantgomme.

(48)

Gummi arabicum

287.

Gomme van
Arabien.

(48)

Wyss vom Eyg

287.

Eyerwit.

(49)

Gummi lacca

287.

Gummi Lacca.

(49)

Goldgrundt zu
bereiten

287.

Hoemen Goutgront
bereyden sal.

(51)

Ein ander
Goldgrund

-

(51)

Goldtgrundt Gummi 289.

Dit zijn de Gommen
die een
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tot den Goutgrondt ghebruyckt.
(52)

Musierung vff
Goldt

290.

Museringhe op Goudt.

(53)

Gemalen gold oder 291.
silber auss der
fädern zeschriben
oder mit dem pensel
zemolen

Hoe dat men ghemaken Goudt
/ ofte Sil=/ ver /wt de Penne
schrijven sal / ofte met den
Pinceele sal opstrijcken.

(53)

Ein anders gemalen 291.
goldt

Een ander ghemaken Goudt.

(54)

Aurum Muscium
zemachen

292.

Om Aurum Musicum te
maken.

(55)

Aurum musicum,
ein bessers

293.

Aurum Musicum op een ander
Manniere.

(56)

Aurum Musicum 294.
eine andere Gattung

Een ander Soorte / van
Au=rum musicum.

(56)

Ein anders Aurum 295.
Musicum

Een ander goet Aurum
Musicum.

(57)

Aurum Musicum
ein gut stücklin

(57)

Argentum musicum 295.
wie man das
machen sol

Hoe datmen Argentum
Muscicum sal maken.

(58)

Quecksilber
296.
wie mans tödten sol

Hoe datmen den Quicksilver
sal dooden.

(58)

Laudanum

Van het Laudanum.

(59)

Sal armoniacum das 296.
ist Salmiacs

Sal Armoniacum.

(59)

Ematites ein
blutstein

Ematites dat is den Bloetsteen.

(59)

Vom Cenober
297.
Cenober wie der sol
künstlich gemacht
werden

Hoe datmen den Cinnober of
Vermeliloen / constelick
maken sal.

(61)

Cenober vff ein
andere gattung

298.

Cinnober te maken / op een
ander Manniere.

(61)

Paryss rot zu
machen

299.

Hoe datmen Parysroot sal
maken.

-

296.

297.
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Pariss root gar
schön wie ein rote
Ross

299.

Parijsroot te maken / als een
roode Roose.

(62)

Presilgen
mancherley so

300.

Allerley Bresilliverwe / sal-
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alweg by schönem
heitterem himmel
bereit werden

men altijdt by
schoon we=ser
bereyden.

(63)

Presilg die beste
vnd bstendig

300.

Om te maken Inct
die seer goet / ende
bestandich is.

(63)

Presilg bald zu
301.
bereitten Brunfarb

Om den Bresillie
bruynachtich te
bereyden.

(64)

Presilg die Liechtar 302.
ist

Een lichtverwighe
Bresilli Inckt.

(64)

Presilgen die satt ist 302.

Een Bresilliverwe /
die hooghe van
Verwe is.

(65)

Rösslin farb, sit der 303.
presilgen tochter

Roosenverwe / is
des Bresillien
Dochter.

(66)

Rösslin vff ein
andere gattung

-

(67)

Rösslin das schön
vnnd liecht ist

304.

(67)

Lac dass man auch 304.
in den Apotecken
findet genent:
‘Moler Lac’

Lac / datmen
Schilders Lac
noemt.

(67)

Lac adulterinum

305.

Lac adulternium.

(68)

Trachen blut

305

Drakenbloet.

(68)

Sarcocolla fleysch
lym

305.

Sarcocolla.

(68)

Von Minien

*301.

Vande Menie.

(69)

Violet wasser ein
gar gut stücklein

*301.

Violetwater / dat
een seer goet
stuckxken is.

(69)

Bruny farb

*301.

Bruyne Verwe.

(69)

Brun ein andere
gattung

-

(70)

Leberfarb

307.

Een ander
Roosenverwe / die
schoon ende licht is.

Leververwe.
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Leberfarb ein
anders

307.

Een ander
Leververwe.

(70)

Fürfarb

307.

Vierverwe.

(70)

Fürfarb ein andere 307.
gattung

(70)

Von gälen farben

308.

Gälfarben zu
bereitten Ruschgäl

Een ander Soorte
van Vier=verwe.
Vande gheluwe
Verwen.
Rusgheluwe.

(71)

Auripigmentum,
dass wurt genert
Opermentgäl

308.

Van het Orpigment.

(73)

Plygäl

308.

Lootgheluwe.

(72)

Beergäl

309.

Van Baergheluwe.

(72)

Erbselen Gäl

-
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(73)

Schütt gäl

309.

Schijtgheel.

(73)

Saffren gäl

*308.

Saffraen gheluwe.

(73)

Goldgäl das schön *308.
ist

Gout gheluwe / dat
schoon is.

(74)

Oger gäl

*308.

Oker gheluwe.

(74)

Vom Grien

311.

Van de groene
Verwen.

Spon grien ze
machen

Hoe datmen
Spaensgroen maken
sal.

(75)

Groechisch grien

311.

Griecksgroen / ofte
Spaensgroen.

(75)

Safftgrien ze
machen

312.

Om sapgroen te
maken.

(76)

Berggrien

312.

Berchgroen.

(76)

Schifer Grien

313.

Schifergroen.

(76)

Von Plouw farben 313.

Vande blaude
Verwen.

Lasur plouw

Lasuyrblau.

(77)

Schmeltze

314.

Smalte.

(77)

Ultra maryn plo

314.

Transmarijnblau.

(77)

Eschplo

314.

Aschblau.

(78)

Plo Tornisal

314.

Blau Tornesol.

(79)

Tüchlin plouw

315.

Doeckblau.

(79)

Bastart lasur

315.

Bastartlasuyr.

(80)

Attichber plow

-

(80)

Legmosvs oder
Turnüss

*306.

Violenblau.

(81)

Endich

*306.

Blau Indie.

(81)

Endich zu machen *306.

Hoe datmen Indie
maken sal.

(81)

Fuss Endich ein
ander stück

317.

Huys-Indie.

(82)

Weid plumen

-

(82)

Purpurfarb

317.

Purperverwe.
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(82)

Schwytzer grien das 317.
durchschinig ist

Switsergroen /d at
doorschijnich is.

(83)

Rosyen rot.
Rosynenfarb

Scharlaeckverwe.

(83)

Von Russ farben 318.
Russfarb zu harfarb

(84)

Schwartz kupffer
lot

-

(84)

Mummian

318.

(84)

Schwartze gute farb 319.
zemachen
Pfirsichsteinschwarz

318.

Soetverwe / oft
Haeyrverwe.

Mommie.
Hoe datmen goede
swarte Ver=we
maken sal.
Persesteenswart.
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(85)

Von Wyssen
farben

319.

Ply wyss zu machen

Vande witte
Verwen.
Hoe datmen
Lootwit / ofte
Ceru-se maken sal.

(85)

Wysse farb ein
anderss

320.

Een ander witte
Verwe.

(86)

Eyer schalen kryd

-

(86)

Wysse gute farb

-

(86)

Wysser bolus

320.

Witten Bolus.

(86)

Grawe farben

320.

Een grauw Verwe.

(86)

Falbe farb

320.

Een Verwe die
Value is.

End des ersten
Buchs
(87)

Hie hebben
anallerlei
schattierungen und
mixturen, gestellt
mit figuren uff den
ougenschyn
Von lybfarben

-

Enz.

-

(112)

Wolfffarb

-

(112)

Von Kuppffer Lot
Schwartz Kuppfer
lot zumachen

-

(113)

Rot Kupfferlot zu
machen

-

(113)

Ein ander schwartz Lot

(113)

Von Perment
Perment mit
320.
mancherley farben
durchschynig
zemachen

Om Percament met
veelderley Verwen
door schijnich te
maken.
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Von Dinten

321.

Hoe datmen goeden
bestandighen Inct
sal maken.

Gute bstendige
schrybdinten, die
sol man also
bereitten
(115)

Von wysser
geschrifft

322.

Om op Pampier
widt te schrijven /
he welcke men opt
witte Pampier noch
sien noch lesen en
can / ten sy datment
eerst / door eē claer
wa=ter trecke.

(116)

Von Schwarzer
gschrift

323.

Om sonder Inckt
een swarte
Gheschrifte te
schrijven/ het
welcke men niet en
can
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swart sien / ten sy datmen
oock door een wa=ter trecke.
(117)

Von schwartzen
323.
brieffen Ein
schwartzen brieff
mit wysser
geschrifft an tag ze
thun

(117)

Durchschynig Papyr - Oltränct
durchschynig papyr,
daruff man aller
hand verzeichnen
kann

(118)

Von Bensel

-

Bensel ze machen

-

(119)

Fischbein. Os sepie -

(119)

Von Etzzwasser

Om een swarten Brief / met
witte geschrifte openbaer te
maken.

-

Etzwasser uff ysen
und stahel
(120)

Yngsenckte
gschrifften

-

(121)

Federn, beyn und 324.
rosshaar zu ferben

Om Pennen / Beenders / en
ros Haeyr te Verwen.

Rot federn oder
beyn.
(121)

Grüne fädern oder bein

(122)

Gäl fädern oder
beyn

-

(122)

Plouwe fädern

324.

Om Pennen blau te Verwen.

(122)

Ein bsonder
temperatur wasser

325.

Een besonder
Temperatuyrwater.

(122)

Cenober

325.

Om Cinnober te maken.

(123)

Das kein stien vom für mög zerspalten

(123)

Das kein tuch
verbrenn

-
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(123)

Glaskütty

326.

Een Lutum om alle gescheurde
Gelasen dichte te maken.

(123)

Lutum sapientie

326.

Een ander Lutum Sapientie

(123)

Lutum spaientie fast 326.
gut

(124)

Lutum sapientie

-

(124)

Patronenpayr zu
bereitten

326.

Hoe datmen Patroonpapier sal
bereyden.

(124)

Ein gemeine
sunderliche

327.

Een besondere gemeyne

Een ander Lutum Sapientie /
dat seer goet is.
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Temperatur zu allen
Farben dienstlich

Temperatuyre tot
alle Verwen seer
dienstelick.

(125)

Rubrycken
temperatur

-

(125)

Proba eins yetlichen 327.
Cenoberss

De Prover van allen
Cinnober.

(125)

Bastart-Cenober

327.

Bastart Cinnober.

(126)

Lasur zu wäschen
und anzubereitten

328.

Hoe datmen den
Lasuyr sal
wasschen / ende
bereyden.

(126)

Böss fliessend
papyr zu stercken
und bereitten, das
man daruff kan
ufftragen mit
farben, das es nit
durchsclag oder
fliesse

333.

Om alle
doorslaende
Pampier te stercken
/ ende te bereyden /
om daer op te
schrijven ende te
schil=deren.

(127)

Stahel, ysen,
kupffer oderandere
metall zumachen,
dass man daryn
graben, stechen
oder schnyden mag
Ende des andern
buchs

(127)

Characters

-

oder Heimliche
worzeichen
(130)

Beschuluss dieses Illuminierbuchs

***

Op drie plaatsen vindt men een aanduiding dat zijn bron een Duitsch boek is(1).
p. 295: ‘Hoe datmen Argentum Musicum sal maken.... / so doet daer by dry loot
Wismat / ...’
(1) p. 314 laat hij de aanduiding integendeel weg; waar hij vertaalt: ‘Transmarijnblau... het
aldercostelicste / dan het wort selden gevonden...’ staat er in het boek van Boltz ‘... doch in
hochtütschen landen wenig und selten gesehen’.
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en hij voegt er aan toe: ‘/ Wismat is een hoochduyts woort’.
p. 312: ‘Om Sapgroen te maken.... / so doet daer by bereyde Endig / ...’(2).
hier staat eveneens bijgevoegd: ‘(Endig is een hoochduyts woort.)’

(2) Endich is indigo, Baten vertaalt het eenige blz. verder door Indie.
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p. 317: ‘Huys=Indie. Neemt Besien / diemen in hoochduyts kernger=stenbeer noempt
/ ...’
is de vertaling van: ‘Fuss Endich. Nimm Kerngerten ber...’
***

Benziger besluit zijn inleiding met(1): ‘Boltz hat damit während fast 200 Jahren ein
ausgedehntes Gebiet der deutschen Maltechnik beherrscht.’
We kunnen er aan toe voegen dat ook in Nederland nog zeer laat een volledige
vertaling verscheen in het 1ste (1770 en 1780) en 2de stuk (1770 en 1775) van het
compilatie werk:

[1770, Anonymus].
De geheime Illumineer-konst.
Behelzende:
I. Hoe men allerlei zoorten van VERWEN konstig Bereiden en nuttig Gebruiken
zal.
II. Het maken van allerlei zoorten van CHINEESCHE en andere VERNISSEN en
VERLAKKINGEN, en derzelver Gebruiken.
III. Eene duidelyke Onderrichting, om allerlei Voorwerpen, als Menschen
Gediertens, Boomen, Velden, Wateren, Gebouwen, Vruchten en Bloemen naar
het leven te Schilderenen, en het geen verder tot die Wetenschap nodig is.
IV. Van de SCHILDERKONST in MINIATUUR, benevens een grondig Onderwys
der TEEKENKONST en om op eene gemakkelyke wyze te leeren
SCHILDEREN, zonder Meester; mitsgaders de beste Manier om de CRAYONS
te maken.
V. Eene BESCHRYVING van het Schilderen der ZWARTE KONSTPRENTEN,
benevens de wyze om dezelven op het Glas te brengen, en van de GLAS
SCHILDERKONST

(1) Loc. cit. p. 31.
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VI. Het VERGULDEN van allerlei METAALEN, om dezelve te doen Smelten, tot
Poeder te maken, daar mede aan te Leggen, en uit de Pen te schryven.
VII. Allerlei STOFFEN te VERWEN, Plysterwerken aan te Leggen, Hoorn week te
maken, en allerlei Figuuren en Beelden daar van te Drukken: benevens eene
Onderrichting om op alle METALEN te ETSEN, INDIAANSCH
KABINETWERK te maken en Uittesnyden.
VIII. Veele Fraaye GEHEIMEN om allerlei soorten van GESTEENTENS door
KONST na te maken, en in haare Natuur te vertoonen; benevens nog veele
andere fraaye Zaken en verborgene Wetenschappen meer.

Alles met groote moeitte en vlyt by een verzamelt, en ten algemeenen nutte in het
licht gegeven, door een
LIEFHEBBER DER KONSTEN.
TE AMSTERDAM,
By GERRIT BOM, Boekverkoper. 1770.
[20,0 cm. × 12,5 cm.; IV + 108 + (8) pp.; gr. in 8o]

[1770, Anonymus]
De geheime Illumineer-konst.
Behelzende:
I. (enz. zooals het eerste stukje)
Liefhebber der konsten.
Tweede stukje.
TE AMSTERDAM,
By GERRIT BOM, Boekverkoper, 1770.
[20,0 cm. × 12,5 cm.; (11) + 118 + (8) pp. gr. in 8o]
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[1770, Anonymus]
De geheime Illumineer-konst.
Behelzende: I en II (zooals in de tweede uitgave, zie verder) III (enz. zooals
de voorgaande stukjes) liefhebber der konsten. derde en laatste stukje.
TE AMSTERDAM,
By GERRIT BOM, Boekverkoper, 1770.
[20,0 cm. × 12,5 cm.; (11) + 160 + (8) pp. + (4) pp. boekenkataloog van den drukker.
- De drie stukjes samengebonden in bezit van Apotheker Mathys, J. te Gent].
In de tweede uitgave komen er eenige wijzigingen in den titel. De aanduiding
‘vermeerderde uitgave’ herleidt zich tot twee nieuwe voorschriften opgenomen in
het derde stukje, het eene pp. 136-40 ‘Om de berugte Copal Olie Vernis van Martin,
te maken’, het andere pp. 165-66 ‘Recept voor Vochtige en Natte Muuren. Het zy
buiten of binnens Huis, zo van Oude als Nieuwe Gebouwen’.
Voor het overige komen inhoud en pagineering, voor de 3 stukken, overeen met
de eerste uitgave.
Hier volgen de wijzigingen in den titel:

[1780, Anonymus]
De geheime illumineer-konst
Behelzende:
I. Hoe men allerlei soorten van de fynste VERWEN konstig Bereiden en nuttig
gebruiken zal; nevens de GEHEIME om de CARMYN en ULTERMARYN te maken.
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II. Het maken van allerlei Soorten van CHINEESCHE en andere VERNISSEN en
fyne LAKKEN, en derzelver gebruiken, nevens eene nieuwe uitgevondene
VERLAKKONST.
III. (enz. zooals eerste uitgave).
Alles met groote moeite en vlyt uit veelerlei Taalen en raare Manuscripten by een
verzamelt, en ten algemeenen nutte in het licht
gegeeven, door een
LIEFHEBBER DER KONSTEN.
EERSTE STUK.
TWEEDE EN VERMEERDERDE DRUK.
TE AMSTERDAM,
By GERRIT BOM EN ZOONEN,
Boekverkoopers, 1780.
[21,5 cm. × 12,5; (IV) + 108 + (8) pp. in 8o; Koninkl. Bibl. Brussel VH 9246, samen
gebonden met de twee volgende deelen.]

[1775, Anonymus]
De geheime illumineer-konst
Behelzende:
I. Hoe men allerlei zoorten van VERWEN konstig Bereiden en nuttig Gebruiken
zal.
II. Het maken van den Oostindische of Chineeschen INKT, VERNISSEN EN
LAKKEN; TEMPERWATERS en MONTLYMEN; als mede van veele raare
VERGULDINGEN, LIJSTCIERAADEN, ongemeene uitlandsche VERNISSEN,
en meer andere fraaye SCHILDERKONSTSTUKKEN.
III. (enz. zooals de eerste uitgave)
Alles met groote moeite en vlyt by een verzamelt, en ten algemeene nutte in het licht
gegeven, door een
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LIEFHEBBER DER KONSTEN.
TWEEDE STUKJE.
TE AMSTERDAM,
by GERRIT BOM, Boekverkoper. 1775.
[20,5 cm. × 12,5; (II) + 118 + (8) pp. in 8o; Koninkl. Bibl. Brussel VH 9246; samen
gebonden met het voorgaande en het volgende deel]

[1780, Anonymus]
De geheime illumineer-konst.
Behelzende: I. (enz. zooals het Eerste Stukje 1780).
DERDE EN LAATSTE STUK.
TWEEDE EN VERMEERDERDE DRUK.
TE AMSTERDAM,
By GERRIT BOM EN ZOONEN,
Boekverkoopers 1780.
[20,5 cm. × 12,5; (II) + 166 + (8) pp. in-8o; Koninkl. Bibl-Brussel VH 9246, samen
gebonden met de twee voorgaande deelen.]

IV. Aschblauw.
Bij schrijvers van de 17e eeuw beteekent dit meestal azuriet (basisch kopercarbonaat)
en nimmer een mindere kwaliteit Lapis Lazuli (ultramarijn-asch).
Maar zooals De Wild doet opmerken: ‘In het Secreet-Boeck wordt melding gemaakt
van Aschblau, doch dit wordt klaarblijkelijk verward met de destijds nog weinig
bekende Smalt.’(1)

(1) Loc. cit. p. 25.
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Zoo klaarblijkelijk is het niet. In het Secreet-Boeck staat er: ‘Neemt smeltassche...’,
en daarbij staat twee paragrafen hooger Smalt uitdrukkelijk behandeld.
Dat het werkelijk toch om een mindere kwaliteit van smalt gaat, kan men nu
uitmaken aan de hand van den Duitschen tekst. Er staat ‘Smeltze’ (d.i. smalt) en twee
paragrafen verder ‘Esch plo: Smeltz esch, die sol man wol durch...’. En nog duidelijker
wordt het in het tweede boek (niet vertaald in het Secreet-Boeck): ‘Esch plow soll
also verschattiert werden: Wann du ein frölich gewand wilt machen so strych es an
mit Esch plo. Schattier doruff mit der edlen smeltze oder ...’ Het bepaald lidwoord
en ‘edlen’ laten aan duidelijkheid niets te wenschen over.
Het Aschblau is klaarblijkelijk een mindere kwaliteit smalt.

V. - Het ‘Secreet-Boeck’ van C. Baten en ‘Die Secreten van den
eervveerdigen Heere Alexis Piemontois.’
Geen enkel ‘secreet’ van Boltz is geteekend, onder de andere vindt men meer dan
50 verschillende namen van auteurs, die vermeld worden. Hier zal ik me alleen bezig
houden met ‘Alexius’, omdat van hem ook verfbereidingen overgenomen werden.
Bij onderzoeking hiervan bleek me dat deze recepten overgenomen zijn uit het
boek dat in zijn oorspronkelijke uitgave den titel droeg:
De Secreti del reverendo Donno Alessio Piemontese sei libri.
In Venezia, per Sigismondo Bordogna 1555. (8o)
Dit boek met buitengewoon succes, kende in 1557 reeds een Fransche vertaling
die te Rouen verscheen en ook tijdens hetzelfde jaar bij Plantijn te Antwerpen.(1).
Als eerste Nederlandsche uitgave komt in aanmerking:
[1558, Alexis Piemontois].
Die // Secreten // van den eervveer- // dighen Heere Alexis // Piemontois. //
Inhoudende seer excellente ende wel gheapprobeerde reme- // dien, teghen
veelderhande crancheden, wonden ende andere // accidentē: Met die maniere van
te distilleren, perfumeren, // confituren maken, te verwen, coleuren, ende gieten.

(1) Brunet. Manuel du Libraire, 1922.
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VVt den Françoyse ouergheset.
(Merk van den drukker).
Tantvverpen, // By Christoffel Plantijn, inden gulden eenhooren. //
1558. // Met Privilegie.
(188 recto pp. + (2) + (19) in-8o; Bibl. Univ. Gent Acc 5282; Koninkl. Bibl. Brussel
II 25934 A; het Privilegie alleen verschilt voor deze twee exemplaren).
Voor de andere Nederlandsche uitgaven zie ‘Zuid- en Noord-Nederlandsche
Bibliographie over natuurlijke en geneeskundige wetenschappen tot 1800 (Versl. en
Mededeel. 1937, p. 267). De uitgave van 1558 echter ontbreekt daar.
Aan de hand van een boek waar de twee namen op vermeld staan, heeft men
kunnen uitmaken dat Alexis Piemontois (Alessio Piemontese) kan vereenzelvigd
worden met den Italiaanschen alchimist Hieronimo Ruscelli(1). Daar pleit ook voor,
de uitvoerigheid waarmede hij sommige bereidingen beschrijft zooals bv.:
Hoe datmen den Cinober / of Vermillloen // van Solfer: en van Quicksilver //
maken sal. (Baten 1600, p. 238).
De titel bij A. Piemontois luidt (Plantijn 1558, p. 161) Om den cinober te maken,
ende dien oock in groote brooden te // redigeren als van hondert oft twee hondert
ponden swaer, oft also // swaer als ghy wilt, ghelijcmen in Duytschlant maect: het
welck tot // noch toe in gheheel Italien ombekent is gheweest.
Gaat men de Nederlandsche vertalingen van Piemontois vergelijken met deze van
Baten, dan stelt men vast, dat Baten niet afgeschreven heeft van een Nederlandsche
uitgave. Verder heb ik niet gezocht uit te maken uit welke taal het dan wel
overgenomen werd, omdat dit niet in mijn bevoegdheid ligt. Ik kan er alleen aan toe
voegen dat hij ook het tweede deel van Piemontois' Secreten gebruikt en dus gekend
heeft.
De meeste van die secreten zijn geteekend Alexius of Alexus.
Ik laat nu slechts deze volgen die naast deze van Boltz interesseeren kunnen:
94. Om alderley Beenders / en hout // te verwen.
201. Om Ebenhout te maken / ghe= // lijcks oft also ghewas- // sen ware.

(1) Zie voetnota voorgaande blz.
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203. Een ander (Om alle metalen te vergulden).
203. Hoe datmen alderley medaillen // sal ghieten.
204. De eerste Aerde / om alle metallen daer // in te ghieten.
204. De twee Aerde.
205. De derde Aerde.
205. De vierde Aerde.
205. De vijfde Aerde.
205. De seste Aerde.
205. De sevenste Aerde.
206. De manniere om dese voorschreven Aerden / tot al= // sulcken
subtijlicheyt te brenghen / dat men= // se schier niet voelen en can.
207. Een seker Water / het welcke men de Mees= / tersse noemt / om dese
voorgaande Poe= // ders te menghelen ende te // contempereren.
208. Van al het ghene / datmen tot de Conste // van het Medaille ghieten moet
reede hebben.
209. De Manniere van alle Medaillen af te ghieten.
211. Een Water om alle Medaillen / ende andere // Silverwerck wit te sieden
/ ende // claer te maken.
(21.) = 221. Om Ysers te vergulden.
(21.) = 221. Een ander.
238. Hoe datmen den Cinober / of Vermilloen // van Solfer / en van
Quicksilver // maken sal.
240. Om den Cinnober tot het schrij= // ven te bereyden.
244. Een ander. (Om alle Ghelas / dat gescheurt / // ofte ghebroken is /
wederom // te sauderen.
272. Om seker letteren / door het Water // leesbaar te maken.
(273-274 uitgescheurd). Een poeder om Inct te maken om by hem te nemen
op een lange reys. - Om rooden inct te maken. - (Om gouden letteren te
schrijven).) Een ander. - Om silveren Letters te maken. - Om groen te schrijven.
275. Om root Was te maken.
(279) = 276. Om groen Was te maken.
(279) = 276. Om wit Was te maken.

De kleurbereidingen in Alexius Piemontois zijn veel talrijker dan men zou vermoeden
uit hetgeen Baten er van overnam. Dit zij opgemerkt om de meening uit de wereld
te helpen, die aan de hand van een uitlating van den Heer M.A. De Wild in
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zijn zeer verspreid boek ‘Het Natuurwetenschappelijk Onderzoek van Schilderijen’,
haar weg zou kunnen gaan. Het gaat om: ‘... “Secreet-Boeck”, dat, voor zoover mij
bekend, het eenige Hollandsche werk is met uitvoerige recepten voor de bereiding
van een aantal verfstoffen en bindmiddelen.’(1).
Met de ‘Secreten van Alexis Piemontois’ heb ik nu één werk vermeld, dat in het
Nederlandsch verscheen bijna een halve eeuw vóór dit van Carel Baten, en ik zou
nog eenige andere, ook nog oudere, Nederlandsche (ook Hollandsche) boeken kunnen
opsommen, die ons kleurrecepten brengen.
Maar over dit, bij een andere gelegenheid.
Rijksuniversiteit, Gent.
Laboratorium voor Warenkunde.

(1) Loc. cit. p. 4. In de Duitsche uitgave (Muenchen 1931) staat: ‘... das einzige originale
niederländische Werk...’.
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Algemeen register van de Verslagen en Mededeelingen der
Koninklijke Vlaamsche Academie voor 1938.(1)
Maandelijksche Vergaderingen
19 Januari

Bladz. 5

23 Februari

61

18 Maart

277

27 April

405

18 Mei

507

15 Juni

553

20 Juli

571

3 Augustus

613

28 September

669

16 November

737

21 December

775

Plechtige Vergadering op Zondag 6 November.

I. - Zaken
A
Académie royale de Langue et de Littérature Françaises.
- Heeft den Heer VAN ZYPE gelast aan de Vlaamsche Academie een
voorstel tot samenwerking te onderwerpen in een aangelegenheid
die de Vlaamsche en de Fransche letterkunde aangaat. 82.
Academie (Koninklijke Vlaamsche - voor Geneeskunde van België).
- Brief van den Heer Minister van Volksgezondheid met verzoek aan
de Academie een dubbele voordracht van tien personen die de eerste
kern zouden moeten vormen, over te maken. 417.
- Oprichting. 776.
Academies (Vlaamsche Wetenschappelijke).
- Prof. FR. DAELS stelt de Academie voor zich te laten
vertegenwoordigen op een audiëntie door den

(1) Samenstellingen als Koninklijke Vlaamsche Academie, Letterkundige Mededeelingen, enz.
worden enkel vermeld onder het naamwoord; dus onder Academie, Mededeelingen, enz.
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-

-

Eerste-Minister toegestaan aan een afvaardiging van de Vereeniging
voor Wetenschap. 280.
De bemoeiingen der Academie in zake Vlaamsche
Wetenschappelijke Academies in hun officieel en definitief stadium.
414-420.
Samenstellen van de lijsten van eventueele candidaten voor de
kernen der Wetenschappelijke Vlaamsche Academies. 515.
Benoeming van de leden van de kern van de drie klassen der Kon.
Vl. Academie van België. 614.

Amsterdam (Koninklijke Akademie voor Wetenschappen).
- Schenkt boeken. 73. 741.
Amsterdam (Universiteit).
- Schenkt boeken. 739.
Argentina (Regeering).
- Schenkt een boek. 671.
Association Budé.
- Richt een brief aan den Heer Minister van Openbaar Onderwijs
betreffende een ontwerp van uitgave van werken uit onze
Middelnederlandsche literatuur. 83.
- Voorstel aan de Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde onderworpen. 86.
- Id. in de Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. 87.

B
Beernaert-prijs.
- Ingekomen werken en benoeming van den keurraad. 89, 285.
- Verslag van den Keurraad. 663.
Begrooting der Academie.
- Buitengewone Kredieten voor 1939 aangevraagd. 743.
Bestuurscommissie van de Koninklijke Vlaamsche Academie.
- De samenstelling voor 1938 goedgekeurd. 75.
- Wylen Kan. Jacobs vervangen door Prof. J. VAN MIERLO, 557, en
wijlen L. WILLEMS door Prof. Dr. A. VERMEYLEN, 747.
Bestuur der Koninklijke Vlaamsche Academie.
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Benoeming van Dr. Fr. VAN CAUWELAERT als bestuurder en Prof.
Dr. A.H. CORNETTE als onderbestuurder voor 1938, bij brieve van
17 December 1937 aangekondigd. 5.
De hr. Prof. Dr. R. VERDEYEN staat het ambt van bestuurder aan
den hr. Dr. Fr. VAN CAUWELAERT af. 7.
Ontvangst van het Bestuur ten Paleize. 75.
Adres vanwege de Academie aan den Koning aangeboden. 76.
Verkiezing van Prof. Dr. A.H. CORNETTE tot bestuurder en van
Prof. Dr. A. CARNOY tot onderbestuurder voor het jaar 1939. 747.

Boeken (Aangeboden). 11, 73, 279, 408, 511, 554, 572, 614, 670, 739, 776.
Boeken (Aangekochte), 11, 69, 277, 408, 510, 554, 572, 613.
Boekerij der Academie.
- Verslag van den Bestendigen Secretaris over den toestand der
boekerij in 1937. 81.
Brugge (Stad).
- Schenkt een boek. 776.

C
COMMISSIES bij de Academie. Bestendige en andere Commissies.
I. Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der
Commissie: Vergaderingen Februari, 85; April, 411;
Juni, 555; Augustus, 618; December 777.
II.

Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde.
Verslagen uitgebracht over de ver-
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III.

IV.

gaderingen der Commissie: Vergadering van Februari. 86; April,
412; Juni, 556; Augustus, 619; December, 778.
Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der
Commissie: Vergadering Januari. 17; Maart, 281; Mei,
512; Juli, 574; September, 672; November, 744.
Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche
Lexicographie.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der
Commissie: Vergadering Januari, 18; Maart, 283; Mei,
513; Juli, 575; September, 673; November, 745.
Confederatie der Oud-Strijders van Oost-Vlaanderen en Bond der
Vuurkruisers.
- Noodigt de Academie uit tot de Plechtige Absoute op
17 Februari in de Hoofdkerk van St. Baafs gezongen
ter nagedachtenis van Z.M. Koning Albert. 79.
Congressen (Vlaamsche Philologen - te Leuven).
- Rondzendbrief aan de Academie. 281.
- Vraagt aan de Academie zich te laten vertegenwoordigen
op de zittingen. Nemen die opdracht aan de heeren
CARNOY, VAN DE WYER, GROOTAERS en GRAULS. 410.

D
Aug. De Boeck-Fonds.
- Verzoek aan de Academie zich als lid van het Eerecomité van het
Fonds te laten opnemen ingewilligd. 281.
Delft (Technische Hoogeschool).
- Schenkt boeken. 742.
N. De Tiere-prijs.
- Ingekomen werken en benoeming van den keurraad. 90.

E
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J. Eeckhout-prijs.
- De schenking ter stichting van den prijs aanvaard. 77.
- Goedkeuring van de schenking bij K.B. van 23 November 1937.
280.
- Wijzigingen aan een bepaling van het reglement opgenomen. 743
en 749.

F
Fondsen (Academische -).
- Rekeningen over 1936 goedgekeurd. 15.
- Rekeningen over 1937 door de Bestuurscommissie en de Academie
goedgekeurd zullen aan de Regeering worden onderworpen. 85.
- Bij K.B. van 16 April 1938 goedgekeurd. 511.

G
Geboorte van H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden.
- De Academie laat zich vertegenwoordigen op den plechtigen
dankdienst bij gelegenheid van de geboorte der Prinses op 6 Februari
1938. 78.
Groningen (Universiteit), schenkt boeken. 511.

H
Hulde Nico Van Suchtelen.
- De Academie vertegenwoordigd. 744.
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I
Intellectueele Propaganda in het Buitenland.
- Het Departement van Buitenlandsche Zaken wenscht in 't bezit te
worden gesteld van een lijst van representatieve werken der
Vlaamsche literatuur met het oog op de intellectueele propaganda
in het Buitenland. 574.
IIIe Internationaal Congres voor Phonetische Wetenschappen, te Gent.
- Vraagt de Academie zich te laten vertegenwoordigen op de zittingen
van het Congres. De heeren GOEMANS, GROOTAERS, JACOBS en
VERDEYEN als afgevaardigden aangeduid. 16.
VIIIe Internationaal Congres voor Geschiedkundige Wetenschappen, te Zurich.
- Vraagt de Academie zich te laten vertegenwoordigen op de zittingen
van het Congres. De heeren CORNETTE, PRIMS en VAN PUYVELDE
als afgevaardigden aangeduid. 16.

K
Keulen (Universiteit).
- Schenkt boeken. 671.
IVe Verjaring van het afsterven van Koning Albert.
- Bij brieve vanwege den heer Minister van Openbaar Onderwijs
wordt aan de Academie ter kennis gebracht dat een zielemis zal
opgedragen worden te Brussel op 17 Februari 1938. 78.
- Plechtige Absoute gezongen te Gent in de Hoofdkerk van St. Baafs.
De Academie door de heeren L. WILLEMS en J. EECKHOUT
vertegenwoordigd. 79.
Z.M. Koning Leopold dankt de Academie voor het schenken van het Gedenkboek
van de 50e verjaring der Academie. 279.
- Zijn telegram van dankzegging in antwoord op de hulde Hem door
de Academie gebracht. 738.
Kopenhage (Kgl. Danske Viderskabernes Selskab).
- Schenkt boeken. 74.
Kroonorde (Zie Onderscheidingen) 408, 775.
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L
Leiden (Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde).
- Schenkt boeken. 74, 670. 741.
Leopoldsorde (Zie Onderscheidingen). 408.
Leuven (Universiteit).
- Schenkt boeken. 614, 776.
Lezingen in de Koninklijke Vlaamsche Academie.
***Maandelijksche Algemeene Vergaderingen.
- Het raadsel der Cassiere's, door Dr. W. VAN EEGHEM. 20 en 91-198.
- Een Ooggetuige van de Vlaamsche Romantiek, door EM. DE BOM.
285.
- Het Ontluiken van het Humanisme te Antwerpen, door Kan. FL.
PRIMS, 515 en 523-532.
- Ida von Düringsfeld. Een ooggetuige van de Vlaamsche Romantiek
1857-1862 en volg. jaren, door EM. DE BOM, 577 en 578-612.
- De Dichter Arnold Sauwen, door EM. DE BOM. 747.
***COMMISSIEVERGADERINGEN.
COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE.
- Over een onbekenden bundel 16e-eeuwsche Refereinen, door Dr. L.
WILLEMS, 85.
- Over de Antwerpsche uitgave der Gentsche spelen van 1539, door
denzelfde, 86.
- Perrout gehandhaafd: enkele kantaanteekeningen, door Prof. Dr.
J.
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VAN MIERLO, S.J.. 412 en 421-438.
Toponomica: Weezet = Visé(?), door Dr. L. WILLEMS, 555.
Nog steeds de Reinaert-proloog, door denzelfde. 556.
Dialectische elementen in het Brusselsch Fransch, door Prof. Dr.
L. GROOTAERS, 618.
De Reinaert-Proloog of Adhuc sub judice lis est, door Dr. L.
WILLEMS. 675-692.
Het Nederlandsch Woordenboek der 20e eeuw, door Prof. Dr. E.
BLANQUAERT, 777 en 781-799.

COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL- EN LETTERKUNDE.
- Zuid- en Noord-Nederlandsche Bibliographie over Natuur en
Geneeskunde tot 1800. - 4e Bijdrage. door Prof. Dr. A.J.J. VAN DE
VELDE, 87 en 199-265.
- Id., 5e Bijdrage, 413 en 439-505.
- Id., 6e Bijdrage. 778.
- Ter bevordering van het Algemeen Beschaafd in Vlaanderen, door
Prof. Dr. E. BLANQUAERT, 556 en 561-569.
- Over Herm. Boerhaave (200 jaar na zijn overlijden, 1738), door
Prof. Dr. A.J.J. VAN DE VELDE, 619.
COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS, BIO- EN BIBLIOGRAPHIE.
- Eugeen Van Oye en Guido Gezelle, door Prof. Dr. FR. BAUR. 17 en
287-330.
- Martijn van Torhout, een nieuw dichter van beteekenis uit de 13e
eeuw, door Prof. Dr. J. VAN MIERLO, S.J. 281 en 331-375.
- Colijn Caillieu en zijn strophisch gedicht ‘Het Dal sonder
wederkeeren’ (uitgave van Prof. P. De Keyser), door Dr. L.
WILLEMS. 512.
- Hadewigiana. - De lijst der Volmaakten van Minne; enz., door Dr.
L. WILLEMS. 575.
- Nog een schandaleus spel (vóór 1550), door Dr. W. VAN EEGHEM.
672.
- Glossen over Vlaamsche romantici, door EM. DE BOM. 745.
COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSCHE LEXICOGRAPHIE.
- Moet de 4e graad der Lagere School verdwijnen? door Kan. J.
JACOBS. 18.
- Technische woorden (6e mededeeling), door Prof. Dr. A.J.J. VAN
DE VELDE. 284 en 377-403.
- Nogmaals over de bevoegdheid en de werkzaamheden der
Commissie. Bespreking door L. GOEMANS. 513 en 517-522.
- Over Volksopleiding, door Prof. Dr. A.J.J. VAN DE VELDE. 673.
- Pleidooi voor alzijdige opleiding van den tooneelspeler, door L.
MONTEYNE. 745 en 755-770.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1938

Lidmaatschap der Academie.
Staat der Academie voor 1938; werkende, briefwisselende en buitenlandsche
eereleden. (Zie Jaarboek voor 1938, blz. 8-12).
- Tot werkend lid verkozen de heer H. DE MAN ter vervanging van
wijlen Dr. LOD. SIMONS. 19.
- Hr. DE MAN dankt de Academie. 77.
- De verkiezing van Dr. A. VAN CAUWELAERT tot werkend lid ter
vervanging van den heer J. MANSION goedgekeurd. 77.
- Tot werkend lid verkozen de heer LODE MONTEYNE ter vervanging
van Prof. M. SABBE. 285.
- De benoeming goedgekeurd. 409.
- Open plaatsen aangeduid. 413.
- De Commissie tot het voorstellen der candidaten: worden aangeduid
om met het Bestuur in die Commissie te zetelen: de heeren F.V.
TOUSSAINT VAN BOELAERE, J. VAN MIERLO en L. WILLEMS. 414.
- Tot werkend lid wordt verkozen de E.H.J. EECKHOUT, ter vervanging
van Mej. M.E. BELPAIRE tot binnenlandsch eerelid benoemd. 514.
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De verkiezing goedgekeurd. 573.
Verkiezing
a) tot buitenlandsch eerelid van Dr. A. SCHRöDER, ter
vervanging van den heer ROBBERS; Dr. ENDEPOLS, ter
vervanging van den heer BEETS;
Prof. Dr. J. DE VRIES, ter vervanging van Mgr.
SCHRIJNEN;
Prof. MOLKENBOER ter vervanging van den heer
KLUYVER;
den heer VAN SCHENDEL, ter vervanging van den heer
WILLEM KLOOS, 558.
b) tot briefwisselend lid van Dr. J. LINDEMANS, ter
vervanging van Prof. L. GROOTAERS;
Dr. J. DE PILLECIJN, ter vervanging van Dr. A. VAN
CAUWELAERT;
Prof. F. DE BACKER, ter vervanging van Prof. H. DE
MAN;
den heer GERARD WALSCHAP, ter vervanging van den
heer LODE MONTEYNE. 558.

-

De hh. J. DE VRIES, ENDEPOLS, MOLKENBOER, SCHRöDER en VAN
SCHENDEL, F. DE BACKER, J. LINDEMANS en G. WALSCHAP betuigen
hun gevoelens van dank. 573.
De benoemingen goedgekeurd. 618.

-

N
New-York (Smithsonian Institution).
- Schenkt een boek. 74.
Nymegen (R.K. Universiteit).
- Schenkt boeken. 741.

O
Onderscheidingen aan de leden der Koninklijke Vlaamsche Academie
verleend. 408, 571, 738. 775.
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Parijs (Union Internationale de Chimie).
- Schenkt boeken. 555.
Plechtige Openbare Zitting 2 October 1938.
- Keus van den feestredenaar. 284.
- De heer Prof. Dr. J. DE VRIES heeft aangenomen op die vergadering
een lezing te houden: Een skald onder de troubadours. 411.
- De lezing in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen. 701-735.
De heer Bestuurder FR. VAN CAUWELAERT houdt een lezing over De
volksgemeenschappelijke Taak der Koninklijke Vlaamsche Academiën.
Prijsantwoorden voor 1938.
- Vier prijsantwoorden ingezonden:
a) Letterkunde: Studie over de schildering van den mensch
in de Oud-IJslandsche sage;
b) Kuntsgeschiedenis: Studie over den
Zuid-Nederlandschen toondichter uit de 16e eeuw Jacob
de Weert;
c) Toponymie: Studie over de oude en de moderne
plaatsnamen van de gemeente Herne;
d) Folklore: Cultuurgeographisch onderzoek van de
Vlaamsche sprookjesthema's. 88.
-

De keurraden aangeduid. 88.
Verslagen der Keurraden. 625-662.

Prijsvragen voor 1941.
- Commissie benoemd. 577.
- Lijst der prijsvragen. 621.

R
Regeering (De Belgische -). Schenkt boeken. 511, 554, 572, 614, 670, 739, 776.
Rekeningen. Zie Fondsen.

S
Stichting tot bevordering van de Studie van Taal, Letterkunde, Cultuur en
Geschiedenis van Zuid Afrika. 776.
Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns.
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Vanwege Prof. BESSELAER wordt het Bulletin toegestuurd dat
voortaan het Tijdschrift vir Wetenschap en Kuns ambtelyk tot verslag
zal dienen. 80.

T
Te Deum.
- Op 21 Juli. De leden der Academie te Brussel en te Gent
uitgenoodigd. 573.
- Idem op 15 November. 744.
Teyler's Tweede Genootschap te Haarlem (Programma van)
- Prijsvraag voor 1938. 79.

U
Uppsala (Universitätsbibliothek).
- Schenkt boeken. 12.
Utrecht (Historisch Genootschap).
- Schenkt boeken. 73.

V
Vaderlandsch Feest te Brussel.
- De heer Bestuurder uitgenoodigd. 574.
Vaktermen (Lijst van -) door de Antwerpsche Vereeniging van boekhouders
ingeleverd. Bespreking. 18.
- De aanteekeningen van de twee verslaggevers der Commissie, de
heeren GROOTAERS en VERDEYEN, zullen bijeengebracht en aan de
opstellers van de oorspronkelijke lijst worden gestuurd. 283.
J. Vercoullie-prijs.
- De gedane gift bij K.B. van 19 Maart 1938 aanvaard. 411.
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Wijzigingen van zekere bepalingen van het reglement opgenomen.
743 en 751.

Vondel-Museum (Vereeniging - te Amsterdam.
Hulde Dr. Sterck. 777.

W
Wedstrijden.
a) Aug. Beernaert-prijs. De werken ingezonden en de keurraad
samengesteld. 89.
b) Nestor De Tière-prijs. Id. 90.
Woordenboek der Nederlansche Taal.
- Dr. J.P. FOCKEMA ANDREAE, Voorzitter van Rijkscommissie van
Bijstand voor het Woordenboek, drukt zijn leedwezen uit over het
afsterven van Kanunnik JACOBS en neemt nota van de aanwijzing
van Prof. Dr. GROOTAERS tot diens opvolger in hoedanigheid van
afgevaardigde der Academie. 671.

Z
Zitdag der Academie.
- Gebeurlijke verplaatsing van den datum van de maandelijksche
vergaderingen. Referendum. 82.
Zuid-Afrika (Stichting tot de bevordering van de Studie van Taal, Letterkunde,
Cultuur en Geschiedenis van -).
- Vierde Jaarverslag van den leerstoel aan de Universiteit Amsterdam
ter kennis aangeboden. 80.
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II. - Personen
A
Arents (P.),
- Zijn werk: Zuidnederlandsche Vondeldrukken en Vondelstudies ter
opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden. 283.

B
BAEKELMANS (L.), werkend lid.
- Tot lid aangeduid van den keurraad voor de prijsvraag betreffende
de Folklore. 89.
- Zijn verslag. 662.
BAUR (Prof. Dr. Fr.), briefwisselend lid.
- Tot lid aangeduid van den keurraad voor de prijsvraag betreffende
de Letterkunde. 88.
- Zijn lezing: Eugeen Van Oye en Guido Gezelle. 17 en 287-330.
- Wordt verkozen tot lid van de Commissie voor Middelnederlandsche
Taal- en Letterkunde ter vervanging van Kan. J. JACOBS. 555.
- Tot lid aangesteld van de tijdelijke Commissie voor intellectueele
propaganda in het Buitenland. 574.
- Zijn verslag over een prijsvraag betreffende de Letterkunde, 1938:
624-636.
BEETS (Dr. Adriaan). buitenlandsch eerelid.
- Zijn afsterven. 9.
BELLEFROID (Prof. Dr. P.), werkend lid.
- Opgenomen als lid van de kern van de Nieuwe Vlaamsche Academie
- Klasse der Letteren en der Moreele en Staatkundige
Wetenschappen. 614.
BELPAIRE (Mej. M.E.), werkend lid.
- Haar 85e verjaring gevierd. 78.
- Neemt ontslag als werkend lid der Academie en wordt tot
Binnenlandsch Eerelid verkozen. 409.
- Deze benoeming bij K.B. van 21 Mei 1938 goedgekeurd. 573.
BLANQUAERT (Prof. Dr. E.), werkend lid.
- Tot lid aangeduid van den keurraad voor de prijsvraag betreffende
de Toponymie. 89.
- Tot lid aangesteld van den Vlaamschen Cultuurraad. 280.
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Zijn lezing: Tot bevordering van het Algemeen Beschaafd in
Vlaanderen, 556 en 561-569, 576, 623.
Tot lid aangeduid van de Commissie tot het voorstellen van de
Prijsvragen voor 1941. 577.
Zijn verslag over de prijsvraag aangaande de Toponymie 1938.
653-657.
Schenkt een boek. 672.
Verkozen tot werkend lid ter vervanging van den heer L. WILLEMS.
747.
Zijn lezing: Het Nederlandsch Woordenboek der 20e eeuw. 777 en
781-800.

Bontinck (Ed.).
- Zijn bijdrage: Het ‘Secreetboeck’ van Carel Baten, ter uitgave in
de Verslagen en Mededeelingen aangeboden. 778.
- Opgenomen. 801-820.

C
CARNOY (Prof. Dr. A.), werkend lid.
- Tot lid aangeduid van den keurraad voor de prijsvraag betreffende
de Toponymie 1938. 89.
- Neemt de opdracht aan de Academie te vertegenwoordigen op de
zitdagen van het XIVe Vlaamsch Philologen-Congres. 410.
- Zijn verslag over de prijsvraag 1938, hierboven aangeduid. 653.
CLAES (Dr. Ern.), werkend lid.
- Schenkt boeken. 74, 671, 743.
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CORNETTE (Prof. Dr. A.H.), werkend lid.
- Zijn verkiezing tot onderbestuurder voor 1938 goedgekeurd. 5.
- Aangeduid tot vertegenwoordiger van de Academie op het VIIIe
Internationaal Congres voor Geschiedkundige Wetenschappen, te
Zurich. 16.
- Tot ondervoorzitter van de Bestuurscommissie voor 1938 benoemd.
75.
- Tot lid aangeduid van den keurraad voor de prijsvraag betreffende
de Kunstgeschiedenis. 88; en voor den Beernaert-prijs. 89.
- Tot voorzitter aangeduid van de examencommissie voor de proeve
in de Moderne Talen in de Provincie Antwerpen. 410.
- Benoemd tot lid van de Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde, ter vervanging van den hr. M. SABBE. 413.
- Brengt als d.d. voorzitter, hulde aan de nagedachtenis van Kan. J.
JACOBS. 508.
- Ondervoorzitter van de Commissie tot voorstelling der candidaten
voor het lidmaatschap der Academie. 557.
- Tot lid aangesteld van de Tijdelijke Commissie voor intellectueele
propaganda in het Buitenland, 574.
- Wenscht als wn. voorzitter de collega's geluk die in de Kern van de
Kon. Vl. Ac. voor Wet., Lett. en Sch. K. opgenomen werden. 614.
- Zijn verslag over de prijsvraag aangaande de Kunstgeschiedenis,
1938. 639-641.
CUVELIER (Dr. J.), werkend lid.
- Schenkt een boek. 511.

D
DAELS (Prof. Dr. Fr.), werkeud lid.
- De titel van doctor honoris cansa wordt hem door de Universiteit
te Keulen toegekend. 571.
DE BACKER (Prof. Dr. F.).
- Verkozen tot briefwisselend lid ter vervanging van Prof. H. DE
MAN. 559.
- Dankt de Academie. 573.
DE BOM (Em.), werkend lid.
- Aangewezen tot lid van den keurraad voor de prijsvraag betreffende
de Folklore. 89.
- Zijn lezing: Een ooggetuige van de Vlaamsche Romantiek. 285.
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Aangewezen als lid van de Commissie tot het voorstellen van de
Prijsvragen voor 1941. 577.
Zijn lezing: Ida von Düringsfeld. Een Ooggetuige van de Vlaamsche
Romantiek 1857-1862 en vlg. jaren. 577 en 578-612.
Zijn verslag over de prijsvraag aangaande de Folklore, 1938. 662.
Schenkt een boek. 743.
Zijn lezing: Glossen over Vlaamsche romantici. 743.
Id.: De Dichter Arnold Sauwen. 747.
Verkozen tot lid van de Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie, ter vervanging van den heer L. WILLEMS.
745.

DE MAN (Prof. Dr. H.), werkend lid.
- Verkozen ter vervanging van wijlen Dr. LOD. SIMONS. 20.
- Opgenomen als lid van de kern van de Nieuwe Vlaamsche
Academie, Klasse der Letteren en der Moreele en Staatkundige
Wetenschappen. 614.
DE PILLECIJN (Dr. F.).
- Tot briefwisselend lid verkozen ter vervanging van Dr. A. VAN
CAUWELAERT. 559.
DE

VRIES (Prof. Dr. J.), buitenlandsch eerelid.
- Neemt aan in de Plechtige Vergadering een lezing te houden, die
tot titel zou dragen. Een Skald onder de troubadours. 411.
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Verkozen tot buitenlandsch eerelid ter vervanging van Mgr.
SCHRIJNEN. 558.
Dankt de Academie. 573.
Zijn lezing in de Plechtige Vergadering van 6 November. 696 en
701-735.

DE

VOOYS (Prof. Dr. C.G.), buitenlandsch eerelid.
- Schenkt een boek. 776.

DE

WAELE (Prof. Dr. F.J.), schenkt een boek. 408.

E
EECKHOUT (J.), werkend lid.
- Aangewezen tot vertegenwoordiger van de Academie op de Plechtige
Absoute op 17 Februari in de Hoofdkerk van St. Baafs, ter
nagedachtenis van Z.M. Koning Albert. 79.
- Aan gewezen tot plaatsv. voorzitter voor de examencommissie voor
de Proeve in de Moderne Talen in Oost-Vlaanderen. 410.
- Tot lid aangeduid van den keurraad voor den Beernaert-prijs. 90.
- Tot werkend lid verkozen, ter vervanging van Mej. M.E. BELPAIRE,
tot Binnenlandsch Eerelid benoemd. 514.
- Zijn benoeming bij K.B. van 24 Juni goedgekeurd. 573.
- Benoemd tot Officier in de Kroonorde. 775.
ENDEPOLS (Dr. J.).
- Tot buitenlandsch eerelid verkozen ter vervanging van den heer
BEETS. 558.
- Dankt de Academie. 573.

F
Fredericq (L.), tot Gouverneur der Provincie Oost-Vlaanderen benoemd, dankt
de Academie voor de hem aangeboden gelukwenschen. 410.

G
GOEMANS (Dr. L.), bestendig secretaris.
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Aangewezen tot vertegenwoordiger der Academie op het IIIe
Internationaal Congres voor Phonetische Wetenschappen, te Gent.
16.
Tot lid van de Bestuurscommissie voor 1938 benoemd. 75.
Zijn lezing: Het uitspraakonderricht in de officieele programma's
voor Middelbaar en Normaal Onderwijs (1913-1931). 267-276.
Aangewezen tot plaatsv. voorzitter van de examencommissie voor
de Proeve in de Moderne Talen. Brabant. 409.
Zijn lezing: De Academische Commissie voor Onderwijs en
Nederlandsche Lexicographie: Ontstaan en programma. 517-522.
Secretaris van de Commissie tot voorstelling van candidaten tot het
buitenlandsch eerelidmaatschap en tot het briefwisselend
lidmaatschap 557.
Zijn verslag over de verkiezingen der Academie en over de
Wedstrijden op de Plechtige Vergadering te Gent. 698.

GRAULS (Dr. J.), briefwisselend lid.
- Aangeduid tot plaatsv. voorzitter voor de examenscommissie voor
de Proeve in de Moderne Talen in de Provincie Limburg. 410.
- Neemt de opdracht aan de Academie te vertegenwoordigen op de
zitdagen van het XIVe Vlaamsch Philologen-Congres. 410.
- Verkozen tot lid van de Commissie voor Onderwijs en
Nederlandsche Lexicographie ter vervanging van Kan. J. JACOBS.
576.
GROOTAERS (Prof. Dr. L.), werkend lid.
- Aangeduid als vertegenwoordiger der Academie op het IIIe
Internationaal Congres voor Phonetische Wetenschappen te Gent.
16.
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Wordt belast met het opstellen van een verslag over een publicatie
van O.M.O. betreffende een lijst van vaktermen. 18.
Aangeduid tot plaatsv. voorzitter van de examencommissie voor de
Proeve in de Moderne Talen in West-Vlaanderen. 410.
Neemt de opdracht aan de Academie te vertegenwoordigen op de
zitdagen van het XIVe Vlaamsche Philologen-Congres. 410.
Aangeduid om deel te nemen aan de werkzaamheden van de jury
der taalexamens voor candidaten die hun bekwaamheid tot het geven
van onderwijs in de Nederlandsche taal wenschen te doen erkennen.
410.
Schenkt een boek. 511.
Aangeduid tot lid van de Commissie tot het voorstellen van
Prijsvragen voor 1941. 577.
Zijn lezing: Dialectische elementen in het Brusselsch Fransch. 618.
Aangeduid tot afgevaardigde der Academie in de Rijkscommissie
van Bijstand voor het Woordenboek der Nederlandsche Taal ter
vervanging van wijlen Kan. JACOBS. 671.
Schenkt boeken. 739.

H
Hegmans (Dr.).
- Zijn nota naar aanleiding van de Bijdrage Ne 38 De duivel Moenen
uit de Lexicographische Sprokkelingen, door Dr. LeONARD
WILLEMS, 86.
HUYSMANS (C.), werkend lid.
- Opgenomen als lid van de kern der Nieuwe Vlaamsche Academie,
Klasse der Letteren en der Moreele en Staatkundige Wetenschappen.
614.
Haïdar Bammat.
- Schenkt een boek. 11.

J
JACOBS (Kan. J.), werkend lid.
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Aangeduid tot vertegenwoordiger der Academie op het IIIe
Internationaal Congres voor Phonetische Wetenschappen te Gent.
16.
Zijn lezing: Moet de 4e Graad in de Lagere Scholen verdwijnen?
17.
Letterkundige Mededeeling over een boek geschonken door Kan.
Rombout Jan Jordens, 19.
Tot lid van de Bestuurscommissie voor 1938 benoemd. 75.
Zijn afsterven aangekondigd. 420-508.

Jordens (Kan. Rombout Jan).
- Schenkt een boek. 11.

K
KLUYVER (Dr. A.), buitenlandsch eerelid.
- Zijn afsterven. 62.
KLOOS (Willem), buitenlandsch eerelid.
- Zijn afsterven. 405.

L
LATEUR (Fr.), werkend lid.
- Aangeduid tot lid van den Keurraad voor den Beernaert-prijs. 89.
LINDEMANS (Dr. J.).
- Verkozen tot briefwisselend lid ter vervanging van Prof. Dr. L.
GROOTAERS. 558.
- Dankt de Academie. 573.

M
MOLKENBOER (Prof.).
- Verkozen tot buitenlandsch eerelid ter vervanging van den heer
KLUYVER. 558.
- Dankt de Academie. 573.
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- Zijn lezing: Stroomingen, Gestalten
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en Spelen in het na-oorlogsche Vlaamsche Tooneelleven. 21-59.
Verkozen tot lid van de Commissie voor Onderwijs en
Nederlandsche Lexicographie ter vervanging van Prof. M. SABBE,
283.
Verkozen tot werkend lid ter vervanging van Prof. M. SABBE. 285.
Zijn benoeming goedgekeurd. 409.
Bevorderd tot officier in de Kroonorde. 408.
Zijn lezing: Pleidooi voor alzijdige opleiding van den Tooneelspeler.
745 en 755-770.

MULLER (Prof. Dr. J.W.), buitenlandsch eerelid.
- Viert zijn 80-jarig jubileum. De Academie laat hem een telegram
van gelukwenschen geworden. 555.
- Dankt de Academie. 573.
MULS (Dr. J.), werkend lid.
- Aangeduid tot lid van den keurraad betreffende de
Kunstgeschiedenis, 88; voor den Beernaert-prijs. 89.
- Schenkt een boek. 279.
- Zijn verslag over de prijsvraag aangaande Kunstgeschiedenis. 641.

P
PRIMS (Kan. Fl.), werkend lid.
- Schenkt boeken. 11, 279, 511, 671, 743.
- Aangeduid tot vertegenwoordiger van de Academie op het VIIIe
Internationaal Congres voor Geschiedkundige Wetenschappen te
Zürich. 16.
- Zijn lezing: Het ontluiken van het Humanisme te Antwerpen. 515
en 523-532.
- Opgenomen als lid van de kern der nieuwe Vlaamsche Academie,
Klasse der Letteren en der Moreele en Staatkundige Wetenschappen.
614.

R
Rehder Heinz Carsten.
- Schenkt een boek. 12.
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Roemans (Dr. R.).
- Zijn werk: Bibliographie L. Scharpé ter opneming in de Verslagen
en Mededeelingen aangeboden. 283.
- Teruggevraagd en -ontvangen door den schrijver op 7 september
1938.

S
SABBE (Pref. Dr. Maurits), werkend lid.
- Zijn afsterven. 61.
Schockaert (Dr. R.). Schenkt een boek. 408.
SCHRöDER (Dr. A.).
- Verkozen tot buitenlandsch eerelid. ter vervanging van den heer
ROBBERS. 558.
- Dankt de Academie. 573.
SCHRIJNEN (Mgr. J.), buitenlandsch eerelid.
- Zijn afsterven. 62.
Siffer (A.).
- Schenkt boeken. 74.
SIMONS (Dr. L.).
- Legateerde zijn Nederlandsche boeken aan de Academie. 15, 12.

T
TEIRLINCK (H.), werkend lid.
- Aangeduid tot lid van den keurraad voor den N. De Tière-prijs. 89
- Tot lid van den Vlaamschen Cultuurraad aangesteld. 280.
- De titel doctor honoris causa wordt hem door de vrije Universiteit
te Brussel toegekend. 571.
TIMMERMANS (F.), werkend lid.
- Benoemd tot Officier in de Kroonorde. 775.
TOUSSAINT VAN BOELAERE (F.V.), werkend lid.
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Aangeduid tot lid van den keurraad voor den N. De Tière-prijs. 90.
Benoemd tot secretaris van de Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde ter vervanging van den heer M. SABBE. 413.
Lid van de Commissie tot voorstelling van candidaten voor de
openstaande plaatsen. 414.
Zijn verslag over den N. De Tière-prijs. 667.

V
VAN CAUWELAERT (Dr. A.), werkend lid.
- Schenkt boeken. 279.
- Tot lid van den Vlaamschen Cultuurraad aangesteld. 280.
- Bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. 408, 554.
VAN CAUWELAERT (Dr. Fr.), werkend lid.
- Zijn verkiezing tot bestuurder voor 1938 goedgekeurd. 5.
- Dankt de Academie en tevens zijn collega's in het Bestuur van het
verloopen jaar. 7.
- Brengt hulde aan de nagedachtenis van Dr. ADRIAAN BEETS. 10.
van M. SABBE, 63.
van Mgr. SCHRIJNEN. 67.
van Dr. A. KLUYVER. 68.
van WILLEM KLOOS. 405.
- Opgenomen als lid van de kern der Nieuwe Vlaamsche Academie.
Klasse der Letteren en der Moreele en Staatkundige Wetenschappen.
614.
- Brengt hulde aan de nagedachtenis van den heer L. WILLEMS 738
en 771-773.
VAN DE VELDE (Prof. Dr. A.J.J.), werkend lid.
- Zijn lezing: Zuid- en Noord-Nederlandsche Bibliographie over
Natuur- en Geneeskunde tot 1800. - 4e Bijdrage. 87 en 199-265.
- Zijn lezing: Technische woorden (6e Mededeeling), 284 en 377-403.
- Zijn lezing: Zuid- en Noord-Nederlandsche Bibliographie over
Natuur- en Geneeskunde tot 1800, 5e Bijdrage, 413 en 439-505.
- Idem, 6e Bijdrage. 778.
- Opgenomen als lid van de kern der Nieuwe Vlaamsche Academie,
Klasse der Wetenschappen. 614.
- Dankt den Heer Voorzitter voor zijn gelukwenschen. 617.
VAN DE WYER (Prof. Dr. J.), werkend lid.
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Verkozen tot lid van de Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie, ter vervanging van Prof. J. MANSION
overleden. 17.
Aangeduid tot lid van den keurraad voor de prijsvraag betreffende
de Toponymie. 89.
Aangeduid tot voorzitter van de examencommissie voor de Proeve
in de Moderne Talen in de Provincie West-Vlaanderen. 410.
Neemt de opdracht aan de Academie te vertegenwoordigen op de
zitdagen van het XIVe Vlaamsch Philologen-Congres. 410.
Schenkt boeken. 554.
Zijn verslag over een prijsantwoord aangaande de Toponymie.
645-652.

VAN EEGHEM (Dr. W.), briefwisselend lid.
- Zijn lezing: Het raadsel der Cassiere's. 20 en 91-198.
- Verkozen tot lid van de Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde, ter vervanging van den
heer L. WILLEMS. 777.
VAN GIFFEN (Dr. A.E.). Schenkt een boek. 408.
Van Hauwaert (Osc.), Eere-Inspecteur M.O.
- Door de Regeering aangewezen tot lid van den keurraad voor den
Beernaert-prijs. 90.
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VAN MIERLO (Prof. Dr. J.), werkend lid.
- Aangeduid tot lid van den keurraad voor een prijsvraag betreffende
de Folklore. 89.
- Zijn lezing: Martyn van Torhout, een nieuw dichter van beteekenis
uit de 13e eeuw. 281 en 331-375.
- Zijn lezing: Perrout gehandhaafd: enkele kantaanteekeningen, 413
en 421-438.
- Lid van de Commissie tot het voorstellen der candidaten voor de
openstaande plaatsen. 414.
- Verkozen tot lid van de Bestuurscommissie ter vervanging van Kan.
JACOBS. 557.
- Aangesteld tot lid van de Commissie voor intellectueele propaganda
in het Buitenland. 574.
- Lid van de Commissie tot voorstellen van de Prijsvragen voor 1941.
577.
- Zijn verslag over het prijsantwoord aangaande de Folklore. 657-662.
van OYE (Prof. Dr. P.).
- Schenkt boeken. 572.
VAN PUYVELDE (Prof. Dr. L.), werkend lid.
- Aangeduid tot vertegenwoordiger van de Academie op het VIIIe
Internationaal Congres voor Geschiekundige Wetenschappen, te
Zurich. 16.
VAN SCHENDEL (A.),
- Verkozen tot buitenlandsch eerelid ter vervanging van den heer
WILLEM KLOOS. 558.
- Dankt de Academie. 573.
VERDEYEN (Prof. Dr. R.), werkend lid.
- Dankt als aftredend Bestuurder de Academie en zijn medewerkers
in het Bestuur, en staat zijn ambt af aan den heer Dr. FRANS VAN
CAUWELAERT. 6.
- Aangeduid tot vertegenwoordiger der Academie op het IIIe
Internationaal Congres voor Phonetische Wetenschappen, te Gent.
16.
- Aangewezen tot lid van den keurraad voor een prijsvraag betreffende
de Letterkunde. 88.
- Aangeduid tot voorzitter van de examencommissie voor de Proeve
Moderne Talen in Limburg. 410.
- Zijn verslag over het prijsantwoord aangaande de Letterkunde.
637-638.
- Schenkt een boek. 743.
VERMEYLEN (Prof. Dr. A.), werkend lid.
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Aangeduid tot lid van den keurraad voor den Beernaert-prijs. 90.
Aangeduid tot voorzitter van de examencommissie voor de Proeve
in de Moderne Talen in de Provincie Brabant. 409.
Schenkt boeken. 554.
Vertegenwoordigt de Academie op de hulde Nico van Suchtelen.
744.
Aangewezen tot lid van de Bestuurcommissie ter vervanging van
den heer L. WILLEMS. 747.

W
WALSCHAP (G.).
- Verkozen tot briefwisselend lid, ter vervanging van den heer LODE
MONTEYNE. 559.
- Dankt de Academie. 373.
Westerlinck (Albert).
- Schenkt een boek. 79.
WILLEMS (Dr. Leonard), werkend lid.
- Benoemd tot lid van de Bestuurcommissie der Academie voor 1938.
75.
- Vertegenwoordigt de Academie op den plechtigen dankdienst bij
gelegenheid van de geboorte van Prinses Beatrix der Nederlanden.
78.
- Id. op de Plechtige Absoute in de Hoofdkerk van St. Baafs ter
nagedachtenis van Z.M. Koning Albert. 79.
- Zijn lezing: Over een onbekenden
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16e-eeuwsche Refereinenbundel. 85.
Zijn lezing: Over de Antwerpsche uitgaven der Gentsche spelen van
1539. 86.
Aangeduid tot lid van den keurraad voor een prijsvraag betreffende
de Kunstgeschiedenis. 88.
Aangeduid tot voorzitter van de examencommissie voor de Proeve
in de Moderne Talen in de Provincie Oost-Vlaanderen. 410.
Aangeduid tot lid van de Commissie voor het voorstellen der
candidaten voor de openstaande plaatsen. 414.
Zijn lezing: Colyn Caillieu en zijn strophische gedicht ‘Het Dal
sonder wederkeeren’ (Uitgave van Prof. P. De Keyser). 512.
Zijn lezing: Hadewigiana. - De lijts der Volmaakten van Minne;
enz. 575.
Zijn verslag over een prijsantwoord aangaande de
Kunstgeschiedenis, 642-645.
Vertegenwoordigt de Academie te Hulst bij de onthulling van een
Reinaert gedenkteeken. 672.
Zijn lezing: De Reinaert-proloog of Adhuc sub judice lis est.
675-692.
Zijn afsterven. 669.
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