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Vergadering van 18 Januari 1939.
Zijn aanwezig: de heeren A. CARNOY, onderbestuurder, die het voorzitterschap
waarneemt; L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren FR. LATEUR, L. VAN PUYVELDE, A. VERMEYLEN, A.J.J. VAN DE VELDE,
H. TEIRLINCK, J. SALSMANS, FR. VAN CAUWELAERT, J. MULS, F.V. TOUSSAINT VAN
BOELAERE, J. VAN MIERLO, J. CUVELIER, J. VANDE WYER, EM. DE BOM, FL. PRIMS,
L. BAEKELMANS, L. GROOTAERS, A. VAN CAUWELAERT, L. MONTEYNE, J.
EECKHOUT, ERN. CLAES en E. BLANCQUAERT, werkende leden;
de heeren FR. BAUR, W. VAN EEGHEM, J. LINDEMANS, F. DE BACKER, F. DE
PILLECIJN en G. WALSCHAP, briefwisselende leden.
Hadden zich laten verontschuldigen: de heeren A.H. CORNETTE, Bestuurder, Fr.
DAELS, CAM. HUYSMANS en H. DE MAN, werkende leden.
***

De Bestendige Secretaris geeft lezing van het verslag der December-vergadering
1938. Het wordt goedgekeurd.
***

Benoeming van den Bestuurder en den Onderbestuurder der Academie voor
1939. - Bij koninklijk besluit van 16 December 1938 is goedgekeurd de verkie-
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zing gedaan door de Koninklijke Vlaamsche Academie in hare zitting van 16
November 1938:
1o van den heer A.-H. CORNETTE, uittredend onderbestuurder, tot bestuurder voor
het jaar 1939;
2o van den heer A. CARNOY, werkend lid, tot onderbestuurder voor hetzelfde jaar.
(Staatsblad, 29 December 1938).
***

Bij den aanvang van de zitting nam de aftredende bestuurder, Dr. FR. VAN
CAUWELAERT, het woord. Hij dankte zijn collega's voor het vertrouwen in hem tijdens
zijn bestuurderschap gesteld en voor hun hartelijke medewerking gedurende het
verloopen jaar. Hij herinnerde aan het feit, dat hij sedert 1919 deel uitmaakt van de
Academie, en dat hij, in het laatste jaar van zijn lidmaatschap heeft kunnen
medehelpen, in de hoedanigheid van bestuurder, tot het vervullen van de vereerende
taak door de regeering aan de Academie opgelegd, nl. de samenstelling, met de
medewerking van de Vereeniging voor Wetenschap, van candidatenlijsten voor de
kern der voormelde Vlaamsche genootschappen. Hij spreekt de hoop uit, dat tusschen
de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde en de nieuwe
instellingen een innige samenwerking ten bate van de gemeenschap zal tot stand
komen. Ten einde deze samenwerking des te beter te verzekeren, zal hij zich
inspannen om de ineenschakeling van de drie Koninklijke Academies zooveel
mogelijk te bespoedigen: zoo wordt dan de gewenschte eenheid verwezenlijkt.
Hij dankt in het bijzonder den nieuwen bestuurder, Prof. A.H. CORNETTE, door
ongesteldheid belet deze zitting bij te wonen, en drukt zijn spijt uit, dat hij hem in
eigen persoon het bestuurderschap niet kan overdragen. De
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heer CORNETTE, zegt hij, heeft als onderbestuurder zijn volle toewijding aan de
belangen der Academie bewezen; hij heeft, verleden jaar, in zijn herhaaldelijk
optreden als wn. bestuurder, steeds getoond met hoeveel tact en talent hij de zittingen
vermocht te leiden. De heer FR. VAN CAUWELAERT wenscht den nieuwen bestuurder
een spoedig herstel.
De taak dringt zich nu voor deze Academie op, vervolgt hij, zich aan de nieuwe
omstandigheden aan te passen. De heer CORNETTE mag daartoe rekenen op den steun
van zijn twee collega's in het bestuur, Dr. GOEMANS, bestendig secretaris, en Prof.
CARNOY, den onderbestuurder voor 1939. De ervaring, de kennis van zaken en
menschen van den eerste is hem eens te meer in het afgeloopen jaar gebleken. Wat
Prof. CARNOY betreft, zegt ten slotte de heer FR. VAN CAUWELAERT, ik ken hem
van zijn universitaire jaren af, ik was om zoo te zeggen getuige van zijn opgaan in
de Vlaamsche beweging. Niemand twijfelt er aan, hij is alle Vlaamsche belangen
toegedaan, en van zijn getrouwheid aan onze hoogere cultuuropvattingen getuigt ten
duidelijkste zijn wetenschappelijke en politieke loopbaan.
***

Daarna stond de heer FR. VAN CAUWELAERT den voorzitterszetel aan den
onderbestuurder, heer A. CARNOY, af, en de heer J. MULS gaf lezing van volgende
rede die de heer bestuurder CORNETTE hem verzocht had in zijn plaats aan de leden
mede te deelen.
***
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Geachte Collega's,
Na afloop van het zoo beteekenisvolle jaar 1938, is het mijn eerste plicht in uw aller
naam onzen warmen dank te betuigen aan onzen aftredenden Bestuurder. Toen de
Koning den ouden wensch der Vlamingen vervulde door de oprichting der Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Kunsten en der Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Geneeskunde, werd aan ons Genootschap door de heeren
Ministers van Openbaar Onderwijs en van Volksgezondheid de taak opgelegd, door
het voorstellen van een dubbele lijst candidaten, hen bij de keuze van de kern der
beide nieuwe korpsen behulpzaam te zijn. De Academie deed een beroep op de
afgevaardigden van de Vereeniging voor Wetenschap om haar in deze taak bij te
staan, waar haar eigen bevoegdheid te kort schoot. Wij weten allen welke bijzonder
delicate kwesties aan die werkzaamheden waren verbonden: er diende rekening
gehouden in de allereerste plaats met het hooger cultureel belang der Vlamingen,
met de eischen van organisatorische degelijkheid, en tevens met een menigte
bekwaamheden en verzuchtingen. Wij mogen het als een bijzonder voorrecht
beschouwen dat het Bestuur toen in handen was van Dr. Frans van Cauwelaert, - de
belangen der nieuwe Academies zijn hier door een gelukkig toeval gediend! Niemand
was beter aangewezen dan onze Bestuurder om de principieele organisatie der nieuwe
Academies te leiden. Vooral zij die, zooals uw dienaar, het voorrecht gehad hebben
de onderhandelingen en besprekingen bij te wonen, kunnen best getuigen, dat Dr.
Frans van Cauwelaert een geest van overleg, een tact, een bezadigdheid heeft aan
den dag gelegd die niet weinig hebben bijgedragen om de gewenschte atmosfeer
rustig en zuiver te houden, terwijl voor allen die bij de besprekingen aanwezig waren
zijn menschenkennis een hooge les was. Zoo mogen wij veilig zeggen, dat de persoon
en het werk van onzen Bestuurder voor de toevertrouwde taak, en daarmee ook voor
den geestelijken bloei der Vlaamsche gemeenschap, niets minder zijn geweest dan
een ware zegen. Door hem te benoemen tot Voorzitter der Vlaamsche Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Kunsten, heeft de Koning alle Vlamingen
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bevredigd, en weer een bewijs gegeven van zijn wijs inzicht en zijn geest van
rechtvaardigheid.
Ofschoon saamgesteld uit eminente geleerden en kunstenaars, is de nieuwe
Academie, als inrichting, een kind, vergeleken bij ons drie en vijftigjarig genootschap,
doch aan de hand van Dr. Frans van Cauwelaert zal zij een mooie toekomst te gemoet
gaan. Het spreekt vanzelf dat de organisatie, het vastleggen der standregelen, de
vollediging van de Afdeelingen ook heel wat zorg zullen medebrengen; om zich daar
aan toe te wijden is een groote liefde noodig voor een verheven zaak, waarvan de
gansche carrière van onzen oud-bestuurder schitterend getuigt. Wij zijn gelukkig bij
deze gelegenheid te mogen bevestigen, dat al onze sympathie hem vergezelt; ook is
het onze vurige wensch dat hij de voldoening moge smaken die hem toekomt en die
wij hem van harte gunnen!
En tot wien zouden wij ons thans beter kunnen wenden dan tot onzen Bestendigen
Secretaris, Dr. Goemans, dien ik in den loop van het verleden jaar dichter heb mogen
benaderen, vooral gedurende de lange winter-namiddag-zittingen in zijn gezellige
kamer, Dr. Goemans in wien ik beter den geleerde heb leeren hoogschatten, en vooral
den eenvoudigen, hartelijken Collega nog meer heb leeren waardeeren! Ook hij
verdient in ruime mate onzen dank, hij die door zijn onvermoeibare toewijding, zijn
vlijtige aandacht voor onze belangen en zijn verantwoordelijkheidsgevoel, voor ons
allen een sterkend voorbeeld is! Voor een nieuwen Bestuurder is het een onschatbaar
voordeel Dr. Goemans aan zijn zijde te hebben; op zijn ondervinding zullen wij
meermaals moeten vertrouwen om ons vóor te lichten in de geheimen van het
academisch leven; wij danken bij voorbaat den Bestendigen Secretaris voor zijn
hulpvaardigen bijstand, en niet minder den vriend om zijn hartelijke genegenheid.
Ook de aanwezigheid van Professor Carnoy aan onze rechterhand is voor ons een
zedelijke steun van hooge beteekenis. Dat een zoo groot geleerde, en daarbij een
persoonlijkheid van zulk zedelijk gezag en ondervinding, in het Bestuur der Academie
zetelt, is een waarborg voor het leven en de werkzaamheden van dit en van toekomend
jaar. Ik verzoek hem mijnen diepen dank te willen aanvaarden, dat hij zoo vriendelijk
is mij te vervangen op een zitting waar ik mij zooveel van voorstelde, doch die ik
door een onvrijwilligen toestand verhinderd ben bij te
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wonen, waarvoor ik aan de vergadering niet genoeg mijn leed kan betuigen.
Geachte Collega's, laat mij U nogmaals van harte danken voor de groote eer die
U mij hebt bewezen met mij het mandaat van Bestuurder toe te vertrouwen. Het is
mijn innige wensch U in alle omstandigheden mijn geheele toewijding te mogen
betuigen. U zult wel niet verwachten dat de nieuwe Bestuurder U reeds een
programma afteekent, of van heden iets nieuws zal aandragen? Ik moet U evenwel
bekennen dat ik hoop eenige voorstellen aan uw College te onderwerpen. Doch ik
ben zooals de kenners van de schoonheidswetten: ik wéet het wel, maar ik wil het
niet zeggen... Voor heden verzoek ik U er vrede mee te nemen dat alles zal voorgelegd
worden te gepasten tijde.

Aangekochte boeken
- De Katholieke Encyclopedie, Dl. 24.
- Toponymie de la Hesbaye Liégeoise, VIII. Freloux, par J. HERBILLON;
- Id., IX. Fexhe-le-Haut-Clocher, par le même.

Aangeboden boeken
Door den E.P.J. SALSMANS S.J.:
- De Biecht.
- De Index en de Kerkelijke Boekenwetten. (2e bijgewerkte druk)
Door Prof. Dr. J. VAN DE WYER:
- De Vlaamse Toponymie in 1937;
- Bijdrage tot de Kennis van het Zuid-Westbrabantsch in de XIIIe en XIVe eeuw.
- Fonologie, door Dr. A. VAN LOEY;
- Brabantsche Plaatsnamen. VII. Beygem, door J. LINDEMANS;
- Plaatsnamen der Antwerpsche Kempen, door J. HELSEN;
- Mededeelingen uitgegeven door de Vla. Top. Vereeniging te Leuven, 14e
Jaargang.
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Mededeelingen van den Bestendigen Secretaris.
1. - Lidmaatschap der Academie. - Bij koninklijk besluit van 16 December 1938,
is goedgekeurd de door de Koninklijke Vlaamsche Academie op dezer vergadering
van 16 November 1938 gedane verkiezing tot werkend lid van den heer Professor
Dr. E. Blancquaert, briefwisselend lid, ter vervanging van den heer L. Willems,
overleden. (Staatsblad, 30 December 1938.)
2. - Samenstelling van de Bestuurscommissie der Academie voor het jaar 1939
(Wet van 2 Augustus 1924, art. 2). - De heeren Prof. Dr. A.-H. CORNETTE, bestuurder
van de Koninklijke Vlaamsche Academie, V. Desguinlei, 164, Antwerpen; Prof. Dr.
H. CARNOY, onderbestuurder van de Academie, Oude-Markt, 24, Leuven; Dr. LEO
GOEMANS, werkend lid en bestendig secretaris der Academie, Bondgenootenstraat,
216, Brussel-Vorst; Prof. J. VAN MIERLO, werkend lid der Academie, Frankrijklei,
91, Antwerpen; Prof. A. VERMEYLEN, werkend lid der Academie, Vuurkruidlaan,
68, Brussel. (Staatsblad, 14 Januari 1939.)
3. - Nieuw opgerichte Koninklijke Vlaamsche Academies. Plechtige eerste
Vergadering der beide Instellingen op 21 Januari. - Onze Academie wordt
uitgenoodigd ‘door een speciale afvaardiging zich op deze plechtigheid (te) laten
vertegenwoordigen’. Namen aan van deze afvaardiging deel uit te maken de heeren
A.H. CORNETTE, bestuurder, A. CARNOY, onderbestuurder, L. GOEMANS, bestendig
secretaris, E. CLAES, J. MULS, J. VANDE WIJER en L. VAN PUYVELDE, leden.
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4. - XVe Internationaal Congres voor Kunstgeschiedenis. - Londen. - Dit Congres
heeft plaats te Londen van 24 tot 29 Juli 1939. Onze Academie werd uitgenoodigd
om er deel aan te nemen. De heeren VAN PUYVELDE en VERMEYLEN verklaren zich
bereid de Academie op dit Congres te vertegenwoordigen.
5. - Handschriften van wijlen den heer Leonard Willems. - Mevrouw Weduwe
Willems heeft de hss. van haar man met een volledige reeks van zijn publicaties aan
de Academie geschonken, te zamen met twee meubels, waarin de schenking zal
bewaard blijven.
De vergadering drukt den wensch uit, dat een brief van dankzegging aan Mevrouw
L. Willems vanwege de Academie zou gestuurd worden.
6. - Bond van de Gentsche Germanisten. - Motie in zake de spelling van het
Nederlandsch. - Dr. Dambre, secretaris van den Bond, laat in opdracht van de
vergadering op 18 December ll. gehouden een eenparig goedgekeurde motie inzake
de spelling van het Nederlandsch aan de Academie geworden.
7. - Dr. Sterck-hulde. - In haar December-zitting had de Academie besloten zich
op 3 dezer aan te sluiten bij de viering van den 80sten verjaardag van Dr. STERCK,
buitenlandsch eerelid en hooggewaardeerd Vondel-kenner. Bij brieve van 10 Januari
dankt Dr. STERCK de Academie voor haar gelukwenschen.
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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 CUVELIER, VAN MIERLO, TOUSSAINT (voorz.),
VERMEYLEN, SALSMANS (onderv.), BAEKELMANS en EM. DE BOM;
en de hospiteerende leden: de hh. MULS, MONTEYNE, VAN EEGHEM, BAUR.
Op de dagorde staat:
Brussel in 1814. - Lezing door den hr. L. BAEKELMANS.
Vooraf krijgen we bijzonderheden over Antwerpen uit een anoniem boek van een
Hollander die de Zuidelijke Nederlanden heeft bezocht kort vóór 1789. Vervolgens
vernemen we de indrukken van een anderen Hollander die rond 1814 Brussel bezoekt
en vooral in aanraking komt met het Fransche tooneel. Een derde bezoeker is Cornelis
van de Vyver uit Amsterdam. In 1823 onderneemt hij een reis naar Brussel die hij
beschreven heeft naar de onmiddellijke indrukken door hem opgedaan. Hij bezoekt
ook Aalst en ontleedt het karakter der bevolking. Daarna reist hij tot Gent en tot
Brugge omtrent welke steden we minder vernemen.
***

De Bestendige Secretaris, Dr. GOEMANS, deelt een schrijven mede van den Poolschen
geleerde, Z.E. Kan. Edm. Majkowski die vroeger reeds twee van zijn
Conscience-vertalingen aan de Academie schonk. De hr. Majkowski heeft het plan
opgevat een volledige documenteering samen te brengen aangaande de eeuwenoude
cultureele be-
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trekkingen tusschen de Vlamingen en de Polen. Hij zou aan de Academie de Poolsche
publicaties schenken welke Vlaanderen's geschiedenis, letterkunde en cultuur
aanbelangen. Hij heeft de hand gelegd op twee nieuwe Poolsche vertalingen van
Conscience, welke hij de Academie zal laten geworden. Ook een zoo volledig
mogelijke documenteering over ‘Conscience in Polen’ heeft de heer Majkowski bijna
klaar. Hij vraagt of deze documenteering eventueel plaats kan vinden in de Verslagen
en Mededeelingen der Academie. De commissie treedt dit voorstel eenparig bij.
II. - Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie. De hr. L. GROOTAERS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren GOEMANS, VANDE VELDE, MULS (onderv.), CARNOY,
MONTEYNE en de hospiteerende leden: de hh. BLANCQUAERT en LINDEMANS.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren CORNETTE, VERDEYEN, VAN PUYVELDE en
GRAULS.
Op de agenda staat:
Bespreking van Prof. BLANCQUAERT's lezing Over het Nederlandsch Woordenboek
der XXe eeuw. - In te leiden door den schrijver.
Spreker tracht de volgende vragen te beantwoorden:
1o Is er behoefte aan een nieuw Nederlandsch taalkundig woordenboek?
Het antwoord op deze vraag komt neer op een critiek op het Woordenboek der
Nederlandsche Taal en op het Middelnederlandsch Woordenboek.
De gebreken die aan deze werken kleven vloeien voort uit de omstandigheden,
waarin beide zijn ontstaan.
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2o Aan welke eischen moet een volledig 20e-eeuwsch woordenboek voldoen?
Het moet alzijdig zijn zoowel van ideologisch als van historisch standpunt uit.
3o Hoe moet het plan van dergelijk woordenboek voorbereid worden?
Spr. stelt voor een studiecomité in het leven te roepen om de werkzaamheden
nauwkeurig te omschrijven en te ordenen.
4o Ten slotte tracht de spr. den weg aan te toonen waarlangs de materieele middelen
kunnen gevonden worden om de onderneming mogelijk te maken.
Aan de bespreking wordt deelgenomen door al de leden van de commissie: de wensch
wordt uitgesproken dat de tekst van de lezing als drukproef aan de leden van de
commissie zou worden uitgedeeld opdat de bespreking zou kunnen voortgezet worden.

Dagorde.
I. - Prijsvragen en Wedstrijden 1939.
A. Prijsvragen. - Ingezonden antwoorden. Keurraden.

Letterkunde.
Antwerpen als literair motief in de Nederlandsche letterkunde.
Twee antwoorden werden ingezonden:
1o één onder de kenspreuk: Antwerpen, die stadt minioot (uit een 16e-eeuwsch
Geuzenlied);
o
een ander onder de kenspreuk: Ook de stad kan een bloeiende boomgaard
2
zijn.
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Tot leden van den keurraad werden aangeduid de heeren A.H. CORNETTE, J. MULS
en EM. DE BOM.

Taalkunde.
a) Hadewijch-Glossarium.
Eén antwoord werd ingezonden onder de kenspreuk: Hier toe en weet ic geen
dietsch (Had., Brieven, XVII, 117-118).
Tot leden van den keurraad werden aangeduid de heeren J. VAN MIERLO, R.
VERDEYEN en FR. BAUR.
b) Historisch-critische studie over het ontstaan van de Nederlandsch-Romaansche
taalgrens.
Eén antwoord werd ingezonden onder de kenspreuk: ... plerosque Belgas esse
ortos ab Germanis (Caesar, De Bell. gall., II, 4).
Tot leden van den keurraad werden aangeduid de heeren J. VAN DE WIJER, R.
VERDEYEN, J. VAN MIERLO.
c) Een studie over de invloeden van oorlogs- en naoorlogsomstandigheden op de
dialecten van het gewezen IJzerfront, inzonderheid van de gemeente St.
Joris-aan-den-IJzer.
Eén antwoord werd ingezonden onder de kenspreuk: waar een wil is, is een weg.
Tot leden van den keurraad werden aangeduid de heeren E. BLANCQUAERT, L.
GROOTAERS en L. GOEMANS.

Dialectkunde.
Het Dialect van Mechelen.
Eén antwoord werd ingezonden onder de kenspreuk: In trouwe vast.
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Tot leden van den keurraad werden aangeduid de heeren L. GROOTAERS, L. GOEMANS
en E. BLANCQUAERT.
B. Wedstrijd. - Ingezonden werken. Keurraad.

K. Barbier-prijs
Fernand Vercnocke, Liebaerts;
Dr. E. Rombauts, Adriaan Poirters.
Werden tot leden van de jury benoemd de heeren FR. LATEUR, F. TOUSSAINT VAN
BOELAERE en J. EECKHOUT.
II. - Lezing door den Eerw. Heer Kanunnik Floris Prims: De statuten der
Antwerpsche Lakengilde in het begin der 16e eeuw. - De wn. voorzitter wenscht
spreker geluk met zijn belangrijke studie en stelt voor zijn lezing in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.
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De statuten van de Antwerpsche lakengilde in het begin der 16de eeuw
Door Kan. Floris Prims
Werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie
Een bron van Middelnederlandsch die aan Verwijs en Verdam is ontsnapt is het
handschriftelijk codex van het Antwerpsche stadsarchief, getiteld ‘Jurisdictie van de
Lakenhalle’. Wie echter ons Middelnederlandsch Woordenboek er mee zou willen
verrijken, dient vooraf zich te vergewissen van den ouderdom en van de geschiedenis
van dit handschrift, te meer daar de driekwart der stukken die het behelst, en ja bijna
alle die voor Middelnederlandsche taalstudie in beschouwing komen, ongedagteekend
zijn.
Nu is dit handschrift tot hiertoe niet benuttigd geworden, noch voor de taalkunde
noch voor de geschiedenis. Wel heeft het gediend op het einde van de XVIe eeuw, na de Spaansche Furie, - om de Antwerpsche Lakengilde van een nieuw ‘Gildeboek’
te voorzien, en de juridische grondslagen opnieuw vast te leggen van de oude
instelling. Maar niemand onzer geschiedschrijvers heeft er vermoed dat uit deze
juridische teksten het historische beeld was op te halen onzer laat-middeleeuwsche
draperie. Ze gaven er zich nog geen rekenschap van dat alle onze oude instellingen
berusten op een Recht, vertrekken van het Recht, te beschrijven en historisch uit te
teekenen zijn door het Recht. Ze vroegen economie aan het archief en het archief
antwoordde met justitie, waarop ze dan dit nietszeggend oud geschrift niet verder
ondervroegen, terwijl het hun nochtans alles te zeggen had. En de geschiedenis der
Antwerpsche Lakenhalle bleef ongeschreven.
Hier weze terloops aangeteekend dat het geval niet eigen aan Antwerpen is.
Wanneer de economische geschiedschrijving
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is opgekomen, en de lakensteden van Vlaanderen moesten worden belicht van uit
den economischen hoek, heeft men ook daar, bij het lezen en kiezen van de oude
teksten, aan economisch daltonisme geleden. En daaruit volgt, - meenen we, - dat
deze nota's omtrent het Antwerpsche codex van ‘de Jurisdictie van de Lakenhalle’
niet enkel de Antwerpsche stadsgenooten zullen interesseeren, maar ook de
critischgescherpte aandacht zullen oproepen van allen die aan economische
geschiedenis doen, en niet het minst van de philologen die inzien dat een
juridisch-historisch kader noodig is om een oud woord zoo te zetten dat het al zijn
schittering geeft.

Het ontstaan van het boek.
Het archieffonds van de Antwerpsche Lakengilde is jammerlijk gehavend. Wie er
voor het eerst mee kennis maakt, heeft den indruk dat het slechts van af 1581 begint
te loopen. En de archivaris zal hem dan zeggen met recht, zooals een onzer
voorgangers voor alle stukken zegde die hij niet vond of niet meedeelen kon:
‘Verbrand in de Spaansche Furie’. Zelfs zou hij voor het archief der Lakengilde
mogen zeggen: ‘Tweemaal verbrand, mijnheer’.
Inderdaad de Curia pannorum, de Lakenhalle, met haar peertse en haar greffie,
met laken, perkament en papier, verbrandde
‘Dijsendag voor den noen, in Octobri vier dagen, 1541.’
Zoo heeft de stadssecretaris het nefaste, humanistisch geboekt.
Daarna vond de rechtspraak, de ‘Morgensprake van de Lakenhalle’, een nieuw
lokaal in de Peiskamer van het oude schepenhuis en op het nieuwe raadhuis na 1565.
Maar tegen dit Raadhuis dat ook het kous- of ammunitiehuis der stad was, hebben
op 4 November 1576, den dag der Spaansche Furie, de soldaten van Roda hun
mutsaards en pektonnen aangebracht, en het in de vlammen doen opgaan. Het oude
Gulde-boeck der Lakenhalle, de processale stukken der Morgenspraak, en wat er
verder aan archief in de Peiskamer lag, werd door de klerken die het stadsarchief
trachtten te redden, in den brand gelaten.
De nood aan een draperie-rechtsspraak deed zich echter
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dra weder gevoelen, en tot die rechtsspraak hoefde er een codex. In 1581 gelast de
magistraat dan den stadssecretaris Hendrik de Moy een nieuw Gildeboek op te stellen
met al de documenten of, vooral, copijen van documenten, die hij zal kunnen
‘recouvreeren’. Toen bleek het dat de oudste acten der Lakenhalle, uit de XIIIe en
de XIVe eeuw, nog altijd ongeschonden bewaard lagen in de ongerept gebleven kom
der stadscharters. Maar in de XVe en XVIe eeuw had de Gilde haar schrifturen zelf
bijgehouden en daar was maar weinig meer, zelfs in copij, van terug te vinden. Alleen
bij onderhoorige natiën lagen er nog geschriften, en daar was een en ander uit op te
halen voor de Gilde zelf. En dan, gelukkiglijk, had men uitgeleend. Want niet
onwaarschijnlijk is het dat ons codex van de ‘Jurisdictie’ bij een deken of ouderman
berustte die het oude schrift noodig had voor een of ander vonnis. Hendrik de Moy
heeft dan ook aan dit boek gesnoept. Het werd voor hem een allerbelangrijkste bron
voor zijn nieuw Gildeboek. In de nota's, op meer dan een folio van de ‘Jurisdictie’,
herkennen we de hand van de Moy, en we hooren er zijn bedenkingen bij, zooals
b.v.: ‘Dit stuk moet van 1513 zijn’.
Meteen weten we met alle zekerheid dat het boek der ‘Jurisdictie’ is geschreven
geworden vóór 1581, vermits de Moy het toen benuttigde, en bijna evenzeker is het
dat het bestond voor de Spaansche Furie van 1576.
Een nauwkeurig onderzoek van den inhoud zal ons nog heel wat nader bij de
oplossing brengen, van het dateeringsvraagstuk.
Het boek zet in met de Ordinatie (sic) der Justitie.
En dan volgt een reeks van even ongedagteekende - ordinantien voor
kemsters, kaardsters, nopsters, spinsters, schroosters en kammakers,
voor het weversambacht,
het voldersambacht,
de weedwerkers,
de meesters en knapen der droogscheerders,
de uitsnijders,
de peertsers,
de kousmakers,
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de bonnetmakers,
de pachters van de lakenassise,
en de ordinantie van de keuren, of boeten.
Naar onze meening eindigt hierbij de eerste reeks stukken: ze werden in vooraf
bepaalde volgorde, als in éénen adem, neergeschreven. De volgorde is duidelijk:
vooraf de rechterlijke orde, de manier van rechtspleging of proceduur; daarna de
statuten of rechtscostuymen van de onderscheiden ambachten of natiën die in de
lakenvoortbrengst en -verwerking betrokken zijn, naar hun respectief
productie-stadium, tot aan de kleermakers, die niet aan de jurisdictie der Lakenhalle
onderhoorig waren, om te eindigen met het wettelijk statuut van de accijnsrechten
en van de boeten.
En men zal reeds hebben opgemerkt dat we meteen aan deze statuten van de
Lakengilde, aan dit codex van de jurisdictie, een synthetisch tafereel hebben van de
instelling.
Maar op deze eerste reeks stukken volgt een tweede reeks akten die alle, - op één
na, - gedagteekend zijn. Het eerste is een ordinantie van de stad voor de
droogscheerders, van 9 September 1556. Dan volgt een ordinantie op de gagien van
de dekens van 1560, een rekweste van dekens en oudermans der Lakengilde van
1573, een ordinantie voor de uitsnijders van 1576, enz. Het ongedagteekende stuk
is een ordinantie voor de verwers en dit stuk moest blijkbaar bij de eerste reeks
worden gevoegd, na de ordinantie van de weedwerkers. De stukken die verder volgen
zijn van verschillenden datum en loopen tot 1579. Ze gelden drie onderhoorige natien
t.w. de verwers, het nieuw ontstane ambacht der camelotwerkers, en de uitsnijders.
Van deze laatsten is blijkbaar een eigen archieffonds overgeschreven dat liep van
1492 tot 1563.
Meteen wordt ons duidelijk hoe de samensteller gewerkt heeft. Zijn lakencodex
was af, in of voor 1556. Hij voegt er de wetten aan toe die de eerstvolgende jaren de
lakenwetgeving interesseeren en dit tot 1576, tot aan de Spaansche Furie. Wanneer
nu de brand het archief der Gilde verwoest heeft, en dit geredde boek er des te
kostbaarder om werd, heeft hij er ook in bijgeschreven wat de verwers en de
uitsnijders aan eigen stukken bezaten, en daartoe de twee stukken van de nieuwe
nering der camelotwerkers.
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De statuten die we nu wenschen te onderzoeken zijn dus in dit boek ingeschreven
geworden vóór 1556. Men zou de gissing kunnen wagen dat de ramp van 1541 dit
boek heeft doen ontwerpen, indien de tijdsspanne 1541-1556 niet te groot bleek.

De ouderdom der stukken.
Maar wat daar ook van zij, de stukken zijn alle heel wat ouder dan 1556. Voor een
paar kon reeds de Moy vaststellen dat de redactie waarin ze werden opgenomen
dagteekende van 1513 en 1515. We zijn zelfs geneigd te meenen dat ze alle, in den
voorhanden vorm, dagteekenen van de jaren 1520-1525. Maar we onderlijnen daar
in den voorhanden vorm, of redactie. Want het ging met die ordinantiën van wevers,
volders, droogscheerders, zooals met de keuren onzer gemeenten: ze werden ten
minste eenmaal 's jaars herlezen en daarbij hertoetst en vermeerderd, naar de
noodwendigheden des tijds. En een allereerst noodzakelijke hertoetsing was dan de
aanduiding in courante munt van het bedrag der kaarsgelden, sterfgelden, keuren en
breuken enz. Zoo zal men doorheen geheel de eerste reeks stukken, ondanks hun
ouderen oorsprong, geen andere munt aangegeven vinden dan het systeem van den
Karolus Gulden dat bij ordinantie van 4 Februari 1521 werd ingevoerd, en dat de
grondslag bleef van geheel ons muntwezen, tot bij het aftreden van Keizer Karel in
1555. Men kan ook nagaan, in de lange reeks artikelen van de droogscheerders, of
van de verwers hoe talrijke reglementsbepalingen, bij het einde geplaatst, terugkomen
op zaken die te voren reeds werden behandeld: het zijn al toevoegingen uit latere
jaren. En herhaaldelijk zal ook de tekst voorkomen: Naar de oude costuyme. We
hebben hier meer met oude costuymelijkheden te doen, die kracht van wet hebben,
dan met ordinantien van den magistraat, die dan ook een datum zouden hebben
gedragen, ter verzekering van hun wettelijkheid.
Of nu de taal ook opgeknapt is geworden? Ongetwijfeld de schrijfwijze, de spelling.
Het is die van de eerste helft der XVIe eeuw. Maar de woordenschat in deze costuymen
en rechtsteksten is nog immer de oude. We zullen er woorden in aantreffen die Kiliaan
zeer zeker als vetus zou hebben bestempeld.
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die mondgemeen moeten geweest zijn in de XIVe en begin der XVe eeuw, en het niet
meer waren in de eerste helft der XVIe(1).

De lakengilde als rechterlijke instelling.
Eens de bronnen ontdekt, is het goed zoo iets als een voorsmaak te hebben van
hetgeen ze ons geven kunnen. Wie wijn verwacht vindt zich aan het zuiverste water
bedrogen. En men is geneigd onze oude lakengilden voor iets te verslijten dat ze niet
geweest zijn, en waarover hun archief dan ook niet weet te spreken. Zonder dat men
er zelf duidelijk van bewust is, stelt men zich de lakengilde van vroeger voor als een
stedelijk economisch comiteit der textielindustrie. Heeft men niet getracht het beeld
der oude lakengilden in te schakelen in een plan van corporatisme?
In der werkelijkheid berust alle economische hulp en toezicht van de gilde, op
haar judicatura, zooals men het heette, d.i. op haar recht van kennis te hebben van
alle geschillen de textielnijverheid betreffend, er uitspraak over te doen, en er boeten
- keuren en breuken, - op toe te passen.
In de Rechten van Antwerpen, in de XVIe eeuw luidt het:
‘De zaken die de draperie aangaan, behooren in eerste instantie ter kennis en judicatuur
van de rechters van de lakenhal’.
Deze judicatuur was van ouder herkomen. We merken ze reeds op in stukken van
de XIIIe eeuw. Wellicht is het oude Frankische gebruik van geoordeeld te worden
door zijns gelijken, die dus best kennis kunnen hebben van de zaken, er de eerste
oorsprong van. En dit oud herkomen is becharterd geworden in 1328 door hertog
Jan III:

(1) Voor de oude vakwoorden onzer lakennijverheid, zie M.G. Willensen, La technique et
l'organisation de la draperie à Bruges, à Gand et à Malines au milieu du XVIe siècle.
Glossaire des termes techniques. (Annales de l'académie royale d'archéologie de Belgique
1920-1921.) - Bij de Universiteit te Parijs werd in 1928 door Michel Dubois voorgelegd: Le
vocabulaire de la draperie en Flandre et dans la France du Nord au moyen-âge. Dit werk
is echter nog niet in druk verschenen (Annales de l'Université de Paris, Sept.-Oct. 1938, blz.
449).
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‘... zoo hebben wij hun gegeven en geven den guldekens en den
oudermannen van de gulde van den wollewerke en dat den wollewerke
toebehoort, in wat manieren dat dat zij, aangesteld als ze zullen zijn door
onze lieve schepenen van Antwerpen, volkomen macht hunne gulde van
ingangen, van keuren, van breuken te minderen en te meerderen te hunnen
beste en die te rechten en in te doen bij manisse des guldekens en bij
wijsdom der oudermannen, en de keuren en breuken en forfaiten te keeren
in der gulden oorboor, behoudelijk ons en onzen oer altoos lijf en lid en
ons hoog gerecht.’
Aldus ontwikkelt zich nu de lakengilde als de politie van de lakennijverheid. Haar
wetboek is een keurboek of strafwetboek op civiele misdrijven, het bedrijf aangaande.
Meteen is er een politie-toezicht of controol die het bedrog moet voorkomen. De
Morgenspraak of rechtbank is volledigd door een Staalhof of controoldienst. En het
archief van de lakenhalle, zoo van Morgenspraak als van Staalhof, moet ons de
economie doen aanvoelen doorheen de justitie.
Juist zooals de keuren onzer oude villae of dorpen, van uit den tijd dat er nog enkel
dorpen bestonden, op de jaargenechten werden voorgelezen, zou men jaarlijks het
Guldeboek ten gehoore geven. Des Zaterdags vóór Driekoningen werd ter puien af,
ter presentie van de guldekens de voorlezing aangekondigd, en den Maandag daarop,
Verzworen Maandag, las men het Guldeboek op de Lakenhal voor, voor al wie het
begeerde.
Noteeren we hier nog een oude costuyme onzer rechtbank: Den werkdag voor een
Morgenspraak, voor noen, gaan deken of wardijn en twee oudermans in den naasten
winkel van een drapenier naast het stadhuis, en de deken eischt daar een el; en deze
hebbende, zegt hij: ‘Ik leg hier de morgenspraak en verkondig dat men op... dag, zal
Morgenspraak houden vanwege de stad en de gulde; zegt het malkanderen voort.’
Dan gaan de deken en de oudermans verder, en dagen partijen.
De dekens en oudermans der Lakengilde zijn ook in de eerste plaats menschen
van wijsheid en recht, eerder dan menschen uit de industrie. Het zijn geen
lakenwevers, kooplieden van wol of van laken, die dekens of oudermans worden.
Noch
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zij, noch de vier schepenen die de stad in de lakenmagistratuur benoemt, moeten
persoonlijk in de lakennijverheid betrokken zijn. Het tegenovergestelde is waar voor
de leden van het staalhof, voor de staalders of peertsers: hier zijn het al vakmenschen,
en vakmenschen uitsluitelijk, omdat er te oordeelen valt over de hoedanigheden van
het doek.
De economische actie van de ambachten die tot de lakenhalle behooren zal zich
uiten in rekwesten, die bij voorkeur aan den magistraat der stad worden voorgelegd.
Het eerste dat het archief der jurisdictie ons bieden zal is dan een soort
proceduurcodex: ‘Ordinatie der Justitien aangaande’.
Aan de taalkundigen wenschen we uit deze artikelen volgende regels voor te
leggen:
‘Item dat niemand in materie van garant willende sommeeren een derde,
meer dan één delai daartoe hebben zal, en dit tot discretie van de
wochthouderen. En partij alzoo gesommeerd en daartoe gedaagd, zal
terstond moeten verklaren of hij de zaak aanvaarden en intervenieeren wil
of niet. En zullen de wochthouderen ten principale alsdan voorts recht
doen.
Item dat zo wanneer eenig proces bij partij schriftelijk werd beleid en het
vonnis van de wochthouderen werd gemaand, dat zulke wochthouder voor
zijn diligentie en rapporteeren deszelfs, hebben zal voor specie hetgeen
des door de oudermans naar grootte van het proces en exigentie van zijn
arbeid, hem zal worden getaxeerd.’
‘Item daar men bevonden heeft dat de taallieden, procureurs en andere
partijen in het bedingen van de zaken den eene den andere dikwijls hebben
geoblatereerd, geinjurieerd en elkander tot kivagiën ende gramschap
geirriteerd gehad, in contempt van de justitie, irreverentie van de
wochthouderen, en schandalisatie van de andere goede lieden omstaanders,
- dat van nu voortaan de vs. taallieden hen dragen zullen moeten, eenige
kijfachtige of andere onbehoorlijke woorden voor recht te zeggen.’
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Het woord wochthouder is niet te vinden bij Verwijs en Verdam. Het duidt hier op
de van dienst zijnde rechters, en is waarschijnlijk naar wacht en wachten terug te
voeren, waarvan de nevenvorm wochten ook gebruikelijk was - zie Verwijs en Verdam
- en nog gebruikelijk is in Brabantsch dialect.
In onze Geschiedenis van Antwerpen ontleden we ietwat nader de rechterlijke
proceduur der Morgenspraak; hier wenschen wij het te houden bij het algemeene
beeld, en bij voorkomende taalparticulariteiten.
Komen we dan, van de algemeene rechterlijke regeling, naar de statuten van de
onderscheiden ambachten, natiën of neringen die tot de gilde behooren. Men zal
dadelijk opmerken dat deze vereenigingen bij voorkeur ambacht voor de grootere,
en natie voor de kleinere, worden geheeten. Waar naast den arbeid ook handel intreedt,
spreekt men eerder van nering: er is werk op de natie: de handel doet de nering tieren.
En dit woord natie heeft hier geen verband of betrekking meer zooals het in de XIVe
eeuw had, met een nationaliteitsgedachte, toen men van de vreemde nationes sprak,
die men naar hun land of landstaal zou onderscheiden.

De natie van den wollewerke.
Bij den aanvang van een overzichtelijke textielstudie als deze, is het juist met een
natie dat we moeten beginnen, de wolnatie of natie van den wollewerke.
Onze wolnatie of vereeniging van werklieden die den wol vervoeren, dagteekent
van 1458. Ziehier de ordonnantie die als stichtingsakte mag gelden, en die
ingeschreven werd in gezegd jaar in het stadsregister dat toen in gebruik was, het
tweede oud register in perkament:
‘Daar de kooplieden van den wol, die den wolstapel vervolgen alhier te
Antwerpen, over een jaar en ook nu dit jaar, gekomen zijn bij de guldekens,
wardijns en oudermans van de gilde van het wollewerk, te kennen gevende,
en zich grootelijks beklagende, hoe dat hun wol zeer onmanierlijk gewrocht
werd uit de schepen, en op het land niet wel werd bezorgd, biddende
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daarom dat de gilde hun wilde stellen 5 of 6 gezellen die hun wol zouden
werken en in hun koggen zouden voeren, zoo is geordonneerd bij de
guldekens voor hun advies dat 5 of 6 bepaalde personen, en niemand
anders, den wol zullen werken, en wanneer een hunner aflijvig wordt, dat
dan de gilde iemand anders in zijn stede stellen zal, behoudelijk dat de
wollewerkers van Bergen-op-Zoom in de Antwerpsche markten alhier
zullen mogen werken met alzooveel personen en in alzulker manieren als
de vs. 5 of 6 gezellen van Antwerpen aldaar in de Bergsche markten zullen
mogen werken; verder is geordonneerd vanwege de dekens, alzooverre
als poorters van Brugge eenigen wol alhier ter markt brengen, zij deze
zullen mogen doen werken door ingezeten gezellen van Brugge, en door
de 5 of 6 vs. gezellen en door niemand anders.’
Kort daarop hebben dan ‘de vijf gezworen wollewerkers’ hun statuut of ordonnantie
gekregen. Niemand dan zij mogen hand steken aan een wolzak. Ze vervoeren den
wol met een rolwagen. Een nieuw gezel die in de natie komt, is gehouden een
rolwagen te geven ‘naar ouder costuyme’. Wat ze samen verdienen zullen ze samen
paarten en deilen, en eene beurs daarvan houden. En die nieuw in de natie komen,
zullen de ouders moeten geven, van leeren, den vijfden penning van hun winning.
De deken der wollewerkers wordt jaarlijks aangesteld door den gildedeken. Wie
hooge woorden spreekt is breukachtig; wie ziek of zuchtig is, mag een ander in zijn
plaats stellen. Het loontarief - dat van het begin der XVIe eeuw is - bepaalt dat men
6 st. hebben zal van elken Rijnschen zak uit het schip ter waag te brengen. Van de
waag naar de huizen der poorters bedraagt het tarief een stooter of 2 1/2 st. Men
merke hier op dat een Rijnsche zak een maatzak is, en er in den Rijnschen zak
evengoed Vlaanderschen en Engelschen wol kan steken als Rijnsche. De deken der
natie is gehouden het loon te ontvangen, welk loon hij deelen zal alle weken.
Ziedaar het voornaamste uit dit statuut. Het geeft ons de groote lijnen weder van
het regiem onzer huidige natien te Antwerpen; daarom hebben we er ook de
bijzonderste bepalingen van opgehaald. Taalkundige moeilijkheden levert het stuk
niet op.
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DE KEMSTERS, KAARDSTERS, SPINSTERS, NOPSTERS EN SCHROODSTERS.
Nu de wol uit de kogge naar de waag, en van de waag naar het huis van den koopman
of lakenwever is gevoerd, dient deze wol bereid tot het spinnen. Die bereiding is
meest vrouwelijke arbeid, namelijk van kemsters, kaardsters, nopsters, waarna dan
de spinsters komen en de schroodsters.
De lakengilde heeft er een gezamenlijk statuut voor gemaakt: men mag niet meer
wol te kemmen of te spinnen nemen, dan men zelf bewerken kan. Het werk moet af
en volmaakt zijn. Van eenige natie of vereeniging is hier geen spraak. Maar al deze
vrouwspersonen zijn onderhoorig aan de Gilde. Ook zijn bijzondere artikelen voorzien
voor de kamscherpers.
Taalkundig verdient misschien art. 6 geciteerd te worden:
‘Item waermen warp met wiele spint, daer verbeurt elck daer men vindt
drie gr. Br.’
De warp is de wol waar men het scheergaren van spint, hetwelk men van aloude
tijden gewoon was met de handen te spinnen, terwijl men den wol voor het inslaggaren
met wielen spon. Warp staat tegenover ief, kettinggaren, zooals scheergaren tegenover
inslaggaren.
We hebben schering en inslag nu nader te volgen.
Na door twintigtandschen kam, van stadsmate, geeffend, en met zoete en slichte
kaarden gehekeld te zijn, na door nopsters en schroodsters te zijn gezuiverd, komt
het wollegaren bij den drapenier die het uitgeeft aan den wever.

De wevers.
Niemand mag dit ambacht of wat ervan dependeerende is, of ook eenig werk van
wol, noppen, vlokken of schrooielingen (d.i. afval van wol), of iets van laken komende
als tierentey (een stof half wol, half garen), sargien (licht gekeperde stof), karpetten
(grove stoffen voor vloerkleed) en dergelijke werken, hij en zij eerst poorter en in
het ambacht.
En niemand zal men in het ambacht vrijen, dan na betoon dat hij ter goeden naam
en faam staat, en dat hij zijn meester, het ambacht en de gilde voldaan heeft en zijn
leering heeft vol-
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trokken naar ouder costuyme. Als inkomen zal hij geven het ambacht een Rijnsgulden,
de Gilde een Rijnsgulden en elken deken een gelte wijns.
Deze Rijnsgulden is ons een aanduiding dat we hier statuten hebben die ouder zijn
dan 1521, wanneer de Karolusgulden den Rijnsgulden volledig vervangt.
Onze wevers hebben livrei gedragen, maar de strijd om de livrei klimt op tot het
ontstaan der geprivilegieerde ambachten, tot Lodewijk van Male in de XIVe eeuw.
Er zijn een paar benamingen van overgeschoten: Wie, na twee maningen van de
dekens zijn kapruin- of tabbaardgeld aan het ambacht niet voldoet, zal de spoel neder
en stil gelegd mogen worden.
De Antwerpsche wever moet het laken 45 ellen lang maken, waarvan hij hebben
zal als loon vanwege den drapier 30 st. voor een laken van één lood en 40 st. voor
een van twee looden, welke looden door de waardeerders aan het laken werden
aangehecht naar zijn hoedanigheid.
De wever die fouten begaat wanneer hem garens genoeg gegeven zijn, heeft zelf
de boete te dragen, zoo niet draagt schade en boete de drapier die te weinig garens
gaf. Wie den drapier van zijn stof of garen onthield en in het laken niet deed, staat
ter correctie van de Gilde.
Niemand zal een laken afdoen van het getouw dat niet volweven is.
Al wie van het ambacht is, is schuldig met zijn tabbaard mee te gaan onder zijn
toorts in de drie principale processiën, en in het op- en afzetten van het O.L.V. beeld
in de hoofdkerk ter groote processie.
Wie bevonden wordt te werken na de klok, verbeurt een half pond was tot des
altaars behoef, want de wevers hebben hun eigen altaar in O.L.V. kerk, waarop ze
S. Severus vereeren. Bij het verval van de wollewevers in de XVIe eeuw, zal het
altaar overgaan aan de Linnenwevers.
Voor de taalkunde weze hier aangeteekend dat schroeielingen of schrodelingen
bij Verwijs en Verdam onbekend is; het is de Brabantsche variante van het Gentsche
Schuerlinghen dat evenmin in het Middelnederlandsch Woordenboek voorkomt.
Kapruingeld en Tabbaardgeld mogen ook worden genoteerd.
Eenmaal schering en inslag door elkaar geschoten, gaat het doek naar den volder.
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De volders.
Het voldersambacht bestaat uit meesters en uit voldersknapen, welke laatsten helaas,
minder goed van faam zijn. Het ambacht wordt geregeerd door twee dekens, meesters
wezende, en door één gezwoorne van de voldersknapen. Het is het eerste ambacht
waarin de ondergeschikte medezeggenschap heeft in het bestuur. De knaap heeft
eigen verdiensten, hem te betalen door den drapier. Maar er zijn knapen en leerknapen.
De leerknaap geeft van inkomen elken deken een gelte wijns en den knaap - den
gezwoorne - een pot Rijnwijn en daartoe 12 gr. maar zonder maaltijd zooals eenmaal
het geval was. Hij leert een jaar lang, en de meester zal hebben een vierden penning
van hetgeen de knaap binnen dit jaar winnen zal. Drie maand na zijn leerjaar kan hij
meester worden, gevende elken deken 3 st. den knaap 2 st. en het ambacht 4 st. ter
tenten behoef. Het jaarlijksch kaarsgeld van de volders bedraagt 18 gr. maar het gaat
niet meer naar de toortsen, het is om daarmede den wijn te betalen dien men op de
processiedagen schenkt. De lakenmakers of drapiers zullen hun laken besteden aan
de volders, om het te vollen tegen gereeden gelde, te betalen binnen den derden dag
nadat het laken gewrocht zal wezen.
De peertsers oordeelen of het laken voldoende gevold is, en kunnen het den volder
terug sturen. De volders van Hoogstraten zijn hier geprivilegieerd: ze mogen hier
komen werken gelijk anderen uit vrije steden alsof ze stedelingen waren.
De volders zullen wasschen de lakens van 12 vierendeel breed twee dagen, en
daartoe oorbooren 8 klooten Woutsche aarde en dan met de aarde volkaarden, en
met een kaarde wel pleynieren, en daarop moeten verslijten 28 nieuwe kaarden of
meer. De lakens van 10 vierendeel breed zal men wasschen een dag lang met 6
klooten Woutsche aarde, en verslijten bij het pleynieren 24 nieuwe kaarden. Volgen
nader tarief voor meerdere soorten lakens.
Het loon bedraagt 12 sch. voor een laken van 12 vierendeel breed, en daarop zullen
de volders moeten staan en werken 6 dagen; voor laken van 10 vierendeel bedraagt
het 6 sch. 6 penningen, en zijn vier dagen voorschreven...
Geen volder mag een ander zijn ‘calanten’ nemen, noch
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‘ondergaan’, noch te niemands huize gaan om laken te halen, ten ware de drapeniers
den volder deden komen.
Geen volder mag drinkgeld of overloon eischen, en moest hij, bij weigering, den
drapenier vertrek of verlet doen, zoo zou de volder er op verbeuren 9 gr.
Geen volder mag overwerk doen d.i. als iemand eenig laken onderhanden heeft
en begonnen te verwerken dat hij daarenbinnen iemands anders laken werkt eer hij
het eerste volbracht heeft.
De volders zullen geen lakens mogen eerden met heeter wrijve (vryve of vryne?)
op de pene van 3 sch. Br., noch ook lakens mogen eerden met Elnischer of Woutscher
eerden...
Een later bijgevoegd artikel bepaalt dat de volders zullen hebben, voor het vollen,
van korte stoffen en van de dorpstukken, voor elke el laken alzoo het van den getouwe
komt, een halven stuiver.
Het statuut van de volders biedt ons vooral moeilijkheden aan, doordien we met
de techniek onvoldoende vertrouwd zijn. Wat is ‘heeter vryve’? Wat Woutscher, wat
Elnischer eerde? Het woord pleynieren zal men niet vinden in Verwijs en Verdam;
het is klaarblijkelijk een bastaardvorm van pleynen dat met beteekenis van effenen
staat opgeteekend. Dorpstuk is ook een samenstelling die we voor den eersten keer
ontmoeten.
Van den volder gaat nu het laken naar den verwer, maar deze heeft vooral met
weed om te gaan, en weed wordt hier ingevoerd, zoodat de Lakengilde ook een natie
van weedwerkers kennen zal, met eigen statuten.

De weedwerkers.
De voornaamste verfstoffen voor het laken zijn, tot voor de invoering van indigo,
‘meed en weed’, zooals men te Antwerpen zegt, d.i. de rubis tinctoria met de roode
wortels die de meekrap geven, en de isatis tinctoria die de blauwe verfstof levert.
Meed kwam ons toe uit Zeeland en de eigen polderstreek kweekte deze plant, maar
de voornaamste van beide was de weed, en deze werd aangevoerd uit den vreemde,
of uit het Oosten, uit Gulik en Erfurt, stortweed, of uit Frankrijk en Portugal, vooral
uit Toulouse, weed in balen. Het vervoer der weedbalen kwam aanvankelijk de
onvrije buideldragers toe. Een ordonnantie
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van 1447 bezorgt er hun het monopool van, als een bijkomstigheid naast turf en
houtskolen. De lakengilde heeft echter het weedwerk ‘tot zich getrokken’ zooals zij
met het wollewerk had gedaan, en van af het begin der XVIe eeuw vernemen we van
de vier gezworen weedwerkers die onder de Lakengilde zijn. Ze zijn tezelfdertijd
gezworen weedmeters ‘die met twee maten zullen meten, als het behoeft, om den
koopman te gerieven’.
Het loontarief is: van elke kuip weed, van de Waag tot op den eersten zolder 1 gr.
en als het gedragen wordt twee zolders hoog, zullen ze hebben 1 1/2 gr., en drie
zolders hoog 2 gr. Van een proeve weeds hebben ze 6 gr. ‘Van eender pipe te stampen’
4 1/2 gr. Van elke 10 kuipen weeds uit den schepe te doen tot op den zolder 8 st.
‘met de zakken te vullen’. Van elke pipe uit het schip te doen en wederom er in 3 gr.
Wat is nu een proeve weeds te zeggen? Een staal? We kunnen het slecht aannemen
gezien het daarvoor te hooge loon van 6 gr. De pipe of pijp waarvan we vernemen
dat ze ‘gestampt wordt’ kan wel een langwerpig vat zijn dienende als inhoudsmaat.
Van de weedwerkers mogen we nu overgaan naar de verwers.

De verwers.
Niemand zal mogen opstellen eenige verwerij of eenige lakens verwen, hij en zij
eerst gekomen in de natie van de verwers. Men zal geen zwarte of tannaise lakens,
van lange stoffen gemaakt wezende, mogen verwen, dan alleen met meede, weede
en alluin, zonder eenig coperoot, galnoten of andere substantie daarin te bezigen.
Tannait een zonderlinge schrijfwijze voor taneet of tanneit, - is taankleurig,
bruinachtig, te zeggen en is bij Kiliaan bekend.
Coperoot is koperroest of vitriool.
Alle lakens die men zwart verwen wil zal men eerst blauwen, en op het staal stalen
(of ze voldoende geblauwd zijn) en zal men brengen ter stale buiten op de loeve, om
door de gezworen peertsers bezien te worden of zij het staal gelijken.
Het loon der peertsers moet door de drapiers betaald worden.
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Men zal de lakens ter stalen brengen, wel gespoeld ‘vuyter looghen ende nadt’.
Niemand mag eenig laken meeden of zwart verwen, ‘alvorens zij volkomelijk
geblauwd zijn geweest naar het staal der stad,’ tenzij met bijzondere toelating van
de dekens, om goede redenen.
Brisilihout is uitdrukkelijk verboden (art. 9).
De verwers zullen hebben twee regeerders of meesters ‘die deselve gilde of natie
en haar altaar gehouden zullen zijn te regeeren’, welke regeerders alle jaren gekozen
worden door de dekens van de lakengilde.
De leertijd bij een vrijen meester duurt twee jaren. Geen meester dezer gilde of
natie mag werken op Zondagen of Hoogtijdagen, op Lieve-Vrouwe- of
Apostelendagen.
En naar ouder gewoonte geven al de gildebroeders een halven stuiver van elke
kuip die zij zetten, tot behoef van het altaar, en van den godsdienst daarvoor
gebeurende.
Opmerkelijk is wel dat deze onderhoorige natie ook gilde heet, terwijl we niet
hooren spreken van het verwersambacht, zooals voor wevers en volders. Deze titel
van gilde schijnt te verwers toegekomen doordien ze zich met een broederschap of
kerkelijke gilde verstaan hebben omtrent het benuttigen van een altaar. We komen
daar verder op terug bij een soortgelijk geval waaromtrent we beter gedocumenteerd
zijn.
‘De conste van den blauwen ofte het weet te werckene’ zal in de tweede helft der
XVIe eeuw te Antwerpen een geweldige uitbreiding nemen; maar we wenschen ons
hier te houden bij de oudere tijden.
Na de verwers zijn het de Droogscheerders of Lakenbereiders die wij bezoeken
moeten.

De droogscheerders of lakenbereiders.
Na zijn leertijd te hebben doorgemaakt en ‘behoorlijke prove geschoren te hebben’,
kan men meester worden. Geen meester van het ambacht mag, buiten of binnen
markten, meer profijt hebben dan van één scheerdisch, en dit met twee gezellen.
Allen zullen hun scheerdisschen stellen of op hun vloer ter strate waarts, of op een
hangende kamer onder de eerste verdieping

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

35
opdat men de gezellen klaarlijk mag zien staan en hooren scheren. Er mogen ook
geen twee scheerdisschen in één huis staan.
De meester mag geen gezel aannemen om het ambacht te leeren, vooraleer deze
ingeschreven is in het ambachtsboek, naar costuyme der leerknapen.
Niemand mag scheren, vouwen of friseeren op Zon- of heiligdagen. Niemand mag
scheren nadat de dag onder is, of eer de dag op is, met kaarsen noch met ander licht
dan met schoone dagen. Alle twist mogen de dekens te hunwaart nemen en slechten.
De droogscheerders moeten scheren op het loon in het berd hangende in de gilde.
Ingevoerde lakens, die in de stad geverwd zullen worden, mogen de
droogscheerders niet scheren of opreyden, vooraleer de lakens ter peertse geweest
zijn, opdat men weten mag of ze goed genoeg zijn om der stad zegel te hebben.
Het woord opreyden dat we hier aantreffen, is de weerga van het Fransche apprèter
en zijn beteekenis hebben we terug in den naam van Lakenbereiders zooals ook de
droogscheerders heetten.
Onze droogscheerders hadden van vóór 1464 een altaar in O.L.V. kerk, den
zoogeheeten ‘outaer voer tkinderbedde’. Ze bouwden - in de Keizerstraat - een eigen
godshuis en kapel. Van al de ambachtslieden in de Lakengilde zijn ze voorzeker de
sociaalvoornaamsten. Ze waren ook met de Schippers en de Meerseniers een der drie
Hoofdambachten in den Breeden Raad van de stad. Hun kamer, - die meteen een der
voornaamste politieke localen van de democratie onzer stede zijn zou, - was gelegen
op de Groote Markt, het erf der Gulden Balans.

De peertsers of staalders.
Eer het laken nu verder verwerkt wordt, dient het gestaald, gekeurd, en wel door de
peertsers of waardeerders of staalders van de gilde.
De peertsers vormen niet, zooals de wevers, volders, weedwerkers en anderen een
eigen gilde, ambacht of natie. Ze behooren, van staat, elk tot een der onderhoorige
lakenneringen en zijn slechts voor één jaar telkens tot de functie van peertser gekozen.
In 1516 waren de Antwerpsche peertsers 6 in getal. Het waren drie drapeniers of
uitsnijders, twee droogscheerders of
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lakenbereiders en één verwer. Uit een oudere, maar niet gedagteekende, ordonnantie
van de peertsers vernemen we dat ze allen moeten verstand hebben van lakenen en
dat het zullen zijn twee uitsnijders, een lakenbereider, een verwer, een volder, een
wever.
Kenschetsend is de verandering van deze samenstelling. Wevers en volders treden
te Antwerpen van in het begin der XVIe eeuw zoo op het achterplan, dat ze onder de
peertsers niet meer vertegenwoordigd zijn.
Op alle peertsdagen moeten de peertsers aanwezig zijn. Ze hechten loodjes aan
het laken naar de fouten die ze vaststellen. Ze zijn verplicht elke maand een nieuw
staal te nemen; ze mogen de lakens niet stalen dan bij en tegen hetzelve staal,
uitgespoeld zijnde, en hangende buiten op de loove. Vrouw, knaap of maarte van de
verwers of anderen mogen er niet bij zijn in het stalen van de lakens, om alle
molestatie te mijden. Een laatste artikel (art. 25) regelt het bewaren van de tangen,
waarmede men gestaald heeft. Ze zijn af te geven aan ‘den officier van de halle’.
Het woord zelf van Peertse waar we het Fransche Perche in hooren, duidt het hout
aan ‘gemaakt in de halle om de lakens over te slaan als men ze beziet’. Het woord
verdwijnt te Antwerpen wanneer in 1582-1583 het toezicht heel en al wordt
gereorganiseerd en voortaan ‘het Staalhof’ wordt geheeten.
Hier past het ook een oogenblik stil te staan bij de lakenmeters.

De lakenmeters.
Immers niet enkel de kwaliteit, - de zaak der peertsers, - ook getal en maat der
koopwaar werd te Antwerpen zooals elders door beëedigde arbeiders of officieren
vastgesteld, en zoo zijn er ook de lakenmeters. Bij ordonnantie van 18 Juli 1508
wordt bepaald of herinnerd dat er niemand te Antwerpen wollen, zijden of gouden
lakenen meten mag, dan de ‘vier gezworen meters der stad, en een gezworen meter
van Bergen-op-Zoom’.
Hun eed mag hier wel letterlijk aangehaald worden:
‘Hier sweer ick daer ick toe gheacht ben dats ghesworen metere deser stadt
van Antwerpen te syne van alderhande wullen, syden, gouden ende silveren

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

37
lakenen, oic Brugsche satynen, alderhande tapitserien, lampers, ranssen,
tyrenteynen ende van allen anderen goeden die men ghewoenlick is ende
int grosse behoert te metene, dat sal ick doen wel ende ghetrouwelick.
Ende dat en sal ick niet laten om gelt, om goet, om vrientscap om
maegscap, noch gheenderhandesaken wille, mer sal eenen iegelicken
rechtveerdelick meten nae myn beste ende nae myn vyf sinnen, sal oic
tsecreet van der vs. officien niemande te kennen geven oft openbaren ende
sal niemande metter coorden ofte metter ellen leeren meten dan dieghene
die nu ter tyt van denselven eede syn, ofte naemaels werden selen.. Soe
moet my Godt helpen ende alle syne Heyligen.’
In een loontarief voor deze lakenmeters dat van de jaren 1532-1540 dagteekent,
vermits het onderschreven is door secretaris Peeter van Wesenbeke, worden vermeld
de wollen lakens van min dan 40 ellen, de Retiesche en Duffelsche lakens, de honderd
ellen Schotsche lakens, een serierlaken of venets, een stuk stammets, een karseye,
gouden en zilveren tapitserien en tapitserien van sayette, gouden en zilveren lakens,
zijden lakens als fluweelen, damasten en satijnen, taftaf, caffa en dergelijke zijden
lakens, zijden camelot, honderd ellen ranssen en lampers, een stuk tyrenteins...
Bepaald is hierbij dat drinkgeld en steekpenningen verboden zijn.
Enkele woorden vragen hier uitlegging.
Lampers is de weerga van het Gentsche Lammers; aldus noemt men fijne,
doorschijnende stoffen, van lammerwol gemaakt.
Ransse staat opgeteekend in Verwijs en Verdam, maar met de beteekenis van ‘muts
met een kap die in plooien langs het gelaat en op de schouders afhing’. Te Antwerpen
schijnt het woord wel een lakensoort aan te duiden.
Serierlakens of venets vind ik nergens in woordenboeken opgeteekend(1).

(1) Wel vennet voor vennoot, waarvan de beteekenis bij serier of serielakens misschien wel past.
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Stammets vinden we evenmin, maar het Middelnederlandsch Woordenboek kent
Stamine, stemijn, stamijn, stramijn in de beteekenis van stramijn, een grove stof,
zaklinnen. Ons stammets kan wel hetzelfde beteekenen.
Gestaald en gemeten en van zijn hallood voorzien komt nu het laken bij den
lakenkoopman, den drapenier of uitsnijder.

De uitsnijders.
Meteen zijn we bij de voornaamste onderzaten van de Lakengilde aangeland.
Zij versnijden het laken in kleinere lengten, verkoopen het ‘metter snede’. Maar
ze versnijden zoowel buitenlaken als binnenlaken d.i. laken dat elders, en laken dat
in de stad gemaakt is. Te Antwerpen mag de uitsnijder geen buitenlaken uitsnijden
of verkoopen, of hij moet zelf binnen het jaar, tusschen twee St-Jansdagen, 6
volzegelde lakens gemaakt hebben, of de weerga daarvan in halve lakens. Het eerste
artikel van hun statuut luidt:
‘En of iemand de 6 volzegelde lakens alle jaren niet maakte, van den eenen
St-Jansdag in Midzomer tot den andere, dat die telkens verbeuren zal 4
karolusguldens, en zal moeten volmaken ten naasten jare de lakens waarin
hij gebrekkelijk is bevonden vooraleer hij eenig buitenlaken zal mogen
uitsnijden of verkoopen.’
Deze maatregel, die dus de lakennijverheid binnen de stad moet ten goede komen,
is niet eigen aan Antwerpen. We vinden iets soortgelijks te Gent. Daar moet men
binnen de stad vier heele of 8 halve stukken doen maken. Te Mechelen is ook het
versnijden van buitenlaken aan beperkingen onderworpen, met verplichting van drie
tot drie jaren meer binnenlaken te fabrikeeren.
Te Antwerpen is verder bepaald welke minimumwaarde deze binnenlakens hebben
moeten, een sorte witte 8 st. de el, een éénlood wit 14 st., een tweelood wit 20 st. We
beschikken echter niet over de noodige documenten voor Antwerpen, om deze
aanduidingen nader te verklaren.
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Onze uitsnijders hebben kramen op de Antwerpsche markten, en deze kramen worden
hun toegekend bij onderlinge verloting. Zoowel in jaarmarkt als op weekmarktdagen,
mag men winkel en kraam hebben.
Niet minder dan wevers en lakenbereiders hebben onze uitsnijders zich een eigen
altaar in O.L.V. kerk willen verzekeren. En hier kunnen we nader nagaan hoe onze
ambachten tot een altaar kwamen. Er bestond rond 1490 in O.L.V. kerk een
St-Lambrechtsgilde of -broederschap die een St-Lambrechtsaltaar wenscht op te
richten of reeds gedeeltelijk - nog zonder altaartafel - opgericht heeft. Waarschijnlijk
schieten haar middelen te kort om het kostbare werk te volvoeren. In 1492 sluiten
nu onze uitsnijders een accoord met de St-Lambrechtsgilde. Maar de patroon onzer
lakenversnijders is St-Franciscus de zoon van den lakenkoopman van Assisi. Hebben
ze het nu zoo gezocht of is het een toeval? De feest- of sterfdag van onzen Luikschen
bisschop-martelaar St-Lambertus is 17 September, welke ook de feestdag is der
stigmaten van St-Franciscus. Zoo vierde men beide heiligen op één dag. Bij het
accoord voorziet men ‘dat de altaartafel zal gemaakt en geordineerd worden van de
legende van St-Lambertus, maar op de deuren zal de legende staan van St-Franciscus’.
En niemand zal er voortaan te Antwerpen laken mogen uitsnijden of hij moet in ‘de
broederschap van St-Lambrecht en St-Franciscus’ zijn. Voortaan is onze
uitsnijdersnering tezelfdertijd een broederschap, een gilde. Soortgelijke overleg, het weze hier terloops opgemerkt, - heeft zich voor meerdere vereenigingen
voorgedaan, en het heeft voor gevolg gehad dat we op de schilderijen der altaartafels
die nu in onze kerken of musea hangen, heiligen gekoppeld vinden wier ontmoeten
op één schilderwerk tot hiertoe een raadsel gebleven is, en tot vele verkeerde
hypothesen heeft aanleiding gegeven.
Doch keeren we terug tot onze uitsnijders.
In een ordonnantie van 30 Augustus 1510 is opgeteekend ‘dat hun natie grootelijks
vermeerdert en verbetert’. Ongetwijfeld versnijden ze veel meer buitenlaken dan
binnenlaken. Het zwaartepunt der Lakengilde is voor goed verlegd van de eigen
productie met wevers en volders, naar de uitsnijders die vooral vreemd laken vertieren,
maar de Lakengilde als zoodanig blijft
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er niet minder belangrijk om. Haar rechtsregiem gaat even levenskrachtig voort als
ooit. St-Lambrecht moet het er ook voor afleggen: men zal nog enkel spreken,
kortweg, van de St-Franciscusgilde. De uitsnijders gaan in proces tegen de Lakengilde
zelf, in de jaren 1513-1516, ter wille van den controol, van de peertse. Op 9 December
1916 komen beide partijen tot accoord: ‘dat voortaan de dekens van de lakenhalle
zullen aanstellen uit hun eigen macht en zonder presentatie, de peertsers wezende
drie drapeniers (in plaats van twee), twee droogscheerders en een verwer (in plaats
van een droogscheerder, een volder en een wever). En de peertsers zoolang zij die
functie vervullen, zullen geen belang in eenig laken mogen hebben.
De verandering is zeer kenschetsend. Thans worden te Antwerpen vele lakens
ingevoerd die alhier verder worden afgewerkt door verwers en droogscheerders.
Eigen wevers en volders verdwenen langzamerhand van het tooneel en het is niet
meer noodig dat ze tegenwoordig zijn bij het bezien van het laken dat ze meestendeels
niet meer geweven noch gevold hebben, al blijft nog altijd het statuut der 6 jaarlijksche
lakens bestaan.
Bij het accoord van 1516 werd verder bepaald:
‘Voort zoo wanneer eenig laken ter peertse komende, bevonden wordt
eenige fouten te hebben, de waardeerders van de halle of peertsers
gehouden zullen zijn aan dit laken te hangen zooveel loodjes als er fouten
zijn. Het loodje voor een drapeniersfout zal dragen de letteren WOL, voor
de bereiders de letter B, voor de wevers de letter W, voor de volders de
letters VOL en voor de verwers de letters VER, en op de andere zijde van
ieder loodje staat de hand....
Item dat alle laken dat men koopt of verkoopt geleverd zal worden zonder
rimpen, krimpen, rottig, mottig of onbehoorlijk opgeschort, en op de lengte
dezer stad, te weten het geheel laken 32 ellen,
Item dat wanneer een buitenman in de stad gekocht zal hebben eenigen
wol, die van de natie (der uitsnij-
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ders) aan dien koop zullen mogen deelnemen aan denzelfden prijs.
De bepaling der 6 jaarlijksche volzegelde lakens wordt nog eens herhaald in 1526.
Er is in de nadere statuten der uitsnijders nog heel wat te vinden vooral omtrent
de loodjes, hallood, eenlood, tweelood enz. Het woord Rimpen waarvan we nog
Rimpelen en Rimpel over hebben, mag hier ook worden opgeteekend. Verwijs en
Verdam heeten het woord ‘zeer zeldzaam in het Middennederlandsch, maar zeer
gewoon in het Hoogduitsch’. Rottig is in het Mdn. Wdb. niet opgeteekend, evenmin
als mottig. We meenen de beide woorden duidelijk genoeg van beteekenis.
Is nu het laken metter snede verkocht dan wordt het verwerkt tot kleedingsstuk en
hier hebben we drie ambachten waarvan er twee tot de Lakengilde behooren, de
kousmakers, de bonnetmakers en de kleermakers.

De kousmakers.
Oorspronkelijk d.i. bij het begin van de tweede helft der XVe eeuw, heeten ze
kousmakers, in ietwat latere stukken zijn het ‘kousmakers en boksmakers’. Kousen,
chausser, beteekent bekleeden bepaaldelijk het bekleeden van de beenen, zoo hoog
mogelijk begrepen. Van in de XIVe eeuw kennen we te Antwerpen het coushuis van
den hertog - nog een woord dat in het Mdn. Wdb. niet voorkomt; het is het wapenhuis
van de schutterij te zeggen; het gold de lederen of ijzeren beenbekleeding voor de
dagen dat de heirvaart geklept was. De Franschen zullen later onderscheiden in hauts
de chausse, hooge kousen (caleçon) of broek en bas de chausse (des bas) of kousen
in de moderne beteekenis van het woord. In de XVIIIe eeuw heeten onze kousmakers
broekmakers. Tegenover hen staan de kleermakers die de opperkleederen maken,
het wambuis en de tabbaard: hun ‘kleederen maken den man’. Maar de kousmakers
zullen van de Lakengilde zijn, de kleermakers niet. Ook de bonnetof kapruinmakers
zijn van de Gilde. Nu blijken de kousmakers ‘gespleten’ uit de kleermakers. Hoe zij
dan onder de Gilde gekomen zijn is lastig om zeggen.
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Doch leeren we vooreerst nader het kousmakersambacht kennen.
In een akte van 17 September 1487 verluidt het dat ‘de goede mannen van de
nering van de kousmakers’ schout en schepenen hebben voorgelegd hoe te hunner
bede deken en kapittel van O.L.V. hun gegund hebben het altaar van St-Anna ‘dat
langen tijd ongesierd was geweest’ om het te sieren en voortaan te regeeren zooals
andere ambachten doen. Maar het brengt hun groote onkosten mede, vooral nu ze
hun altaar verplaatsen moeten van de Sacramentskoor naar den eersten pilaar
Noordwaarts in de middenbeuk.
Wie kousmaker worden wil, - zoo luidt het in de herziene statuten van 1514, moet naar oude costuyme door de dekens van de lakengilde worden ontvangen, en
betoonen bij goeden bescheede waar men geleerd heeft twee jaren lang, en dan zal
hij zijn proeve doen in presentie van de dekens.
Er was in 1514 een oude en een nieuwe proeve. Ze zijn beide het opteekenen
waard, zoo om de taal als om de geschiedenis:
‘Oude Proeve. Dat de gezel die zijn proef wil doen, met hem brengen zal
7 vierendeel lakens van 9 vierendeel breed, en daar uitsnijden twee paar
kousen, het eene paar lang 5 vierendeel en half, en het ander 6 vierendeel
min een taille, en de wijdte boven en in de dij moet zijn niet min dan
anderhalf vierendeel wijd en op de braaien een vierendeel.
Nieuwe Proeve. Dat zoowat gezellen proeven begeeren te snijden uit twee
ellen lakens van 2 ellen breed, dat die zullen moeten snijden de lengte en
de breedte onder in de braai, boven in de dij en boven in 't lijf, naar
uitwijzen der oude proef, en voort met lange tongen, zonder hielstukken,
met klinken en met zolen, naar de patronen die men hun daar bij leggen
zal; en zullen zich ook reguleeren ‘haer billen te stellene nae corte
wambuysen’. En ware het dat men bevond de neerbeenen een vinger te
hoog of te laag naar ad-
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venant van denzelven werke, dat het dan niet passeerlijk zal zijn.
Het woord tongen mag hier wel worden opgeteekend. De klinken zijn de driehoekige
stukken het zij in het kruis der broek hetzij aan den enkel der kous bij den hiel. Aan
eigenlijke kousen in onzen modernen zin van het woord schijnt het dus in dien tijd
wel te ontbreken: de kousmaker koust nog van onder tot boven.
De dekens van de kousmakers, twee in getal, worden aangesteld door de dekens
der Lakengilde. Niemand van de kousmakers zal mogen maken op den koop,
verkoopen of doen verkoopen, eenigerhande mans- of vrouwenkousen, bocxsens
noch andere werken de beenen aangaande hij en zij in het ambacht. De jongste van
de nering is schuldig in alle processiën generaal de toorts der vs. natie te dragen, of
te doen dragen te zijnen kost door een ander der zelfde natie. De kousmakers zullen
niet mogen maken eenigerhande stukken van manskapruinen, vrouwencalieren
(collieren), mouwen noch andere werken dan dat de beenen aangaat; dies zoo en
zullen de kleermakers geen kousen mogen maken noch iets de beenen aangaande.
De kousmakers zullen tegen elke 10 buitenlakens die zij uitsnijden tot kousen, ook
versnijden één binnenlaken zonder dat zij elkaar laken zullen mogen leenen. Alle
jaren hebben de uitsnijders daartoe aan den gildedeken over te geven de namen
dergenen aan wie ze binnenlaken verkocht hebben....
En de boxmakers zullen geenerhande rokken, pijen of andere dergelijke werken,
als wollen hemdekens, boven de halve el laken groot zijnde, mogen maken van eenige
geverwde lakens, noch ook van eenige witte of grauwe lakens, waard zijnde boven
de 8 st. de el.
Item dat geen kousmakers mans- of vrouwenkousen of andere werken de beenen
aangaande met dozijnen stuks of anderszins zullen buiten mogen doen werken of
naaien, noch gemaakt zijnde inkoopen of overnemen.
Item dat geen kousmaker eenige zolen in of aan kousen zal mogen maken of zetten
van voederlaken noch dergelijke slechte lakens, maar het zal moeten zijn van hetzelfde
laken waarvan de kousen gemaakt zijn.
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Zooals men ziet geeft dit statuut, - waaruit we enkele meer typische teksten ophaalden,
maar dat er nog veel meer bevat, - ons belangrijke bijzonderheden omtrent de
kleeding. Ook omtrent de economische politiek: het voorschrift van tegenover 10
buitenlakens een binnenlaken te versnijden, is te leggen naast het artikel der 6
binnenlakens van de uitsnijders.
Voor de taalkunde is de aandacht te trekken op tong, klink, calier, bocxmaker en
bocxkens die elk eenig toevoegsel aan het Mdn. Wdb. kunnen bezorgen.
Blijven nu nog de bonnetmakers.

De bonnetmakers.
In de oude teksten is het woord altijd met één n: bonet of bonette geschreven. Men
heet ze te Antwerpen ook ‘wollenbonetmakers’. Ze vormen een natie binnen de
lakengilde met een deken aan hun hoofd, benoemd door de halledekens. De
bonetmakers hebben eigen merken voor hun afgewerkte boneten, en ze zullen die
merken of teekens op de lakengilde moeten te boek stellen. Alle bonetten waard
zijnde meer dan 5 st. moeten, binnen, met het merk van den maker geteekend zijn.
Aldus in het begin van de XVIe eeuw.

Besluit.
Zoo hebben we al de ambachten, natiën, neringen en gilden overloopen die in het
begin van de XVIe eeuw te Antwerpen de lakengilde uitmaakten. In de Annales de
la société d'archéologie van 1921 heeft de heer A. Willemsens een belangrijke
vergelijkende studie gewijd aan de lakennijverheid in de XVIe eeuw te Brugge, te
Gent en te Mechelen. Hij heeft aan zijn studie een glossarium toegevoegd. Thans zal
men het geval van Antwerpen met die der vernoemde lakensteden kunnen vergelijken,
en het glossarium zal kunnen aangevuld worden. Pirenne heeft in zijn Geschiedenis
van Belgie, III, geschreven:
‘En même temps que s'accomplit la décadence de Bruges, la Flandre et le
Brabant voient s'éteindre
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cette industrie drapière qui avait fait au moyen âge la fortune de leurs
villes. Les produits de l'industrie drapière anglaise inondent le continent.
C'est à Anvers qu'ils s'accumulent pour se répandre dans toutes les
directions à travers l'Europe. Depuis le milieu du XVe siècle les
merchant-adventurers ont orienté leurs navires vers la libérale cité de
l'Escaut.
Chaque année deux flottes y débarquent les “kerseyes” par milliers.
En 1564 on estime à 80.000 pièces l'arrivage normal de ces tissus....’
We zijn zoo vrij hier te doen opmerken, dat wat Pirenne hier opteekent en wat verder
bij hem volgt, juist kan zijn voor de jaren 1560 en volgende, maar het zou verkeerd
zijn zijn tekst te begrijpen alsof het zich zoo te Antwerpen heeft voorgedaan sedert
het midden der XVe eeuw, zooals hij zegt, of zelfs sedert het begin der XVIe eeuw.
Pirenne had geen Antwerpsche documentatie te zijner beschikking, en we zijn er om
gestraft. We hebben thans heel wat historie terug recht te zetten, en we hopen er met
deze studie over de lakengilde van Antwerpen, waar Pirenne zelf zoo naar verlangde,
ietwat te hebben toe bijgedragen. Naar onze meening blijkt er vooral uit, dat de
economische strekkingen te Antwerpen niet zoozeer met die van elders verschillen
als men wel gemeend heeft.
En ten slotte nog dit: onze zoo betreurde meester en vriend Leonard Willems had
den wensch uitgedrukt dat op het Antwerpsche archief de middeleeuwsche woorden
die ontbreken bij Verwijs en Verdam zouden worden opgeteekend. Wij meenen met
deze studie eenigszins aan dien wensch te hebben voldaan.
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Inhoud.
De bron: jurisdictie van de lakenhalle.
Het ontstaan van het boek.
De ouderdom der stukken.
De lakengilde als rechterlijke instelling.
De natie van den wollewerke.
De kemsters, kaardsters, spinsters, nopsters en schroodsters.
De wevers.
De volders.
De weedwerkers.
De verwers.
De droogscheerders of lakenbereiders.
De peertsers of staalders.
De lakenmeters.
De uitsnijders-drapiers.
De kousmakers.
De bonetmakers.
Besluit.
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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 Kon. Vlaamsche Academie van België
6e Bijdrage
(Daams tot Fuun)
De 6e bijdrage behelst de Bibliographie van geleerden wier namen met de letters D,
E en F beginnen, en bevat 275 titels. Het getal boeken en verhandelingen van A ot
F bedraagt aldus 983 + 275 = 1258 titels.

D.
Daams J. Zie Bernstein 1790, de la Faye 1777.
Hygiene [1776 Dachs] Staat der Gezondheid van zyn hoogheids regiment
Oranje Gelderland, geduurende deszelfs garnizoen te Sluis in Vlaanderen:
met eenige Waarneemingen over de Natuur, het Beloop, en de Geneeswyze
van de aldaar voorgekomene ziekten: Beginnende met April 1773 tot het
einde van April 1774. Waar agter eene Verhandeling over de
voorbehoeding; door Jacobus Dachs, Chirurgyn Major van het Tweede
Battaillon van het voorschreeven Regiment. (In Verhandel. Maatsch. Wet.
Haarlem XVI2 1776 pp 117-155, Bi Un Gent Hi 2045).
Bespreking der ziekten, vooral koortsen, in betrekking met de wedertoestanden.
Hygiene [1776 Dachs] Verhandeling over de voorbehoeding dier ziekten
door denzelfden schryver (In Verhandl. Maatsch. Wet. Haarlem XVI2
1776 pp 155-220, Bi Un Gent Hi 2045).
Komen in aanmerking: lucht, voeding, drank, beweging, rust, slapen, waken,
afscheiding van overtollige stoffen uit het lichaam, gemoedsaandoeningen. De
inkwartiering van soldaten moet met zorg geregeld worden.
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Geneeskunde [1689 Daelmans] De nieuw-hervormde Genees-konst,
Gebouwt op de Gronden van het Alcali en Acidum, Waar in kortelijk,
volgens de Gronden van de hedendaagse Nieuwe Practyk, alle Ziekten,
met weinig omslag Genesen worden. Door Aegidius Daelmans, Med:
Doctor, en Geswooren Practisijn tot Antwerepn. Den tweeden Druk, Met
nodige Aantekeningen verrykt, Door N.F.M. t'Amsterdam, By Jan ten
Hoorn, Boekverkooper over het Oude Heeren Logement, in de
History-Schryver. 1689. (15,5 × 9 cm, (22) + 197 + (2) pp, Bi Un Gent
me 1468, Bi Un Amsterdam).
Opgedragen aan Alexander de Muink te Middelburg, bevat het boekje een voorrede
van den Schr. der aanteekeningen, een voorrede van Daelmans, waarin veel wordt
gehandeld over het bloed, en over misbruik van aderlating, verder eenige verzen van
Steph. Blankaart.

Ter eeren Van de Schriften nu eerst uyt gegeven van den
Hoog-geleerden en Ervaren Heer de Heer Egidius Daalmans,
Is 't niet Wonder van den Hemel
Dat hier onder 't Mensch gewemel
Hier Opdaalt een Wijsen Held,
Die ons voortreed in het Veld,
En nog in dees late Tijden
D'Ouw Genees-Konst stelt ter zijden;
Die de grond der Ziektens weet,
En na redens rigt-snoer meet.
T'is Heer DAALMANS onsen Broeder,
Ik mag seggen Mensch-behoeder;
Want hy sonder veel beslag
Tot Geneesing veel vermag.
Weg dan met de Mors-Apteker
Lees dees Schriften, wel door-keken.
By dees nieuwen Hippocraat,
Sulje vinden beter baat.
door STEPH. BLANKAART
Ph. en Med. Doctor.
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In 22 hoofdstukken worden besproken de beroertheyd, de lammigheyd, de vallende
ziekte, de draaying des hoofts, de keelontsteeking, de zijdewee, de dempigheyd, de
teering, de koortsen, de braaking, de waterzugt, de scheurbuik, de afgang, de buykpijn,
het graveel, de voortteeling, de maagdeziekte, de geelzugt, de flerecijn, de melaasheyd,
de pokken en de pest.
De besmettelijkheid van de pest wordt uitgelegd door deeltjes die in de lucht
zweven en het lichaam aanvallen.
Van dat werk verscheen een 5e druk in 1720 te Amsterdam, waarvan een exemplaar
in de Bi Un Amsterdam berust. Volgens het Nieuw Nederlandsch biographisch
Woordenboek (X 1937 p 233) verscheen de 1e uitgave in 1687 te Amsterdam, de 4e
in 1703, de 5e en laatste in 1720.
Aegidius Daelmans werd geboren te Antwerpen in het midden van de 17e eeuw,
promoveerde te Leuven, praktiseerde te Hoogstraeten, daarna te Antwerpen, en ten
slotte te Batavia en te Palliacette op de kust van Coromandel.
Pharmacie sd Daffy Anthony. Elixir salutis of den uytgelezen
gesondheydsdranck. Sl sd in 4.
Heelkunde. 1765 van Dalen Abr. Geneezing eener gevaarlijke breuke in
de hersenpan. Sl 1765 in 8 (Bi Amst.).
Geneeskunde. 1691 van Dalen M. Nieuwe praktijk der medicijnen. Met
een nareden op de chemie en een brief van 't elixir salutis. Amsterdam
1691 in 8 (Bi Amst.).
Physica. 1724 Dalencé. Verhandeling over de barometers. Amsterdam
1724 in 8.
Physica. 1738 Dalencé. Verhandelingen over barometers, thermometers
en notiometers of hygrometers. Uit het Fransch. 's Gravenhage 1738 in 8.
Physica. [1784 Damené. Natuur- en Wiskundige beschouwing van den
Lugtbol, Tot eene betere kennis en Beoordeeling dier berugte Ontdekking,
opgestelt door Christiaan Hendrik Damen, A.L.M. et Philos. Doctor, Lid
van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Konsten en
Wetenschappen. Sine ira et studio, quorum causas procul habeo. Tacitus.
Te Utrecht, By B. Wild. MDCCLXXXIV. (20,7 × 12,4 cm, XXII + 173
pp, Bi Un Gent Ph 139a, Kon Bi Brussel VH 5282).
Beschrijving van de luchtbol van Montgolfier met verdunde
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lucht, en van Charles met brandbare lucht. Formules voor de berekening van het
gewicht van de toestellen, het gewicht van de lading, de hoogte die kan bereikt
worden, de tegenstand van de lucht.
Physica.? Damen. Afbeelding en beschrijving der luchtmachine. In 8.
Heelkunde. 1780 Damen H. Beredeneerde heelkundige waarneemingen
aangaande de gezwellen bekend onder den naam van tumores cystici. 's
Gravenhage 1780 in 8 (Bi Amst.).
Heelkunde. 1788 Damen H. Beredeneerde heelkundige waarnemingen
aangaande de gezwellen, 2e uitgave. Dordrecht 1788 in 8 (Bi Amst.).
Verloskunde [1763 David]. Wat men behoore te doen om het Zog der
Vrouwen te vermeerderen, te verminderen, of te doen verdwynen: welke
toevallen het Zog meest veroorzaake, en hoe men dezelve voor kan komen?
(In Verhandel. Maatsch. Gen. Haarlem VIIB 1763 pp 1-76, Bi Un Gent
Hi 2045).
Vertaling van den tekst aangeboden aan de Maatschappij van Haarlem om een prijs
te bekomen, door David, doctor in de geneeskunde te Parijs. Hygiene van de zogende
vrouw.
Jean Pierre David, geboren te Gex in 1737, overleedt te Parijs in 1784, meester in
heelkunde te Parijs en doctor te Reims. Onderzoekingen over het bloeden, over de
ademhaling, over de voeding.
De Bil L. Zie Barbette.
Heelkunde. 1694 de Bont Bern. 't Nieuwe examen der chirurgie na de
hedendaagse praktyk. Amsterdam Jan ten Hoorn 1694 in 8; 2e druk
Amsterdam 1700 in 8; 3e druk Amsterdam 1708 in 8; 4e druk Amsterdam
1724 in 8; 5e druk Leyden 1730 in 8. (Bi Amst.).
Pediatrie. [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
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Le Maire, Boekdrukker en Boekverkooper, op den Kouter. MDCCLXXXVI
(22,6 × 13,5 cm., XXXIV + (4) + 121 pp, Bi Un Gent me 3429).
Pleidooi ten gunste van de voeding der zuigelingen door de moeder zelf.
***

Deiman (in de biographie soms Deimann) Jan Rudolf, geboren te Hage in
Oost-Friesland op 29 Aug. 1743 en overleden op 15 Jan. 1808 te Amsterdam, verwierf
in 1770 den titel van doctor te Halle. Hij vestigde zich te Amsterdam als geneesheer,
en beoefende ook de chemie. Hij hielp sterk mede om de inenting te verspreiden,
werd hoofd van het groot ziekenhuis, voorzitter van het College van geneesheeren,
lid van het Genootschap Concordia et Libertate. Met Bondt, Niewland, Paets van
Troostwyk en Lauwerenburgh beoefende hij de chemie en stichte het Genootschap
der Hollandsche scheikundigen, die zich tot de nieuwe leer van Lavoisier aansloten.
Zij ontdekten het aethyleenchloride, bestudeerden de verbindingen van de koolstof
met de waterstof, het salpeterzuur, de stikstofoxyden, de ontbinding van het water
door de electriciteit. De reeks Recherches physico-chimiques verscheen te Amsterdam
in 1793, in het Nederlandsch in 1799.
Met Brugmanns van Leiden, Driessen van Groningen en Vrolyk van Amsterdam,
bewerkte Deiman de Pharmacopaea Batava, Amsterdam 1805. Van hem ook: De
geest en de strekking der kritische wijsbegeerte, Amsterdam 1805.
Geneeskunde. 1775 Deiman J.R. Geneeskundige proeven met den door
Kunst gemaakten magneet in het werk gesteld en beschreven door den
Duitschen geneesheer J.C. Unzer. Amsterdam Conradi 1775.
Hygiene. 1778 Deiman J.R. en A. Paets van Troostwijk. Proefneming
omtrent de verbetering der lugt door middel van den groeij der planten.
Hedend. Vaderl. Letteroef. 1778 VII/2 pp 338, 436, 481.
Geneeskunde. 1779 Deiman J.R. Geneeskundige proeven en waarnemingen
omtrent de goede uitwerkselen der electriciteit in verscheidene ziekten.
Amsterdam Hayman 1779 (Bi Un Amst).
Electriciteit. 1780 Deiman J.R. Proeven met de electrophore. Vaderl.
Letteroef. 1780 II/2 p 284.
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Hygiene [1780 Deiman] Verhandeling over het nut van den groei der
boomen en planten tot zuivering der lucht door J.R. Deiman, M.D. en A.
Paets van Troostwyk, Leden van het Provinciale Utrechtsche Genootschap.
Te Amsterdam, By Pieter Hayman. MDCCLXXX (20,6 × 12,1 cm., (8)
+ 133 pp, Kon Bi Brussel VH 6328).
De boomen en planten nemen de bederfstoffen uit de lucht, en daarom kunnen zij
gebruikt worden om zonder ophouden den dampkring te zuiveren.
Chemie [1781 Deiman]. Verhandeling over de vaste lucht door J.R.
Deiman en A. Paets van Troostwyk. (Verh. Bat. Gen. Rotterdam V 1781,
pp. 1-96, Bi Un Gent Hi 9621).
De vaste lucht, de nitreuse- of salpeterlucht, de inflammable- of brandbare lucht, de
dephlogisticque of gedephlogisteerde lucht, eigenschappen van de vaste lucht
(zwaarder dan lucht, niet geschikt voor de ademhaling, bederfwerend, zure smaak),
eigenschappen der nitreuze lucht, van de brandbare lucht, van de gedephlogisteerde
lucht. Als overdruk het volgende stuk.
Chemie [1781 Deiman]. Verhandeling over de vaste lucht door J.R.
Deiman en A. Paets van Troostwyk, Leden van het Provinciale Utrechtsche
Genootschap van Konsten en Wetenschappen, woonachtig te Amsterdam.
Aan welk antwoord de gouden medaille is toegewezen. (27,7 × 22,8 cm,
95 pp, Kon Bi Brussel VH 5236).
De vaste lucht is een zuur, te onderscheiden van de overige zuren, en is aanwezig in
de alkalische zouten en aarden. De nitreuse- of salpeterlucht is de gemeene lucht met
salpeterzuur en phlogiston. De inflammable- of brandbaare lucht wordt verkregen
uit oleum vitrioli met ijzer of zink, of uit oleum vitrioli en spiritus vini, of uit den
modder van stilstaande wateren. Hier wordt een verwarring gemaakt tusschen
waterstof, aethyleen en methaan. De dephlogisticque of gedephlogisteerde lucht is
de lucht die van de vaste lucht door gebruik van alkali werd beroofd. De
eigenschappen van die luchtsoorten worden beschreven.
Geneeskunde. [1781 Deiman]. Waarnemingen nopens de uitwerking van
de flores arnicae in de afgaande koude koortsen, Door Joan Rudolph
Deiman, Medicinae Doctor, te Amsterdam. (In Verhandel. Utregtsch Gen.
1781 I pp 305-316, Bi Un Gent Hi 9653).
Studie van 5 gevallen.
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Geneeskunde. 1785 Deiman J.R. en Michel J.P. Antwoord op de prijsvraag,
voorgesteld door de Koninklijke Maatschappij van Geneeskunde te Parijs,
aangaande de voor- en nadeelen van den koortsbast in de verschillende
soorten der tusschenpoozende koortsen. 1785.
Psychologie. 1787 Deiman J.R. Over de opgeruimdheid en levendigheid
van geest bij het sterven. Mag. Wetensch. 1787, II/2 p 43.
Aardkunde. 1787 Deiman J.R. Over den oorsprong der bergen. Mag.
Wetensch. 1787, II/2 p 467.
Chemie. 1787 Deiman J.R. en A. Paets van Troostwijck. Welke zijn de
waarlijk onderscheide soorten der luchtgelijkende vloeistoffen aan welke
men den naam van vaste lucht, gedephlogistiseerde lucht, ontvlambare
lucht, salpeterlucht, zure lucht, looglucht en andere gegeven heeft en waarin
dezelve van elkander afwijken en van de lucht des dampkrings
onderscheiden zijn? Holl. Maatsch. Wetensch. 1787 XXIV.
Physica. 1788 Deiman J.R. Over de waarschijnlijkheid eener algemeene
hoofdstoffe, van welke het licht, het vuur, de electriciteit en de
magneetstoffe slegts bijzondere wijzigingen zijn. Mag. Wetensch. 1788
III/2 p 931.
Electriciteit. 1790 Deiman J.R. en A. Paets van Troostwijk. Beschrijving
van een electriseermachine en van proefnemingen met dezelve in het werk
gesteld. Amsterdam Holtrop 1790 in 4.
Physiologie. 1792 Deiman J.R. Verhandeling over den natuurlijken dood.
Mag. Wetensch. 1792 I/1 p 3.
Chemie. 1793 Deiman J.R. Brief over het branden van zwavel, met eenige
metalen, zonder aanraking van gaz-oxygene. Alg. Konst. en Letterb. 1793
II p 180.
Chemie. 1794 Deiman J.R., A. Paets van Troostwijk, N. Bondt, P.
Nieuwland en A. Lauwerenburgh. Brief op de aanmerkingen van van
Marum, betreffende het branden van zwavel, met eenige metalen, zonder
aanraking van zuivere lucht. Nieuwe Konst- en Letterb. 1794 I p 73a.
Hygiene. 1794 Deiman J.R. Verhandeling over den invloed van het klimaat
op het dierlijk ligchaam. Mag. Wetensch. 1794 II, 1, p 241.
Biographie. 1796 Deiman J.R. Levensschets van N. Bondt. Nieuwe Konsten Letterbode 1796 II p 75 a.
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Psychologie. 1796 Deiman J.R. Verhandeling over het bestaan der
onbezielde dieren. Mag. Wetensch. 1796 III/2 p 751.
Chemie. 1797 Deiman, Paets van Troostwijk, Bondt, Nieuwland en
Lauwenrenburgh. Brief, gericht aan P.J. Kasteleyn, over de vereeniging
van metalen en zwavel op den vochtigen weg. Chem. en phys. oef. 1797
III p. 230.
Chemie. 1797 Deiman J.R., A Paets van Troostwijk, N. Bondt en A.
Lauwerenburgh. Bericht wegens eenige proefnemingen, welke de
decompositie van het water door middel van electrische schokken nader
bevestigen. Chem. en phys. oef. 1797 III p. 318.
Chemie. 1797 Deiman J.R., A Paets van Troostwijk, N Bondt en A.
Lauwerenburgh. Eenige waarnemingen over de uitwerking van kwik op
het leven der planten. Chem. en phys. oefen. 1797 III p 375.
Chemie. 1797 Deiman J.R., A Paets van Troostwijk, N. Bondt en A.
Lauwenburgh. Verhandelingen over de met ether verbonden salpeterlucht.
Chem. en phys. oefen. 1797 III p 203.
Hygiene. 1797 Deiman J.R. Betoog dat de vrees voor heerschende ziekten
in de daad een middel is om de besmetting dezer ziekten te bevorderen en
de ziekten zelven gevaarlijker te maken. Mag. Wetensch. 1797 IV/1 p 367
(Bi Un Amst).
Chemie. 1798 Deiman J.R., A. Paets van Troostwijk, Lauwerenburgh en
Vrolik. Over de decompositie van het ammoniaque door overgezuurd
zeezoutzuur. Nieuwe Scheik. Bibl. 1798 I p 167; Amsterdam Holtrop
1799.
Chemie. 1798 Deiman J.R., A. Paets van Troostwijk en Lauwerenburgh.
Onderzoek over den oorsprong der lucht bij het doordrijven van
waterdampen door gloeijende buizen. Nieuwe Scheik. Bibl. 1798 I p 89;
Amsterdam Holtrop 1799.
Chemie. 1798 Deiman J.R., A. Paets van Troostwijk, W. Vrolik en
Lauwerenburgh. Nader onderzoek over de verandering van water tot
stiklucht. Nieuwe Scheik. Bibl. 1798, I p 273.
Geschiedenis. 1798 Deiman J.R. Redevoering over de verdienste van
Lavoisier. Nieuwe Scheik. Bibl. 1798 I p 343.
Hygiene. 1798 Deiman J.R. Bericht wegens het gebruik der warme en
koude baden. Nieuwe Konst en Letterb. 1798 II p 9b.
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Chemie. 1799 Deiman J.R., Paets van Troostwijk, Bondt en
Lauwerenburgh. Verhandeling over het oliemakend gas. Amsterdam
Holtrop 1799.
Chemie. 1799 Deiman J.R. en A. Paets van Troostwijk. Over de ontleding
van het water door middel van electrische schokken. Amsterdam Holtrop
1799.
Chemie. 1799 Deiman J.R., A. Paets van Troostwijk, P. Nieuwland en N.
Bondt. Verhandeling over de loogzoutige zwavellevers. Amsterdam
Holtrop 1799.
Chemie. 1799-1801 Deiman J.R., Paets van Troostwijk, Lauwerenburgh
en Mulder. Natuur - en scheikundige waarnemingen. Amsterdam
1799-1801 in 8 (Bi Un Amst).
Deiman J.R. Zie Paets van Troostwijk.
***

Pest. 1668 de Cock van Kerkwyck Christ. Pest-basiliscus en verduysterde
liefde in des werelts laten avondtstondt. Klare beschrijvinge der pestilentie.
's Hertogenbosch du Mont 1668 in 4. (Bi Amst.).
De Combles Fr. Zie Borsumanus 1655.
Pest. 1665 de Creux Franç. Noodige bedenckinge op de pest-beschrijvinge
van Paulus Barbette. Ofte klare en ware beschrijvinge van de pestsieckte.
Amsterdam Lemmers 1665 in 8 (Bi Amst.).
Pest. 1666 de Creux Franç. De verkrachte verlaten waerheyt, ingevoert,
klagende tegen den medicyn, over 't ongelyck dase lijdt, in en omtrent de
pestsieckte, 2e druk. Amsterdam 1666 in 8 (Bi Amst.).
Geneeskunde. 1785 Defrenne J.J. Vereenvoudigde geneeskunde ofte
handboek van huyslyke genees- en heelkunde. Uit het Fransch. Brussel
1785 in 8 (Bi Amst).
Geneeskunde. 1786 Defrenne J.J. Beschrijving der geneesmiddelen. Uit
het Fransch. Amsterdam 1786 in 8 (Bi Amst.).
Geneeskunde. 1782 De Groot L. Remedie voor de rasende koorts, van de
Heer Bontekoe. Rotterdam 1682 in 4 (Bi Un Amst).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

56

Geneeskunde. [1717 Dekkers]. Genees-konstige, of werk-stellige
Oeffeningen, Omtrent de Manier van Geneesinge, Opgehelderd met
bewysen uit verscheide Schrijvers, Reedeneeringen, en veele
waarneemingen, soo de Genees- als de Heelkonst Raakende. Voorsien
met een volkoomen Bladwyser, soo der Saaken, Gevallen, als
Genees-Middelen. In 't Latyn Beschreeven door De Heer Frederik Dekkers,
Eertyds (wanneer dit Werk voor de tweede-maal gedrukt was in de Latynse
Taale) Med: Doct. en tegenwoordg Hoogleeraar der Geneeskunde in de
Academie te Leiden. Uit het Latyn Vertaald. En met Koopere Konstplaaten
vercierd. Te Leiden, By Johannes du Vivie, 1717 (20,3 × 15,7 cm, (18) +
851 + (22) pp, Bi Un Gent me 3726, Bi Un Amsterdam).
Titelplaat, voorrede van den schrijver (1644 † 1720), berigt van den drukker J. du
Vivie. Latijnsche epigramma geteekend Jac. Triglandius, portret van den schrijver
in 1694 op 47 jarigen leeftijd; 8 hoofdstukken over de niesmiddelen, de rookingen,
de gorgelmiddelen, de braakmiddelen, de buikzuivering, de clisteeren en zetpillen,
de zweetdrijvende en de pisdrijvende middelen.
Geneeskunde. 1743 Dekkers Fred. Alle de werken. Amsterdam 1743, 2e
uitgave in 4. (Bi Un Amsterdam).
Dekkers F. Zie Barbette 1669.
Leerling van de le Boe (Sylvius) ontdekte Dekkers de methode om eiwit in urine
door koken met azijnzuur aan te toonen.
Werktuigkunde. 1777 Dela Chapelle Abbé. De scaphander of de konst
om in de diepste wateren dryvende te gaan en allerhande werk te verrigten.
Uit het Fransch. Amsterdam 1777 in 8. (Bi Un Amst.).
Heelkunde [1763 Delafaye]. Grond-beginselen der Heelkunde, door den
Heere Joris Delafaye. Koninglyken Hoogleeraar ende Vertoonder der
Heel-kunde tot Parys, oud Heelheer des Konings Heirlegeren, oud
Bestierder der Koninglyke Akademie der Heel-kunde tot Parys, ende Lid
der Akademien van Madrid en Rouan. Na den vyfden Parysschen druk
(om deszelfs groote verbeternisse en vermeerdering in 't Nederduits gebragt,
en met eenige korte aanteekeningen verrykt. Eerste Boek. Tot Brussel, By
Petrus J. de Grieck, Drukker der Eerw: en Edele Heeren Staaten van
Brabant, in de Biskopstraate. 1763, Met Voorregten en Goedkeuringen.
(16,5 × 9,8 cm, (26) + 346 pp). - Id. Tweede Boek (VIII + 356 pp., Bi Un
Gent me 1643, Bi Un Amsterdam).
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Het 1e boek bevat de goedkeuring van de Fransche uitgave, de Octroi du Conseil
Privé de Sa M. Imp. Marie Thérèse, een uittreksel van het privilegie, een bericht van
den boekdrukker, van den vertaler die zich niet noemt, een inleiding, en een aanwijzer
van de 4 deelen die het boek samenstellen: van de natuurkunde, van de
gezondheidsbewaarkunde, van de lydingkunde (de ziekten), van de geneeskunde.
Op het einde een uitvoerige alphabetische lijst.
In het 2e boek, het 5e deel van de ziekten in het bizonder, een hoofdstuk over de
aderlating, en een uitvoerige alphabetische lijst.
Heelkunde. 1777 Delafaye. Beginselen der Heelkunde. Naar den 6 druk
uit het Fransch door J. Daams. Utrecht 1777 in 8.
Technologie [1792 de la Lande]. De papiermaker; uit het Fransch van de
Heere Dela Lande; vermeerderd met aanmerkingen en Aanhangzels door
P.J. Kasteleyn; apotheker en chimist te Amsterdam, lid van de Hollandsche
Maatschappij der Weetenschappen te Haarlen, van het Bataafsch
Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, van het
Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, en van het
provinciale Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Weetenschappen.
Met Plaaten. Te Dordrecht, by A. Blussé en Zoon. MDCCXCII. (21,1 ×
12,8 cm, XVI + 288 pp, Kon B1 Brussel VH 9887).
Het boek is opgedragen aan de twee ‘papierfabriekeurs Blauw en Briel te
Wormerweer. Het papier bij de Romeinen, bereiding, werktuigen, gebreken, handel,
het Hollandsch papier, het papier in verscheidene landen van Europa.
Dela Lande, of de la Lande, is de naam van verscheidene beoefenaren der
wetenschappen:
Joseph-Jerome Le Français de Lalande (1732 † 1807), sterrekundige, lid van de
Academie in 1753, hoogleeraar in de Collège de France. Buiten zijn werken over
sterrekunde en over zeevaartkunde, heeft hij ook over bedrijven verhandelingen
geschreven: De la description de neuf Arts differents: Art du papetier 1761, du
parcheminier 1762, du cartonnier 1764, du chamoiseur 1764, du tanneur 1764, du
megissier 1764, du maroquinier 1766, de l'hongroyeur 1766, du corroyeur 1767. Van
hem ook Lettres sur le platine (Jan 1758, Juni 1758, feb 1760) waarmede hij dat
metaal in Frankrijk bekend maakte. Het is de verhandeling Art du papetier 1761, die
door Kasteleyn vrij werd vertaald en
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in 1792 verscheen. Over Kasteleyn, zie mijn mededeeling(1).
Michel-Jean-Jerome Le Français de Lalande, neef van Joseph Jerome, ook
sterrekundige (1766 † 1839), lid van de Academie in 1801 en opvolger van zijn oom
in de College de France.
Pierre Antoine Delalande (1787 † 1823), bioloog, in het Museum d'histoire naturelle
werkzaam.
Jean Marie Delalande (1807 † 1851), bioloog, in 1839 leeraar aan het klein
Seminarie van Nantes.
Delius H.F. Zie Boddaert 1777.
Geneeskunde [1777 Delius-Boddaert]. Natuur- en Geneeskundige
verhandeling van het openend natuurlyk wonder zout van Glauber of Sal
mirabile (Glauberi) nativum seu aperitivum Fridericianum. Beschreeven
door den Heer Hendrik Frederik Delius, Hofraad van Z.D.H. den
regeerende Markgrave van Brandenburg-Anspach, en Culmbach-Bayreuth;
Hoogleraar in de Geneeskunde op de Hooge School te Erlangen, enz. Om
deszelfs byzondere kragten, naar den derden vermeerderden Druk, uit het
Hoogduitsche vertaalt; Met eenige nadere Proeven vermeerdert; Mitsgaders
met een Briefsgewys scheidekundig betoog van den Heere P. Boddaert,
Med. Doct. Oud-Raad der Stad Vlissingen; Lid van de Keizerl. Acad. der
Natuur-Onderzoekeren; van die te Berlyn; van de Hollandsche, Zeeuwsche,
en verscheidene andere Maatschappyen der Wetenschappen, enz. verrykt,
en uitgegeeven door F.C.M. In 's Haage, By Bernardus Wittelaer 1777 (Bi
Un Gent me 3006a, XIV + 34 pp, 19,5 × 12,2 cm, Bi Un Amst.).
Heinrich Friedrich Delius (1720 † 1791) geboren te Wernigerode en overleden te
Erlangen, geneeskundige, natuuronderzoeker, en hoogleeraar. Benevens talrijke
verhandelingen over geneeskunde heeft over chemie geschreven: Oratio de chemia
oeconomica, Erlangen 1758 in 4; Nachricht von dem Nutzen und Gebrauch der
Salzasche zum Duengen der Aecker und Wiesen und zum Vortheil der Kammer-Land
und Bauergaertner, Hildburgshausen 1767 in 8; Experimenta chemica cum
gummiresinis nonnullis instituta, 1788 in 4.
Over P. Boddaert, zie: Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1938 p. 442.

(1) Bijdrage tot de studie der werken van den apotheker Petrus Johannes Kasteleyn (1746 †
1794) door A.J.J. Van de Velde, Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1926, 109-148.
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Geneeskunde. 1687 Dellon C. Tractaat van de bysondere ziekten die in
d'Oostersche landen en op de reize derwaarts vallen. Utrecht 1687 in 4
(Bi Un Amst).
Heelkunde. 1798 Delonnes A.B. Imbert. Kunstbewerking van een
vleeschbreuk. Uit het Fransch. Amsterdam 1798 in 8 (Bi Un Amst).
Geneeskunde. 1771 de Man M.J. Schriftelyk rapport aangaande de
grasserende ziekte te Maurik in den Ampte van Neder-Betuwe. Nymegen
1771 in 8 (Bi Un Amst).
Geneeskunde. [1772 de Man]. Verhandeling over de kwaadaartige
Rot-Koorts ofte Beschryving der ziekte Welke in het laatst van 1770 en
den volgende jaare 1771 gegrasseerd heeft te Maurik In den Ampte van
Neder-Betuwe voormaals by wyze van Schrifttelyk raport aan Die Edele
Mogende Heeren Gedeputeerde Staaten des Quartiers van Nymegen
overgeleeverd door Maximiliaan Jacob de Man, Med: Doctor, & Archiater
der Stad Nymegen, Lid der Holl: Maatschappye der Wetenschappen te
Haarlem en Op byzondere en hooge orders van welgemelde Hun Edele
Mogenden Tot nut en welzyn der ingezetenen van voors: Dorp en anderen
op het platte Land uytgegeeven, nu Door den Schryver nader overgezien,
verder uytgebreid, en onder byvoeging van eenige bedenkingen omtrend
de nog zweevende vee-pest aan het gemeen medegedeeld. Te Nymegen,
Gedrukt by A. van Goor, Quartiers-Drukker, op de Markt, 1772. (21,5 ×
13,7 cm, (12) + 238 pp Bi Un Gent me 1927; ook in Handel. Geneesk.
Gen. Amst. 1776 I (12) + 238 pp, Bi Un Gent me 366a).
Als maatregelen worden aangeraden: de vernieuwing en de verbetering der lucht, de
zorgen om spijzen en dranken niet laten bederven, de excreta zoo spoedig mogelijk
verwijderen
Geneeskunde [1774 de Man] Waarneming van een Kanker-gezwel in de
Lies, en de daar tegen gebruikte Belladonna; nevens het geen, na den dood,
in het Lyk, gevonden is: door Maximiliaan Jacob de Man (Verhandelingen
Maatsch. Gen. Haarlem XV 1774, pp 147-182, Bi Un Gent Hi 2045).
Geneeskunde [1774 de Man]. Waarneeming van een Knoest-Gezwel in
de borst, en het daar tegen gebruikte geheim-middel van zekere Begynen
te Rees, in het land van Cleve. Door Maximiliaan Jacob de Man. (In
Verhandel. Maatsch. Gen. Haarlem XV 1774, pp 183-191; Bi Un Gent Hi
2045).
Geneeskunde [1777 De Man]. Waarneeming van eene aanmerkelyke en
verouderde Longverzweering met eene etterborst, langs de piswegen
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ontlast en geneezen. Door Maximiliaan Jacob de Man, Med. Doctor en
Archiater der Stad Nymegen, Lid van de Hollandsche Maatschappy der
Wetenschappen te Haarlem. (Handel. Geneesk. Gen. Antw. II 1777 pp
156-168, Bi Un Gent me 366a).
Gebruik van geneesmiddelen met gematigden arbeid, namelijk houtzagen.
Geneeskunde. 1794 de Man M.J. Gedachten over de bloed- en
watervloeijng uit Jezus doorstokene zijde. Amsterdam 1794 in 8. (Bi Un
Amsterdam).
Heelkunde. 1730 Denys Jac. Heelkundige aanmerkingen over den steen
der nieren, blaaze en waterpyp, het snijden der zelven, enz. Leiden 1730
in 8 (Bi Un Amsterdam). Een 2e druk Arnhem 1753 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Verloskunde. [1733 Denys]. Verhandelingen over het Ampt der
Vroedmeesters, en Vroed-vrouwen: Met Aanmerkingen, derzelver Kunst
raakende. Getrouwelyk ontdekkende, en leerende zeer noodige
Handgreepen, om Baarende Vrouwen kort, en veilig te verlossen, daar de
kinders tegen-natuurlyk, en natuurlyk geleegen zyn; als ook uit de
scheef-leggende Lyfmoeder: door langduurige oeffeninge, en veel-jaarige
eigen ondervindingen zaamen gesteld tot nut, en ligt der geener, die deeze
Kunst leeren, ofte oeffenen. Door Jacobus Denys, Ordinaris Stads
Chirurgyn, Operateur van de Steen, Vroedmeester, en Voorleezer ter
onderwyzing van de Vroed-Vrouwen, binnen de Stad Leyden. Met kopere
Platen. Te Leyden, By Juriaan Wishoff, Boekverkooper op det Raapenburg,
by het Bagynhoff, 1733. (25,8 × 20 cm, (20) + 694 + (18) pp, Bi Un Gent
me 871, Bi Un Amsterdam).
Opgedragen aan de leden van gerecht en van het stadsbestuur van Leiden, bevat deze
schoone uitgave een voorrede, een tafel van de 40 hoofdstukken, en een portret door
A. Toornvliet. De laatste pp dragen een alphabetisch register
Denys J. Zie de Beaulieu 1731.
Anatomie [1790 De Puyt] Bericht van een wanschapen kind, zonder
hersenpan of hersenen geboren: medegedeeld door Jacobus De Puyt, J.Z.
(In Verhandel. Zeeuwsch Gen. Vlissingen XIV 1790 pp 461-472, Bi Un
Gent Hi 1902),
Dat kind leefde 12 uren.
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Anatomie [1782 De Puyt]. Vroedkundige waarneming van tweelingen,
die het water en vliezen gemeen hadden. Door Jacobus de Puyt. (In
Verhandel. Zeewsch Gen. Vlissingen IX 1782 pp 423-430, Bi Un Gent
Hi 1902).
Geneeskunde. 1625 De Raet Jan. Cort verhael oft tractaet van de haestige
sieckte. Antwerpen G. Verdussen 1625 in 8.
Verloskunde [1771 de Reus]. Naauwkeurig Onderwys in de Vroedkunde;
Door Jan de Reus, StadsVroedmeester te Harlingen, en gewoon
Heelmeester van het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Friesland. Met
eene Voorreden van den Heere Petrus Camper, Hoogleeraar in de Genees-,
Ontleed-, Heel- en Kruid-kunde op 's Lands Hoogeschoole van Groningen
en Ommelanden, enz. enz. enz. Te Amsterdam, By Petrus Conradi, Te
Harlingen, By F. van der Plaats & Junior. MDCCLXXI (21,9 × 13,9 cm,
(8) + 101 + (1) pp, Bi Un Gent Me 2638, Bi Un Amsterdam).
Opdracht aan de burgemeesteren van Harlingen, Voorrede van Petrus Camper
geteekend uit Klein Lankum 24 Mei 1771, en daarna de volgende verzen van S. Styl:

Klinkdicht op het naauwkeurig Onderwijs in de Vroedkunde door
den Heere Jan de Reus.
Gy, die menschlievendheid als de eerste deugd betracht,
En niets zo vuurig wenscht als Kunsten aan te kweeken,
Die in de duisternis een heilzaam licht ontsteeken,
't Welk droeve lyders troost, en hunne smart verzacht;
Ziet hoe de Reus zich kwyt voor 't weerloos Nageslacht,
Daar 't in zyn eersten nood, geprangd, en schier bezweeken,
Door 't moederlyk gekerm noch schynt om hulp te smeeken,
Eer 't zonder doodsnik sterve, en ademloos versmacht.
Hoe blyft in dat gevaar elks hart van Schrik geslooten...
Maar neen! verbant uw vrees, angstvallige Echtgenooten:
Weet dat men in dees blaên een veilige uitkomst vindt.
Juicht, Vaders, juicht, en wilt die weldaad nooit vergeeten,
Waaraan gy mogelyk noch dikwijls dank moet weeten
De panden uwer liefde, en 't waardste dat gy mint.
S. STIJL.

In 17 hoofdstukken worden practische inlichtingen gegeven.
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Verloskunde [1778 de Reus]. Naauwkeurig onderwys in de vroedkunde;
door Jan de Reus, Stads Vroedmeester te Harlingen, en gewoon
Heelmeester van het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Friesland. Met
eene Voorrede van den Hooggeleerden Heere Petrus Camper. Tweede
druk vermeerderd met veele nuttige Aantekeningen, en een Aanhangzel
over de Verlossing der Nageboorte; door denzelfden Schryver. Te
Amsterdam, By Petrus Conradi, Te Harlingen, By Volkert van der Plaats,
Bi Un Gent me 2637, Bi Un Amsterdam).
Opdracht aan de burgemeesteren van Harlingen. Petrus Camper heeft een nieuwe
voorrede geschreven, gedagteekend uit Klein-Lankum 19 juni 1778. Het gedicht van
S. Styl is zonder wijziging in de 2e uitgave overgenomen. De stof wordt ook in 17
hoofdstukken verdeeld. In een nieuw aanhangsel handelt Schr. over de verlossing
der nageboorte. (pp 119-155).
Geneeskunde. 1779 De Reus Jan. Kort verhaal van de roode loop te
Harlingen. Harlingen 1779 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde [1776 De Ridder] Geneezing van eene verregaande
kwaadzappigheid door S.A. de Ridder, Med. Doct. &. &. te Loenen.
(Handel. Geneesk. Gen. Amst. I 1776, pp 361-364, Bi Un Gent me 366a).
Genezing door het gebruik van sublimaat.
Geneeskunde [1798 De Roose]. Vyftal van Heel- en Geneeskundige
waarnemingen door Judocus De Roose. Heel-meester te Lebbeke &. Lid
Correspondent van dit Genootschap. (Verh. Genootsch. Geneesk. Antw.
1798 I pp 99-121, Bi Un Gent me 556).
Die waarnemingen handelen over een slagaderspat, een hoofdwonde, een gezwel in
de hersenen, een beroerte, een hoofdpijp door gramschap.
Geneeskunde [1799 De Roose] Tiental van heel- en geneeskundige
waarnemingen door Judocus De Roose Heelmeester te Lebbeke. Lid
Correspondent van dit Genootschap. (In Verhandel. Gen. Geneesk.
Antwerpen, II 1799 pp 180-225, Bi Un Gent me 556).
Ontleding van het onderste kaakbeen, gezwel in de lever, ettergezwel aan het
peritoneum, waterzucht tusschen spieren en buikvlies, ascites, gezwel van het
mesenterium, hydrops pectoris, etterzak in de longen, gezwellen in dij en borst,
epilepsia.
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Pharmacognosie [1800 De Roover] Scheikundig gedenk-schrift Over de
vlugtige olien (Olea essentialia) te trekken op de beste wyze uit de
gedroogde Planten, hunne zuivering, en waar in hun koleur in den staat
hunner opgeklaartheid bewezen word. Door J.B. De Roover
Artzeneimenger en Chymist te Brussel. Lid Correspondent van dit
Genootschap. (In Verhandel. Gen. Geneesk. Antwerpen III 1800, pp
145-153, Bi Un Gent me 556).
Worden bestudeerd: pepermunt, citroenkruid, venkel, kermillen, majolein, munt,
wormkruid, alsem, zavelboom, zavie, wynruit, selderie, druivenkruid, citroenschillen.
Natuurkunde [1732 Desaguliers] Korte Inhoud der philosophische lessen
van Dr. J.Th. Desaguliers. Vervattende een kort begrip van de Beginselen
en Gronden der Proef-ondervindelyke Natuur-kunde. Te Amsterdam, By
Isaak Tirion, MDCCXXXII (20 × 12,2 cm., (8) + 194 + (10) pp Kon Bi
Brussel VH 5343, Bi A.J.J.V.).
Bericht tot den lezer, overzicht in 25 lessen, talrijke figuren, bladwijzer van zaken.
Natuurkunde [1732 Desaguliers]. Beschryving van het Planetarium.
Dienende tot een Vervolg op den Korten Inhoud der Philosophische Lessen;
van Dr. J.Th. Desaguliers. Te Amsterdam, By Isaak Tirion 1732. (20 ×
12,2 cm, (4) + XXIII pp, 3 platen, Kon Bi Brussel VH 5343, Bi A.J.J.V.,
medegebonden met het vorig werk).
Jean Theophile Des Aguliers (1683 † 1744), leeraar in de natuurlijke wijsbegeerte
te Oxford, en daarna in de proefondervindelijke wijsbegeerte te Londen na den dood
van Robert Hooke; hij werd ook de medewerker van Newton, toen deze, oud
geworden, wetenschappelijke hulp had gewenscht.
Natuurkunde [1736 Desaguliers] De natuurkunde uit ondervindingen
opgemaakt door Joannes Theophilus Desaguliers, Dr. in de Regten, Lid
van de koninklyke Societeit van Londen, en Kappellaan van zyne Genade
den Hertog van Chaudos. Uit het Engels vertaald door een liefhebber van
de Natuurkunde. Te Amsterdam, By Isaak Tirion. MDCCXXXVI. Met
Privilegie. (25,5 × 20,3 cm, (12) + 483 + (25) pp, Bi Un Gent Ph 21, Kon
Bi Brussel VH 8189).
Bericht van den vertaler die onbekend blijft, voorrede van den schrijver, privilegie
van de staten van Holland en Westfriesland.
Het werk wordt verdeeld in lessen, die zeer lang zijn. In de 1e les (pp 1-43)
bespreekt algemeene eigenschappen van licha-
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men; daar vindt men onder meer inlichtingen over kleine afmetingen, getrokken uit
de werken van Halley, Boyle, Leeuwenhoek, Jurin.
De 2e les (pp 44-91) gaat over de krachten en de bewegingen, de 3e (pp 92-186)
ook over werktuigen, en toepassingen op levende wezens, de 4e (pp 187-293) over
de vrijving der werktuigen, de 5e les (pp 294-462) over de wetten der bewegingen
van Newton. Op pp 463-483 vindt men de beschrijving van het planetarium. Op het
einde een alphabetisch register. Talrijke platen.
Desaguliers J.F., Zie Anon. 1734, 1735, 1736.
Natuurkunde. 1661 Descartes Ren. Brieven handelende van de
overnatuurkunde, natuurkunde, zedekunst, geneeskunst, wiskunst,
zangkunst, werkdaat, enz. Door J.H. Glazemaker vertaald, 2 deelen.
Amsterdam Rieuwertz, 1661 in 4.
Mensch. 1682 Descartes Ren. De verhandeling van den mensch en de
makinge van de vrugt in 's moeders lichaam. Middelburg 1682 in 4. Leiden
1695 in 4 (Bi Un Amst.).
Vertaling van: Traité de l'homme et de la formation du foetus, Paris 1664 in 4.
Opvoeding. 1763 Des-Essarts J.Ch. Verhandeling over de lichamelijke
opvoeding van jonge kinderen. Amsterdam 1763 in 8 (Bi Un Amst).
Graan [1737 Deslandes]. Verzameling van verscheide natuurkundige
verhandelingen en natuurlijke historien, Bekwaam Ter volmakinge dezer
wetenschappen; In 't Fransch Beschreven door Den Hr. Des Landes, Lit
van de Academie der Wetenschappen, &. &. &. En nu in 't Nederduits
gebragt onder het opzicht van een voornaam' Liefhebber, met Figuren. Te
Amsterdam, Bij Jacobus Loveringh, Boekverkooper in de Kalverstraat
1737 (15,4 × 9,5 cm, (6) × 268 pp, Bi A.J.J.V.).
Het boek bevat 9 verhandelingen waarvan de 2e handelt over: ‘Nieuwe en
natuurkundige waarnemingen over de wijs van de Granen te bewaren’ (pp 81-131).
Na een historisch overzicht raadt schr. aan de bewaring van graan, om hongersnood
te bestrijden, door den staat te laten regelen, om te beletten dat de handel tot
bedrieglijke praktijken zou overgaan. Na de beschrijving van het bouwen van
graanzolders worden de woeker-
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dieren beschreven; voor het graan, kalanders, rupsen, kapellen, slakkebyters, en voor
het meel de meelwormen.
De Fransche uitgave van dat werk zou volgens Hoefer alleen in 1748-1753
verschenen zijn. De Catalogus van de Bibliothèque Nationale te Parijs (1904, XVII)
vermeldt p. 893: Recueil de différenz traitez de physique et d'histoires naturelles
propres à perfectionner ces deux sciences par M. Deslandes (A.F. Boureau-Deslandes).
Paris Gaveau 1736 in 12. Zelfde werk 1748-1753, 2e édition, Paris Quillau 3 vol. in
12.
André Français Boureau Deslandes, letterkundige, geboren te Pondichery in 1690
en gestorven te Parijs in 1757, hoofdcommissaris van het zeewezen te Rochefort en
te Brest.
Geneeskunde [1786 de Sola] Waarneeming van eene waterzugt der
hersenen, na de dood eerst ontdekt Door B. de Sola, Medicinae Doctor te
Nijmegen. (In Verhandel. Utrechtsch Gen. IV2 1789, pp 36-49, Bi Un
Gent Hi 9653).
Lijkschouwing van een kind van 9 jaren.
Deslandes M. Zie Puzos 1762, 1764, 1768.
Diergeneeskunde. 1761 de Smet Jac. Den lusthof van het cirreren der
peerden, 4e druk. Dordrecht 1761 in 8 (Bi Un Amst).
Verloskunde. 1719 van Deventer Hendrik. Nader vertoog van de zware
baringen. Delft 1719 in 4 (Bi Un Amst.).
Geneeskunde. [1739 van Deventer]. Hendrik van Deventer, M.D.
Beschryving, van de ziektens der Beenderen. En inzonderheyd, Van de
Rhachitis of Engelsche Ziekte. Als meede Verhandeling over het Voedzel
der Beenderen, Waar in verklaart werd den Aardt, Eygenschappen en
Gebruyk, van het Merg. Door den Heer Louis Lemery, Doctor Regent der
Geneeskunde van de Koninglyke Academie der Wetenschappen, te Parys.
Benevens Nieuwe Ontleedkundige Aanmerkingen, Over de Ziektens der
Beenderen, Deszelfs Ongemeene Ziektens, en andere Onderwerpen. Door
den Heer Jean Joseph Courtial, Raad en Geneesmeester des Konings, in
de Stad Toulouse. Beide uit het Fransch vertaalt, en uytgegeeven Door
Gerardus Dicten, Chirurgyn. Te Leyden, By Joh. Arnold. Langerak, 1739
(21.1 × 16,5, (12) × 203 pp, Bi Un Gent me 851, Bi Un Amsterdam).
Van dat werk een 2e druk Leyden 1765 in 4 (Bi Un Amst.). Bericht tot den lezer van
Gerardus Dicten, Chirurgyn, uit Leiden,
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10 van Louwmaand 1739. Acht hoofdstukken over de beenderen, de verhandeling
van Louis Lemery, 12 aanmerkingen, en drie bijgevoegde van du Verney.
Verloskunde. 1746 van Deventer Hendr. Manuale operatien zynde een
nieuw ligt voor vroedmeesters en vroedvrouwen. Met nader vertoog en
aanmerkingen. 3e druk, vermeerderd met aanmerkingen die J.J. Bruier
d'Ablaincourt heeft uitgegeven. Leyden 1746 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Eerste uitgave 1701 's Gravenhage 1701, 2e druk 1734, Leiden in 4, 4e druk 1765
Amsterdam in 4. (Bi Un Amsterdam).
Verloskunde [1790 van Deventer]. Nieuw licht voor Vroed-meesters en
Vroed-vrouwen, Haar getrouwelyk ontdekkende al wat nodig is te doen
om Barende Vrouwen te helpen verlossen. Voorzien met zeer veele
Koperen Platen, vertoonende de veelderleie Verplaatsingen der Lyfmoeder,
en de verkeerde legging des Kinds. Waar by ook werd aangewezen, hoe
men, als het nodig is, alle gekeerde kinderen kan regt keeren, in regt- of
scheef leggende Lyf-moeders, of met de voeten afhalen, zonder
instrumenten, alleen met de handen, zoo wel de leevendigen als de dooden,
zonder doodsgevaar voor de vrouwen of voor de kinderen. Door
veel-jaarige Oeffeningen en eigene Waarnemingen ontdekt, opgehelderd,
vastgesteld en beschreven, door Hendrik van Deventer, Med. Doctor,
Waarby gevoegd is: Nader vertoog van de zwaare baringen, en nieuwe
aanmerkingen door den Autheur zelven nagelaten. Vierde druk.
Vermeerderd met de uit 't Fransch vertaalde aanmerkingen van den Heer
Jacques Jean Bruier d'Ablaincourt, Med. Doct. over de gewigtigste stukken,
in dit Boek vervat. Te Amsterdam, By W. Vermandel en J.W. Smit, 1790
(21 × 16,5 cm, (34) + 555 + (11) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me
870).
Opgedragen aan Schout, burgemeesteren, schepenen en regeerders van 'sGravenhage
begint het boek met een voorrede van H. van Deventer, een voorrede van
d'Ablaincourt, uittreksels van goedkeuringen, namelijk van de Faculteit der Medicijnen
van Groningen op 3 Aug. 1700, en voor een Fransche uitgave van het werk, getiteld
Observations importantes sur le manuel des accouchements ‘overgeset uit 't Latyn
van Hendrik van Deventer, Med. Doctor’, geteekend te Parijs op 10 febr. 1731.
Het werk is verdeeld in 55 hoofdstukken, bevat een portret van van Deventer door
I.V.d. Wilt, en eindigt met het ‘Nader Vertoog’ zooals in den titel vermeld.
Hendrik van Deventer (1651 † 1724), volgens Hoefer overleden in 1739,
geneeskundige van Christiaan V van Denemarken,
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heeft zich beroemd gemaakt als arts, ook door zijn verhandelingen over gynaecologie
en verloskunde.
Verloskunde. 1753 de Visscher Jac. en van de Poll Hugo. Het
Roonhuissaansch geheim in de Vroedkunde ontdekt. Leiden 1753 in fo.
Verloskunde. [1754 de Visscher] Het Roonhuysiaansch Geheim, in de
Vroedkunde ontdekt; Tegen de Weederstrevers verdedigt; En verder
voltooit door de byvoeging der Beschryving van de wyzen, naar welken
allen de Roonhuysiaansche Vroedmeesteren zyn gewoon te werken; Waar
agter, behalven de nodige Bylagen bygevoegt zyn een Voorreden van Huig
Chamberlen, en eenige Vroedkundige Aanmerkingen van Willougby; door
Jacobus de Visscher, en Hugo vande Poll Stads Doctoren te Amsteldam.
Te Leiden. By Johannes Heiligert, Boekverkooper in de Heeresteeg, 1754
(21,1 × 12,4 cm, (12) + 44 + 40 + 68 + 10 + 12 + 92 + 20 pp, Bi Un Gent
me 2661).
Verzameling van 7 verhandelingen opgedragen aan Joannes Oosterdijk Schacht.
Tabak. 1692 de Vries B.C. Nuttelyke consideratien over het heedendaags
tabaksuigen. Amsterdam, van Hoogenhuizen 1692 in 4.
De Wind P., zie Anonymus 1739.
Verloskunde [1757 De Wind] De vraag, is het niet afbinden der
navelstreng volstrekt doodelyk voor een eerstgeboren kind? Onderzocht
en beantwoordt door Paulus De Wind, Operateur van Zeeland, Anat: Chir:
et Art: Obstetr: Lector, Stads Doctor en vroedmeester te Middelburg. Te
Middelburg, By Pieter Gillissen, Boekverkooper 1757. (21,2 × 13,6 cm,
(6) × 64 pp, Bi Un Gent me 2692).
Opgedragen aan de gemeenteoverheid van Middelburg.
Verloskunde [sd De Wind]. 'T geklemd Hoofd geredt: door Paulus De
Wind, operateur van Zeeland, Anat: Chir: & Art: Obstr: Lector,
Stadsdoctor, Steensnyder en vroedmeester, te Middelburg. Te Middelburg,
By Pieter Gillissen, Boekverkooper. (21,2 × 13,3 cm, VIII + 109 + (1) pp,
Bi Un Gent me 2693).
Opgedragen aan de Heeren Staten van Zeeland.
Geneeskunde [1769 De Wind]. Een waterachtig gezwel In een vrouwlyke
borst, geneezen door Paulus De Wind. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen.
Vlissingen I 1769 pp 587-591, Bi Un Gent Hi 1902).
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Verloskunde [1769 De Wind]. Waarneming Omtrend een eerstgebooren
kind, waarvan de Ingewanden (de Nieren, Pisleiders, en Waterblaas
uitgezondert) zig buiten den buik bevonden; Door Samuel De Wind,
Medicinae Doctor, Stads Steensnyder, en Vroedmeester te Middelburg in
Zeeland. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. Vlissingen I 1769 pp 592-594,
Bi Un Gent Hi 1902).
Anatomie [1773 De Wind]. Ontleedkundige waarneming, behelzende een
verwonderenswaardig beursgezwel, in de borstholligheid van een dood
lighaam gevonden: Door Gerard De Wind. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen.
Vlissingen III 1773 pp 491-504, Bi Un Gent Hi 1902).
Heelkunde [1784 De Wind] Verhandeling over den polypus of slymprop
en fungus of uitwas; benevens een berigt en afbeelding, van een zeer nuttig
werktuig, ter afbinding dienende. Door Samuel De Wind. (In Verhandel.
Zeeuwsch Gen. Vlissingen X 1784, pp 497-548, Bi Un Gent Hi 1902).
Heelkunde [1786 De Wind]. Vervolg op de Verhandeling over den polypus
of slymprop; Beneevens eene Afbeelding van een daar aan nog ontbreekend
Werktuig, ter Afbinding van alle soorten van Polypi, welke onder het
bereik der vingeren vallen, doch te ver van de hand zyn, en in te veel
verengde holtens hunne zitplaats genomen hebben, om door een slappen
draad te kunnen omvat worden; met bygevoegde Aanmerkingen, door
Samuel De Wind. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. Vlissingen XI 1786, pp
481-506, Bi Un Gent Hi 1902).
Toxicologie [1790 De Wind] Verhandeling over de vergiften, tot het Ryk
der dieren betrekkelyk; door G. De Wind. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen.
Vlissingen XIV 1790 pp 267-362, Bi Un Gent Hi 1902;.
Vergift van adders en slangen, scorpioenen, dolle dieren; beschrijving van de
aandoening.
Heelkunde [1790 De Wind]. Bericht wegens eene amputatie of afzetting,
van eene vrouweborst, wegende over de zes ponden Middelburgsch
gewicht; alsmede van de andere, wegende over de twee ponden; in dezelfde
persoon: Door Samuel De Wind. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. Vlissingen
XIV 1790, pp 397-417, Bi Un Gent Hi 1902).
Afzetting met gunstig gevolg.
Geneeskunde [1790 De Wind]. Proeven met het Alcali volatile liquidum
van Mr Martinet: Door Samuel De Wind. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen.
Vlissingen XIV 1790 pp 418-442 (Bi Un Gent Hi 1902).
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Uit- en inwendig gebruik ter bestrijden van kanker.
Samuel De Wind wordt in het Nederl. Biographisch Woordenboek niet genoemd.
Geneeskunde [1776 De Witt]. Verhandeling over de medelydenheid der
deelen van het menschelyke ligchaam in ziekten. Door Gysbert De Witt.
(In Verhandel. Zeeuwsch Gen. Vlissingen V 1776 pp 200-254, Bi Un Gent
Hi 1902).
Tusschenkomst van de zenuwen.
Oogheelkunde [1769 De Witt]. Onderlinge vergelijkingen tusschen de
verschillende manieren om de staar uit te neemen Door Gysbert De Witt
Heel- en Vroedmeester te Rotterdam (In Verhandel. Zeeuwsch Gen.
Vlissingen I 1769 pp 1-138, Bi Un Gent Hi 1902).
Gebruik van het ophtalmostate van Lecat, het bistouri van Berenger, het kystitome
van LaFaye.
Heelkunde [1769 De Witt]. Waarneming Van een verstropping van het
Net rondom den Darm, ontdekt na den dood van een Lyder, op welken
men de Breuksneede had verrigt. Door Gysbert de Witt, Heel- en
Vroedmeester (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. Vlissingen I 1769 pp
605-620, Bi Un Gent Hi 1902;.
Ook Gysbert De Witt arts wordt in het Nederl. Biographisch Woordenboek niet
genoemd.
Inenting. 1800 Dibbetz R en Ontijd C.G. Proeven en waarneemingen over
de inenting der koepokken. 's Hage 1800 in 8. (Bi Un Amst).
Dicton G. Zie Van Deventer, 1739.
Pest. 1671 van Diemerbroeck Isbr. Traktaat van de peste. Uit het Latijn
door J. du Boisson. Middelburg 1671 in 8. 2e druk Amsterdam 1711 kl in
8. (Bi Un Amst.).
***

Digby Kenelm (1603 † 1665) maakte het gebruik van het sympathiepoeder
(kopersulfaat) om de wonden te genezen volksgemeen; dat poeder werkte op afstand
volgens een stelsel dat wij thans wetenschappelijk verwerpen. De behandeling leidde
echter
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tot het gelukkig resultaat dat de wonden, op zindelijke wijze behandeld, konden
genezen, hetgeen op hygienisch gebied zonder aarzelen op prijs te stellen is.
In mijn verhandeling Het Theatrum Sympateticum en het Theatrum Chimicum
van Kenelm Digby (Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1935, 695-744) worden de
titels der volgende Nederlandsche vertalingen der werken van Digby verzameld:
Geneeskunde [1665 Digby]. Theatrum Sympateticum. Het eerste deel.
Behelsende een Oratie van den Ridder Digby, om de Wonden te genesen,
sonder de selve te zien of aen-te-raecken, met meer andere wonderheden
der naturen. Den Tweeden Druck, vermeerdert en verbetert. Tot Haerlem.
Gedruckt by Joannes Casteleyn, Boeckdrucker op de Marckt, in de
Druckery, Anno 1665. (19,2 × 14,4 cm, 31 pp, Bi Un Amst 638 F 171).
Geneeskunde [1662 Digby] Theatrum sympateticum, Ofte Wonder-Tooneel
des Natuers Verborgentheden Zijnde een noodigh vervolgh op de Oratie
van den Heer Cancelier Digby. Werdende hier in eerst te rechte gheleert
de bereydinghe des Poeders de Sympathie, ende desselfs ghebruyck in
verscheyde soorten van Wonden. Nevens een waerdigh ende aen-ghenaem
verhael van veele seltsaeme Antipathien, ende Sympathien: Ende endelingh
hoe dat de Dieren, Planten, Metalen, & sonder Zaet ofte voortteelinghe
konnen voortkomen, ende waer uyt de Sympathien oorspronckelijck zijn.
Uyt de Latijnsche Geschriften van den hoogh-gheleerden Nicolai Papinii,
ende Sylvestri Rattray. Getranslateert door J.C. Gedruckt tot Haerlem, by
Joannes Casteleyn, Boeckdrucker op de Marckt, aen de hoeck van de
Groote Houtstraet, in de Druckery. Anno 1662 (19,2 × 14,4 cm, (8) + 30
pp, Bi Un Amst 638 F 172].
Geneeskunde [1661 Digby]. D'Eminentie Oratie Van den Grooten
Chancelier Der Koninginne van Groot Brittagne, den Heer Ridder Digby.
Ghedaen in een voortreffelijcke Vergaderingh, Over 't Ghenesen der
Wonden, door het Poeder, toe-genaemt de Sympathie, sonder de selve
Wonden te sien of aen te raecken. Werdende de compositie deses Poeders
volkomen ghedemonstreert de waerheydt sijner werckinghe voorschreven
met natuurlijcke Redenen en bekende exempelen bewesen, ende veel
onbekende wonderen der nature ontdeckt. Uyt het Frans (met Privilegie
van den Koningh ghedruckt) ghetranslateert Door J.C. Felix qui potuit
rerum cognoscere causas. Ghedruckt tot Haerlem by Joannes Casteleyn,
in de Kleyne Hout-straet, teghens over de Banck van Leeningh. Anno
1661 (14,7 × 19,5 cm, 48 + (4) pp Bi Un Gent Ti 4958).
Geneeskunde [1681 Digby] Theatrum sympateticum, Ofte Wonder-Toneel
des Natuurs Verborgentheden. Behelsende Een uitstekende Oratie,
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over het gebruik des Poeders de Sympathie, daar in de waarheit zijner
werkinge werd ontdekt: Door Kenelmus Digby, Ridder, Grave, en
Kancelier van Groot Brittagne. Benevens Twee waardige Vervolgen, van
vele zeldzame Antipathien en Sympathien. Als mede, hoe dat de Dieren,
Planten, Metalen, &. zonder zaad of voort-teelinge konnen voortkomen,
en waar uit de sympathiën oorspronkelijk zijn, met meer andere
Geheimenissen der Natuurkunde. Door N. Papinius, en A. Kircherus.
t'Amsterdam. By Jacob van Royen, in de Kalver-straat, by d'Osse-sluis:
en Timotheus ten Hoorn, in de Nes, over de Brakke Grond, 1681 (13,1 ×
7,9 cm, titelplaat, (6) + 439 + (25) pp, Bi Un Gent 155 S 20).
Geneeskunde [1680 Digby] Nieuwe Beproefde en wel ondersochte
Geneesmiddelen, Ofte zeltsame Verborgentheden: met verscheide aardige
Blanketsels, om de Jufferlyke schoonheid te onderhouden. Getrokken uit
de Gedenk-schriften van den Heer Ridder Kenelmus Digby, Cançelier van
Groot Brittagne. Uit het Fransch vertaalt. t'Amsterdam, By Jacob van
Royen, Boekverkooper in de Kalver-straat, by d'Osse-sluis, en Timotheus
ten Hoorn, Boekverkooper in de Nes, over de Brackegront, 1680 (13,1 ×
7,9 cm, 281 + (6) pp, Bi A.J.J.V., Bi Un Gent 155 S 20).
Geneeskunde [1697 Digby] Theatrum sympateticum, Ofte Wonder-Toneel
der Natuurs Verborgentheden Behelsende Een uitstekende Oratie, over
het gebruik des Poeders de Sympathie, daer in de waar-heit zijner werkinge
werdt ontdekt: Door Kemelmus Digby, Ridder, Grave, en Kancelier van
Groot Brittagnne Benevens Twee waardige Vervolgen, van veele zeldzame
Antipathien en Sympathien. Als mede, hoe dat de Dieren, Planten, Metalen
& zonder zaad of voort-teelinge konnen voortkomen, en waaruit de
sympathien oorspronkelijk zijn, met meer andere Gegeimnissen der
Natuurkunde. Door N. Papinius, en A. Kircherus, Den Tweeden Druk,
vermeerdert en verbeetert. Te Leeuwarden, by Hendrik Rintjes, en
t'Amsterdam, by Jan ten Hoorn, Boekverkoopers. MDCXCVII (14,5 ×
9,3 cm, (6) + 320 + 196 + (20) pp, Bi Un Gent).
Geneeskunde [1709 Digby] Theatrum Sympateticum,... (zooals 1697)...
Den Derden Druk, vermeerdert en verbeetert, Te Amsterdam, By Jan ten
Hoorn, Te Leeuwarden, By Pieter Ruirds, Boekverkoopers, 1709 (15 ×
8,8 cm, (6) + 320 + 196 + (20) pp, Bi A.J.J.V., Bi Un Gent).
Geneeskunde [1727 Digby] Theatrum Sympateticum,... (zooals 1697)...
Vierde Druk. Te Amsterdam, By Nicolaas ten Hoorn, Boekverkoper, 1727
(15,1 × 9,3 cm, (10) + 528 + (24) pp, Bi Un Gent).
Chemie [1693 Digby] Theatrum chimicum, Ofte geopende deure der
Chymische Verborgentheden. Ontsloten van de vermaartste Autheuren,
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die in de Chymische stoffe gelaboreert en geschreven hebben. Met groote
vlyd door een Liefhebber der Chymie byeen gesamelt. Als Schroderus,
Angelus Sala, Rolfinkius, le Febure, Crollius, Charras, Beguinus, als meer
andere hedendaagse Schryvers. Met een vervolg over de Chymische
Verborgentheden aangaande de verandering en verbetering der Metalen
en Gesteenten. Door den Ridder K. Digby. Tot Amsterdam, by Jan ten
Hoorn Boekverkoper over 't Oude Heere Logement, 1693 (15 × 9,8 cm,
(21) + 490 + (22) + 170 + (6) pp, Bi A.J.J.V.)
Deze uitgaven worden in de hooger vermelde verhandeling beschreven.
***
Anatomie. 1680 Van Dyck C. Osteologia of nauwkeurige
geraamtbeschrijving van verscheyde dieren, nevens hare historien,
Amsterdam 1680 in 8.
De Engelsche arts Thomas Dimsdale (1711 † 1800), legde zich vooral toe op de
inenting tegen de pokken. De keizerin Katherina van Rusland en hare kinderen lieten
zich door hem inenten. Over dat onderwerp schreef hij: The present method of
inoculation for the small pox 1772, Thoughts on general and partial inoculation 1776,
Observations on the introduction to the plan of the dispensary for general inoculation
1778, Tracts on inoculation 1781.
Inenting. 1768 Dimsdale Thom. Verhandeling over de tegenwoordige
manier van inentinge der kinderpokjes, 2e druk. 's Gravenhage 1678 in 8
(Bi Un Amst).
Inenting. [7777 Dimsdale]. Bedenkingen over eene algemeene en
deelsgewyze of byzondere inenting der Kinderpokjes. Behelzende Twee
Verhandelingen, door den Autheur geschreeven gedurende zyn verblyf te
Petersburg en op bevel van haare Keizerlyke Majesteit in 't Russisch
uitgegeeven. Als mede twee ruuwe schetsen. De eene, betrekkelyk tot eene
algemeene Inenting der arme lieden in kleine Steden en dorpen. De andere,
tot eene algemeene Inenting der Armen in Londen en andere groote en
volkryke Plaatsen. Door Thomas Dimsdale, Baron, Eersten Lyf-Arts, en
werkelyken Staats-Raad, van haare Rus-Keizerlyke Majesteit, en F.R.S..
Uit het Engelsch vertaald. Te Rotterdam, By Bennet en Hake,
MDCCLXXVII. (22,2 × 13,2 cm, 88 pp, Kon Bi Brussel VH 77953).
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Gunstige verhandeling waarin de hevige werking der kinderpokjes en het nut van de
inenting wordt besproken. Reeds had Jurin te Londen de gunstige uitslagen van de
inenting in 1722 vermeld, in een tijd toen op 1000 kinderen 386 beneden de twee
jaren stierven. Schr. antwoordt op de opwerpingen tegen de inenting, bespreekt de
algemeene en deelsgewijze inenting, het nut van hospitalen; hij besluit met den
wensch een wet om de inenting op matige prijzen te kunnen verrichten te zien
ontstaan.
Geneeskunde. [1776 Dinckler] Genees- en heelkundige waarnemingen.
Door J.S.G. Dinckler. (In Verhandl. Zeeuwsch Gen. Vlissingen, 1776 V
pp 255-280, Bi Un Gent Hi 1902).
Zes waarnemingen: kracht van ammoniakzout, phosphorentie van
menschenafscheidingen, doofheid, wanstaltig mondgehemelte, darmbreuk bij een
kind, genezen kropgezwel.
Pierre Dionis, heelkundige geboren te Parijs en aldaar overleden in 1718, was de
eerste die openbare lessen gaf over anatomie in 1672 in de Jardin des Plantes. In
1680 werd hij hofchirurg van Maria Theresia van Oostenrijk, van Marie-Anne-Victoire
van Beyeren en van Maria-Adelaïde van Savoie.
Heelkunde [1710 Dionis] Verhandeling van alle de chirurgicale Operatien,
na de Nieuwste, Zekerste, en Gemakkelijkste manier: Verrijkt met
verscheyde Aanmerkingen. Uitgelezene en Nieuwgevondene
Geneesmiddelen, en Instrumenten: zeer naauwkeurig in kopere Plaaten
afgebeeldt. In 't openbaar in den Hof des Konings van Vrankryk vertoont
Door de Hr. Dionis, Voor deze Eerste Chirurgyn van Wyle Mevrouwe de
Damphine; en nu van Mevrouw de Hertoginne van Bourgogne, en
Geswooren Heelmeester te Parys. Uit het Frans vertaalt. Te Rotterdam.
By Joannes Hofhout, Boekverkooper. MDCCX. (18 - 11,4 cm, (34) + (26)
pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 6085).
Titelplaat eene les van anatomie verbeeldende. Het boek wordt door den
boekverkooper J. Hofhout aan verscheidene medici te Rotterdam en te Leiden
opgedragen. Na deze opdracht, de opdracht aan den Franschen Koning door Dionis,
en dan als voorrede en het voorbericht van den vertaler die zich niet laten kennen.
Het overzicht is verdeeld in 10 ‘aantooningen’ met 39 platen waarop talrijke
chirurgische werktuigen voorkomen. Op
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het einde een alphabetisch register waarin vele technische uitdrukkingen worden
uitgelegd.
Een 2e uitgave te Leyden 1730 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Verloskunde. [1733 Dionis] Algemeene verhandeling vande Kraamkunde,
behelzende alles wat het Kinderbaaren aangaat, en eenen bekwaamen
Vroedmeester maaken kan. Door den Heer Dionis, Eersten Heelmeester
van wylen de Gemalinnen der Daufynen van Vrankryk, en gezwooren
Heelmeester te Parys. Met noodige Plaaten daar toe dienende voorzien.
Den tweeden Druk. Merkelijk verbeterd, en van voorgaande Drukfouten
gezuyvert. Te Leyden, By Jan en Hendrik Van der Deyster,
Boekverkoopers in de Koornbrugsteeg. 1735. (16,6 × 10,6 cm, (16) + 408
+ (24) pp, Bi Un Gent me 2655, Bi Un Amsterdam).
De voorrede draagt geen naam van vertaler. Het werk is verdeeld in zes boeken: 's
menschen voortteeling, behandeling van de zwangere vrouw, verlossing, behandeling
van de kraamvrouw, jonggeboren kinderen, keus van vroedmeester, minne en baker.
Bij de bepaling van het woord verlossing, wordt gezegd dat dit woord alleen tot den
mensch behoort; men zegt ‘van eene Teef, dat zy gejongd of gewurpen, van eene
koe, dat zy gekalft heeft’.
De eerste uitgave verscheen te Leiden in 1726 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Verloskunde. 1691 Dittrichs Justine, genaemt Siegemunt. Spiegel der
vroedvrouwen. Uit het Duitsch. Amsterdam ten Hoorn 1691 in 4 (Bi Un
Amst).
***

Over Rembert Doedesz. Joenken of Dodoens (Dodonaeus) geboren te Mechelen in
1517 en overleden te Leiden in 1585 heb ik in 1927 een verhandeling geschreven:
De kruidboeken van Dodoens, Clusius en de Lobel (Versl. en Meded. Kon. Vla.
Acad. 1927, 13-41). Daar worden de volgende Nederlandsche werken van Dodoens
vermeld.
Kruidkunde [1554 Dodoens] Cruijde Boeck. In den welcken die gheheele
historie, dat es Tgheslacht, tfatsoen, naem, natuere, cracht, ende
werckinghe, van den Cruyden, niet alleen hier te lande wassende, maer
oock van den anderen vremden in der Medecijnen oorboorlijck, met grooter
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neersticheyt begrepen ende verclaert es, met der selver Cruyden natuerlick
naer dat leven conterfeitsel daer by ghestelt. Der hoochgheborene ende
alder doorluchtichste Coninghinne ende Vrouwe, Vrouw Marien
Coninghinne Douaigiere van Hungheren ende Bohemen &. Regente ende
Gouvernante van des K.M. Neerlanden, toegheschreven. Duer D. Rembert
Dodoens, Medecyn van der stadt van Mechelen. (in fo, (20) + 818 + 10 pp
Antw. van der Loe 1554, Mus. Plantin A 1863, Kon Bi Brussel VH 6189).
Kruidkunde [1563 Dodoens] Cruijde Boeck. In den welcken die geheele
historie, dat es Tgheslacht, tfatsoen, naē, natuere, cracht ende werckinghe,
van den Cruyden, niet alleen hier te lande wassende, maer oock van dē
anderē vremdē in der Medecynen oorboorlijck, met grooter neersticheyt
begrepen ende verclaert es, met der selver Cruyden natuerlijck naer het
leven conterfeytsel daer byghestelt. Deur D. Rembert Dodoens, Medecijn
van der stadt van Mechelen. Van nieuws oversien, ende met seer veel
schoone nieuwe figueren vermeerdert. (in fo, 20 + VCCLXXXII + 26 pp,
Antw., Van der Loe 1563, Kon Bi Brussel VH 6355, Mus. Plantin A 2660,
Bi Un Gent).
De Kon. Bibliotheek te Brussel (VH 6191) bezit een exemplaar van dat boek,
uitgegeven in 1590 ook te Antwerpen bij Van der Loe.
Kruidkunde [1608 Dodoens] Cruydt-Boeck van Rembertus Dodonaeus,
volgens sijne laetste verbeteringe: Biivoegsel achter elck Capittel, wt
verscheyden Cruydt beschrijvers: Item in 't laetste een Beschrijvinge vande
Indiaensche Gewassen, meest getrocken wt de schriften van Carolus
Clusius. Tot Leyden, Inde Plantijnsche Druckerije van François van
Ravelingen 1608. (in fo, (4) + 1580 + 40 pp, Mus. Plantin A 1327, Bi Un
Gent).
Kruidkunde [1618 Dodoens] Cruydt-Boeck van Rembertus Dodonaeus,
volgens sijne laetste verbeteringe: met biivoegsels achter elck Capittel uut
verscheyden Cruydtbeschrijvers: Item in 't laetste een Beschrijvinge van
de Indiaensche Gewassen, meest getrocken wt de Schriften van Carolus
Clusius. Tot Leyden, Inde Plantijnsche Druckerije van François van
Ravelingen. 1618. Is te coope t'Antwerpen in den Plantijnschen Winckel.
(in fo, (16) + 1495 + 28 pp, Mus. Plantin A 1313, Bi Un Gent acc 9587).
Kruidkunde [1644 Dodoens] Cruydt-Boeck Remberti Dodonaei, volghens
sijne laetste verbeteringhe: Met Biivoeghsels achter elck Capitel, uyt
verscheyden Cruydt-beschrijvers.: Item, in 't laetste een Beschrijvinhge
van de Indiaensche ghewassen, meest ghetrocken uyt de schriften van
Carolus Clusius. Nu wederom van nieuws oversien ende verbetert.
T'Antwerpen. Inde Plantijnsche Druckerije van Balthasar Moretus.
MDCXLIV (in fo, (18) + 1492 + 30 pp, Mus. Plantin A 1314, Kon Bi
Brussel VH 63601).
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1549 Dodoens. Almanack prognosticatie. Antw. Vander Loe, in fo.
(Vermeld in Bi Belgica).
1558 Dodoens. Almanack ende prognosticatie. Antw. Vander Loe, in 16
(Vermeld in Bi Belgica).
Geneeskunde. 1623 Dodoens. Ars medica. Of gheneeskonst uyt de publieke
lessen by een vergadert door Nic. A. Wassenaer. Amsterdam Walschart
1623 in 4 (Bi Un Amsterdam).
***
Pharmacie. [1781 Doedes] De opregte bereiding van den Spiritus volatilis
succinatus, (Vluggen barnsteen-geest): Doorgaans bekend by den naam
van Eau de Luce; Door Gerardus Doedes, Apotheker te Utrecht, Directeur
en Lid. (In Verh. Utregtsch Gen. I 1781 pp 209-217, Bi Un Gent Hi 9653).
Bespreking van bereidingswijzen volgens verscheidene auteurs; gebruik volgens
Doedes van ammoniumzout en ongebluschte kalk.
Chemie [1784 Doedes]. Verhandeling over den phosphorus liquidus lucens
door Gerardus Doedes, Apotheker, Directeur en Lid. (In Verh. Utregtsch
Gen. II 1784 pp 238-250, Bi Un Gent Hi 9653).
De oplossing van phosphor geeft goede uitslagen, om licht te geven, als
men oleum Still. Rutae gebruikt.
Geneeskunde [1758 Doerffel] Aanmerkingen Over de in Curacao van tyd
tot tyd in zwanggaande ziekten; door Carel Doerffel, Genees- en
Heelmeester van 's Lands Hospitaal aldaar. (In Verhandel. Maatsch. Gen.
Haarlem IV 1758 pp 331-345, Bi Un Gent Hi 2045).
Pokken [1770 van Doeveren] Verhandeling over de waare Kinderpokjes,
die meer dan eenmaal denzelfden mensch aantasten, door Gualth. van
Doeveren. (In Verhandel. Maatsch. Gen. Haarlem XII 1770 pp 189-242,
Bi Un Gent Hi 2045).
Gevallen van besmetting als gevolg van de inenting bij ‘sommige menschen, die
voor dezelve eene kleine vatbaarheid hebben, en mooglyk in hunnen leeftijd daar
door nooit zouden aangetast geweest zijn.’ De mededeeling werd uit Groningen
gezonden op 1 Juli 1769; daarna kwam een bijvoegsel gedagteekend uit Groningen
2 Juni 1770.
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Gualth. van Doeveren werd geboren te Philippine in 1730 en overleed te Leiden in
1783; doctor in de medicynen van Leiden in 1753, hoogleeraar te Groningen in 1754
en te Leiden in 1771.
Dierkunde [1770 Domsma] Ontleedkundige beschryving van eenen
zonne-visch; door Martinus Domsma, Mr Chirurgyn te Amsterdam. (In
Verhandel. Maatsch. Gen. Haarlem XII 1770 pp 413-422, Bi Un Gent Hi
2045).
Inenting. 1769 van Doeveren W. Raadgevingen om de mentinge der ziekte
van 't rundvee op eene gemakkelijke onkostbare manier te doen. Groningen.
Jacob Bolt 1679 in 8 (Bi Un Amst).
Inenting. 1770 van Doeveren W. Brief aan E. Sandifort, behelsende een
berigt van den gelukkigen uitslag der inentinge der kinderpokjes, onlangs
te Groningen ondervonden. 's Gravenhage 1770 in 8 (Bi Un Amst).
Hygiene. 1771 van Doeveren W. Academische redevoering over de
gunstige gesteldheid van Groningen voor de gezondheid. Groningen 1771
in 8 (Bi Un Amst).
Heelkunde. 1775 van Doeveren G. Verhandeling over de nieuwe manier
van 't doorsteeken der blaas. Haarlem 1775 in 4 (Bi Un Amst).
Geneeskunde. 1730 Dolaeus Joan. Nieuwe verhandeling van de geneezing
en verzachting der jicht door het drinken van melk. Uyt het Latyn vertaald
door J. van Zanten. Rotterdam 1730 in 8 (Bi Un Amst).
Natuurkunde [1789 van Dongen] Wysgeerige Beschouwing van de
Geheimen der Natuur opgedragen aan de Heeren van Dalberg, Herder en
Kant. Uit 't Hoogduitsch door Jan Hendrik van Dongen. Te Amsterdam,
By Wessing en vander Hey. MDCCLXXXIX (17,6 x 11,3 cm, 209 pp,
Stadsbi Antwerpen 10439).
Het werk heeft een godsdienstige strekking. ‘Phisica (Na tuurkunde), Chymie
(Scheikunde), en Natuur-Geschiedenis maaken de waare Weezensleer, de
voorbereiding tot de Philosophie (Wysgeerte) of waare Metaphysica
(Bovennatuurkunde) uit’. In de cosmologie bestudeert Schr. de materie en hare
‘stofdeeltjens; de aether is de hemellucht, de vuur-atomen zijn ondeelbare harde
stofdeeltjes; zijn ook atomen de water- en luchtdeeltjens. Wanneer zuiver zuur zich
met alkali verbonden heeft, “vormen zy geensins eene onvoegzaame Massa, maar
zij stollen
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tot eene regelmatige mathematische of wiskundige figuur, welke aan deeze zouten
steeds eigenaardig is”. Deze opvatting waarin de gewichtsverhoudingen embryonair
zijn ingesloten behoort tot het ‘Dynamik (krachtkunde) of organologie (zintuigkunde)’.
Daarna komen hoofdstukken over psychologie of zielkunde, pneumatologie of
geestenleer, de theologie of de natuurleer van God.
De schepping der aardsche Natuur bedraagt de warmte en de koude, de
natuurzwavel en het natuurzuur, de gisting van 's aardrijks oppervlakte, de vervlieging,
de wereldgeest en het algemeene mercurius.
De vorming der dieren bedraagt de kracht der Beweeging, der Gewaarwording,
der Manlijkheid (verhoogde secretie), der Vrouwelijkheid (verhoogde assimilatie),
der bevruchting (gisting der gewaarwording), der vorming van het embryo (leven in
de baarmoeder), van het dierlijk leven (inhoud van alle dierlijke krachten).
Bij de vorming van de menschelijke ziel, komen in aanmerking: de kracht tot
erkentenis der waarheid, de kracht van den wil, de overhelling tot oneindige kennis
en tot oneindige werkzaamheid, het gemoed of zielen leven, de reden en
onderscheiding van schoon en goed, het verstand.
Dat werkje verdient een bijzondere studie.
Geneeskunde. 1794 van Dorpe J.P. Algemeene raedgevingen tot den
rooden loop. Aelst 1794 in 12.
Verloskunde [1677 van Dortmont]. Aennemingh Van de Presentatie, Van
Mr. Andries Boekelman. Waer in aengewesen worden de quade practijken
om sijn begaene misslagh, en sijn onwetenheyt te verschoonen, aengaende
het afhalen van een doode Vrucht. Door Bonaventura van Dortmont, Med:
Doctor. t'Amsterdam, By Hieronymus Sweerts. 1677. (14,7 × 9,3 cm, 32
pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 983o).
Werk van discussie met bewijsvoeringen van verscheidene medici.
Verloskunde [1677 van Dortmont]. Nootwendigh Bericht, Aen de Heer
Doctor Fredericus Ruysch, en Meester Andries Boeckelman, gedaen door
Bonaventura van Dortmunt. Medicinae Doctor. T'Amsterdam By
Hieronymus Sweerts, in de Beursstraat, 1677. (14,7 × 9,3 cm, (8) pp, Bi
Un Amst, Bi Un Gent me 983p).
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Verloskunde [1677 van Dortmont]. Bonaventura van Dortmonts, MD.
Antwoort, Op het Nootwendigh Bericht, Van Mr. Andries Boeckelman,
Breuck- en Vroet-meester der Stadt Amsterdam. Aengaende het afhalen
van een doode vrucht. t'Amsterdam, By Hieronymus Sweerts, in de
Beursstraet, 1677 (14,7 × 9,3 cm, 27 pp, Bi Un Amst., Bi Un Gent me 983
H).
Heelkunde [1726 Douglas]. Lithotomia Douglassiana Ofte een niewe
wijze van Steen-Snyden, Voorgestelt in een Vertaling van John Douglas,
en Will. Cheselden, Benevens de gedagten van den Hr Laur. Heister. Over
deze wijze door Jan Sermes, Waar by enige aanmerkingen over de wyzen
van Steen-Snyden Geoeffend door de HH. John Douglas, en J.J. Rau. Hier
is nog bygevoegt een niewe manier van Breuk-Snyden. Te Utrecht, By
Johannis Visch, MDCCXXVI. (19,4 × 12 cm, (52) + 240 pp, Bi Un Gent
me 3186).
Het einde van de lange voorrede eindigt met de opdracht aan de burgemeesteren van
Amsterdam. Het belang van de specialisatie wordt op den voorgrond gebracht.
Anatomie. Sd Douglas, J. Nauwkeurige Beschryving wegens alle de
spieren van 's Menschen lichaam, in vergelijking van die der honden,
benevens zommige die de vrouwen in 't byzonder eigen zijn. In 8.
John Douglas, heelkundige van de 1e helft van de 18e eeuw, lithotomist in het
ziekenhuis van Westminster.
Chemie. 1786 Driessen Petrus. Scheikundige verhandeling over de
magnesia alba. Amsterdam 1786 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Chemie. 1791 Driessen. Natuurkundige en scheikundige waarnemingen.
Leiden 1791 (van 't Hoff Lab. Utrecht).
Physica. 1799 Driessen. Briet aan Van Marum over den oorsprong der
luchtbellen in het ijs. Nieuwe Konst- en Letterbode 1799 II p 162a.
Pokken [1758 Dryfhout]. Algemeene bedenkingen over de inenting der
kinder-ziekte; Toegepast op een byzonder geval van onzichtbaare ingeënte
pokjes: Door Mr J.F. Drufhout. (In Verhandel Gen. Wet. Haarlem IV 1758
pp 90-132, Bi Un Gent Hi 2045).
Het virus wordt genoemd de varioleuse stoffe; en er wordt een vergelijking gemaakt
‘met de aanstekinge van eene onderaardsche Myn, door middel van een brandend
Lont; want het Draadje is het Lont; de Besmettings-stoffe, die daar aan kleeft, is het
sprankje vuur of 't glimmend kooltje van het Lont; is
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er geene Varioleuse stoffe in 't Lichaam, daar volgt zo weinig op de Inentinge, als
dat er geen Kruid in de Myn is; is er veel Kruid in de Myn, en veel Varioleuse Stoffe
in 't Lichaam, daar geschied eene zwaare ontploffing, en eene overvloedige Eruptie
of Uitslag’.
Plantkunde [1760 Dryfhout] 'T Vermogen der natuur, altoos werkzaam
tot eigen behoudenis, bevestigd door de zonderlinge Wortel-Schietinge
van eenen Boom in zig zelven: Door Mr. J.F. Drufhout. (In Verhandel.
Maatsch. Wet. Haarlem V 1760 pp 112-157, Bi Un Gent Hi 2045).
Geval van een lindeboom die in verrot hout wortelen heeft geschoten, waardoor zijn
leven verder mogelijk was.
Geneeskunde. 1737 Dover, Thom. Legaat eenes ouden geneeskundigen
Leyden 1737 kl in 8 (Bi Un Amst).
Heelkunde. 1748 Draw, HFLe. Van de geschote wonden. Amsterdam
1748.
du Cloux P.P. Zie Falconer 1796.
Geneeskunde [1688 van Dueren] De ontdekking der bedriegeryen Vande
gemeene Pis-besienders, Waar in naaktelijk vertoont werden hunne valsche
Waanen, doortrapte Vonden, nietige Uyt-vlugten, en hunne gevaarlijke
Genees-oeffeningen; Waar door zy de Pis-brengers, En de zieken
Bedektelijk Bedriegen, en schandelijk misleyden. Door Johan van Dueren,
Th. Ph. en Med. Doctor, en Practizyn tot Rotterdam. Regium est cum
feceris bene, audire male. t'Amsterdam, by Timotheus ten Hoorn,
Boekverkooper in de Nes, in 't Sinne-beeld, 1688 (15,7 × 9,8 cm, (32) +
426 pp, Bi Un Gent me 201).
Titelprent verbeeldende een medicus bezig urine te onderzoeken. Opdracht aan St.
Blankaert, J. van der Meer en J. van Duverden van Voord. Gedichten van den
schrijver, van Blankaert, van van der Meer, van L. Smids, van Duverden van Voord,
van Sylvius. Hier onder de verzen van Blankaert:

Lof-digt, Op de Verhandelinge vande Ontdekking der Bedriegerye
van de gemeene Pis-Besienders, Beschreven door den Heer, De Heer
Johan van Dueren.
Th. Ph. & Med. Doctor en Practisyn tot Rotterdam.
Wat dondert, brult, of balkt nog 't oud gebrom der Grieken,
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Weg nu met Hippocraat, of Celsus by de Sieken.
Indien dat de oude Choor, eens onse Eeuw besag,
Sou zien de duist're nagt, verandert in den dag.
Sit Reden op den Throon, de Hersen-drogten wyken,
Den Beunaas onder-voet, weg met zyn Pis-bekyken:
Twee op de nek van 't Grauw der Doctors met de Naam,
Die eer tot Ploeg en Spa, of t'Oorlog syn bequaam.
Gy brave Man, ga voort met dus de Waarheyd schryven,
Op dat 't Voor-oordeel eens by niemand mogt verblyven.
Ik doe myn Best altyd, 'k beyver wat ik kan,
En schroom nog haat of nyt, de waarheyd sit voor an.
Gesongen ter eeren van mynen ouden Vriend
Door Steph. Blankaert;
P. & M. Doct. C.M.S.

De hoofdstukken zijn ten getale van 14: over de pis, de dwalingen van den gemeenen
man, de pisbrengers, de bedriegers, de onwetendheid, eigenschappen van urine,
doktersgewoonten, voorzichtigheid, bijzondere gevallen, waarde van het onderzoek,
dwalingen. Dat werk verdient een volledige studie.
Du Fay, W. Zie Anonymus 1736.
Metallurgie. [1781 Duhr] Bericht aangaande de goud-mynen op de Kust
van Celebes. Door George Frederik Duhr, Secretaris van Justitie te
Ternaten. (Verhandel. Batav Genootsch. Batavia III 1781 pp. 166-184, Bi
Un Gent Hi 9696).
Beschrijving der plaatsen waar goud gevonden wordt met het ongelukkig leven der
mijnwerkers.
Weerkunde. [1744 Duyn]. Aanmerkingen en aanteekeningen van drie
meer dan gemeene strenge Winters. Als die van den Jaaren 1708 en 1709,
die van 1739 en 1740, en die zeer strenge Wintermaand van 1742. Als
meede meer andere Nuttig-weetende zaaken, zo van de waarneemingen
van de Dagelyksche gesteldheid der Lugt, het Weder, de Wind enz. als
verscheidene andere niet onnuttig-weetende voorvallen.
Dit Werkje is verder voorzien met dertig Tafelen, waar van er veertien
achter het Werk, en zestien hier en daar in het zelve geplaatst zyn:
Behelzende alle de waarneemingen van de gesteldheid der Lugt, het Weder
enz. uitgenomen weinige van het Jaarlyks Sterfgetal der Menschen in
zommige Steeden, als te Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Londen enz. en
een Tafel van de Oppervlakkige groote van de 33 Hollandsche Steeden.
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Hier is noch bygevoegt, een Uittreksel, of Korten Inhoud, van het Boek,
Nutte en Nodige Oeffeningen, Te zamengestelt door den zelven Auteur,
Nicolaas Duyn, Beminnaar der nutte Weetenschappen. Te Haarlem, By
Izaak van der Vinne, Boek- en Papierverkooper in de Warmoesstraat, by
de Anegang 1744. (21 × 12,6 cm, (20) + 248 + (8) pp, Stadsbi Antw.
12468).
Opdracht aan Petrus van Musschenbroek, Aanmerkingen en aanteekeningen (pp.
1-204), Nutte en noodige oefeningen (pp. 205-248), alphabetische bladwijzer op 8
pp.
Weerkunde [1746 Duyn]. Historische aanmerkingen, Van drie meer dan
gemeene Strenge Winters, Als die van de Jaaren 1708 en 1709, 1739 en
1740, en der Wintermaand 1742: nevens Aantekeningen van meer andere
Weetens-waardige zaaken, enz. Voorzien met dertig Tafelen, Behelzende
alle de Waarneemingen van de gesteldheid der Lucht, het Weder, enz.:
nevens eenige van het Jaarlyks Sterfgetal der Menschen in zommige
Steden, als te Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Londen, enz.: en eene van
de Oppervlakkige groote der drieëndertig Hollandsche Steden. Ook is er
by gevoegd Een Uittrekzel of Korte Inhoud van het Boek, Nutte en Noodige
Oeffening: Alles te zamengesteld door Nicolaas Duyn, In zyn leven
Beminnaar der nutte Weetenschappen, en Mede-Lid van het Collegium
Physicum & Mathematicum te Haarlem. Te Haarlem, By J. Marshoorn en
Iz. van der Vinne, Boekverkoopers, MDCCXLVI (19,4 × 12,2 cm, (20)
+ 248 + (8) pp, Kon. Bi Brussel VH 5314).
Zelfde inhoud en zelfde pagineering als het vorig werk; alleen is de titel gewijzigd.
Hygiene [1760 DuHamel] Baak der Gezondheid voor de Zee-Vaarenden,
ofte Verhandelinge over de Middelen om de gezondheid van het
Scheepsvolk te bewaaren. Benevens Eene wyze om de lugt in de
Zieken-zaalen te zuiveren. Door den Heer DuHamel Du Monceau, Lid
van de Koninglyke Akademie der Weetenschappen te Parys, van de
Koninglyke Maatschappy te Londen, van de Akademiën van Palermo en
Besançon; Honorair Lid van de Maatschappy te Edenburg en van de
Zee-Akdemie, Inspecteur Generaal der Zee-Zaaken. Uit het Fransch
vertaald, door N.M.D. Verrykt met een Voorrede en eenige Aanmerkingen
Door Johan Lulofs, Hoog-Leeraar te Leiden en Inspecteur Generaal der
Rivieren van Holland en West Vriesland. Met kopere Plaaten. Te Leyden,
By Abraham Honkoop, 1760 (15,4 × 10 cm, (56) + 205 pp, Kon Bi Brussel
VH 7617).
In de voorrede van Johan Lulofs komt de inhoud der 20 afdeelingen van het werk.
De verhandeling begint met een brief van den bevelhebber ter zee en bestudeert de
eigenschappen
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van gebruikte en versche lucht. Mechanische middelen om de lucht te ververschen.
Henri Louis Duhamel du Monceau, plant- en landbouwkundige geboren te Parijs
in 1700 en aldaar overleden in 1782, toeziener van de Marine, lid van de Academie
der Wetenschappen te Parijs. De bibliographie zijner werken is bijzonderlijk rijk.
Pestziekte [1664 Duizing] Twee Diepzinnige en heilzame onderzoekingen
nopende de Pest, Waer van de eerste handelt Of de Pest ook besmettelijk
zy? De tweede Of? en op wat wijze dezelve, zonder evenwel de liefde tot
zijnen evennaesten te krenken, te schuwen zy. Beschreven Door den hoogh
geleerden Heere Antoni Duizing, Professor der Medeçijnen in de Hooge
School tot Groeningen. t'Amsterdam, Voor Abraham Witteling,
Boekverkoper, 1664. (15,5 × 9,5 cm, 63 pp, Kon Bi Brussel VH 7776,
medegebonden met Anonymus 1664 over de pest, Bi Un Amst.).
Het besluit van het eerste deel (pp 1-32) is dat de pest besmettelijk is. Het tweede
deel (pp 33-63) bespreekt de betrekkingen tusschen zieken en verpleegers, in het
kader van den godsdienst.
Inenting. 1768 Duncan W., Wintringham A, en Warren R. etc. Oordeel
van de genees- en heelmeesters van den Koning van Engeland, aangaande
de manier van inentinge der Kinderpokjes der Heeren Suttoniaanen. Uit
het Engelsch. 's Gravenhage 1768 in 8 (Bi Un Amst).
Geschiedenis. 1733 Du Pui Piet. Vermaakelykheden omtrent de vryheyd
der heelkonst, geoefent by Hebreeuwen, Egyptenaars, Grieken en
Romeynen. Leyden 1733 in 8 (Bi Un Amst).
Heelkunde [1784 Du Pui] Verhandeling over de wyze van Steensnyden
van den Heer Moreau, eerste Heelmeester van het Groote Hospital en lid
van de Koninglyke Academie der heelkunde te Parys, met deszelfs
beoordeeling en verbetering; Waar agter gevoegd is een Aanhangzel over
de veranderingen, welke men aan het gorgeret van den Heer Hawkins
gemaakt heeft. Door M.S. Du Pui A.L.M. Phil. & Med. Doctor, Anat.
Chir. & Artis obstetr. Lector, Lid van de Zeeuwsche en Utrechtsche
Genootschappen. (In Verhandel. Utrechtsch Gen. 1784 II pp 313-366, Bi
Un Gent Hi 9653).
Gebruik van verscheidene messen; afbeeldingen.
Verloskunde [1778 Dupont] De ween en naween der barende en
kraamvrouwen in hunnen aart, oorzaken en uitwerkingen beschouwd, door
J.
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Dupont. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. Vlissingen VI 1778 pp 401-516,
Bi Un Gent Hi 1902).
Oogheelkunde [1784 du Pui] Verhandeling over de ontbinding van de
verduisterde Lens crystalline, in het waterachtig vogt van ons oog, en de
voordeelen, welke daar door verkreegen worden in de bewerkinge van de
herstellinge van het gezicht; door Meinard Simon du Pui, A.L.M. Med. &
Phil. Doctor, Anat. Chir. & Art. Obstetr. Lector, en Lid van het Zeeuwsh
en Utrechtsch Genootschap. (In Verhandel. Maatsch. Wetensch. Haarlem
XXI 1784 pp 68-85, Bi Un Gent Hi 2045).
Anatomie, 1622 Durer Albr. Beschryvinghe van de menschelijcke
proportien. In 't Latyn ende Hooghd. tot Nurenbergh ghedruckt in 1527,
ende nu in onze Nederlandsche Sprake overghezet. Arnhem 1622 in fo.
(Bi Un Amst).
Otologie [1735 Du Verney] Verhandeling van het werktuig van 't Gehoor,
Behelzende, Het Zamenstel, de Gebruiken en de Ziektens van al de deelen
van 't Oor. Door den Heer Du Verney, Lid van de Koninklyke Akademie
der Wetenschappen, Raad, en Gewoonlyk Geneesheer des Konings,
Hoogleeraar in de Ontleed- en Heelkunde in de Koninglyke Thuin der
Planten te Parys. In 't Nederduitsch gebragt Door S.D.R. Med. Doct. Te
Leyden by Joh. Arn. Langerak. MDCCXXXV. (16,8 × 10,8 cm, (16) +
174 + (70) pp, Bi Un Gent me 1192).
De Bi Un Amsterdam bezit een uitgave 1750 kl in 8. Voorbericht van den vertaler
die onbekend blijft, en van den schrijver. Het 1e deel behelst het gebouw van het
gehoorswerktuig, het 2e het gebruik daarvan. Het boekje versierd met 16 platen
eindigt met een uitgebreid zakenregister.
Heelkunde [1765 Du Verney] Genees- en Heelkundige Verhandeling van
alle de gebreken der Beenderen, door G.J. du Verney, In zyn leeven Doctor
der Geneeskunde, Professor der Ontleed- en Heelkunde in den Koninglyken
Tuin en Medelid van de Koninglyke Akademie der Wetenschappen van
Parys. In 't Nederduitsch Vertaald Door Martinus Houttuyn, Med. Doctor.
Eerste Deel, Te Amsterdam, By Pieter Spriet en Zoon, Boekverkoopers,
1756. (22 × 13,8 cm, Bi Un Gent me 2434). Eerste Deel (CXXXII + 385
pp). Tweede Deel (424 + (20) pp).
Opdracht van Petrus Camper. Voorrede gevolgd door de lofrede van Guichard Joseph
du Verney, geboren te Feurs op 5 Augustus 1648, en overleden op 10 September
1730.
Het 1e boek handelt over de beenbreuken (9 hoofdstukken),
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het 2e over de ontwrigtingen (6 hoofdstukken), het 3e van de kwalen in de
zelfstandigheid der beenderen en derzelver geledingen (5 hoofdstukken). Alphabetisch
register.
Joseph-Guichard Duverney was doctor van de universiteit van Avignon, lid van de
Academie der wetenschappen in 1674, en in 1679 leeraar in de anatomie van de
Jardin du Roi. Hij weigerde als praktiseerend arts werkzaam te zijn om zich uitsluitend
met den gasthuisdienst bezig te houden.

E.
Diergeneeskunde. 1793 Eberhard J.G. Verhandeling over het verossen
der koeijen. Amsterdam 1793 in 8.
Physiologie. 1792 van Eckartshausen Karl. Het bestaan en de werkingen
van het dierlijk magnetismus. Dordrecht 1792 in 8 (Bi Un Amst).
Geneeskunde [1763 Van Eems] Verhaal van eene doodelyke darmwond,
door eene inwendige oorzaak; door Jakob van Eems, Doctor der Medicynen
te Leyden. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem VIIA 1763 pp 366-379,
Bi Un Gent Hi 2045).
Van Eems Jakob. Zie Miller Ph. 1745.
Egbertsz, Seb. zie Fernel 1636.
Eickma O.C. Zie Anonymus 1789.
Pharmacie [1696 Eyben] Den Doctor in 't Harnasch Tegens Den Apotheker
in 't Hemd. Behelsende een duydelijke wederlegginge van seker Libel,
onlangs van Theodorus Schoon, M.D. in 's Gravenhage uytgegeven. Door
Doctor Eugenius Eyben, Homine imperito nunquam quidquam injustius;
qui, nisi quod ipse facit, nihil rectum putat. Terentius. In 's Gravenhage,
By Hermanus Groenhout, woonende op de Plaats. 1696. (14,8 × 8,9 cm,
76 + (3) pp, Kon. Bi Brussel VH 7299).
Dit stuk verscheen, scherp opgesteld, naar aanleiding van twee verhandelingen, niet
minder scherp, in het licht gezonden in 1696, van Schoon en van een beminnaar der
waarheyd. (Cf 1696 Schoon en 1696 Anonymus). De discussie gaat namelijk over
overlevering.
Geneeskunde. 1696 Eyben Eug. Doctorale doodstuypen van Theod.
Schoon. 's Hage 1696 kl in 8.
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Geneeskunde. [1672 Eygel] Apologema pro Urinis Humanis, Of
Verantwoordingh voor de Menschelike Wateren. Tegen alle Kleyn-achters
der selver: waer in Klaerlick bewesen wort, dat de selve verre te boven
gaen alle andere Teikenen in de Medicijn, soo dat sonder grondige kennis
der selver de Geneeskonst niet bestaen en kan. Ten Tweeden: een
Beschrijvingh der selver Wateren, soo door eygen Ondervindingen van 't
Jaer 1636, als door bewijs der Autheuren, of Instelleren bevestight. Ten
Derden: een Weder-leggingh Tegen de Schriften der Wateren van de
Heeren Forestus, en Stratenius ingestelt zijnde. Alle beschreven door
Antonii Eygel, Medicinae Doctor, en Practisijn tot Amsterdam,
t'Amsterdam, Voor den Autheur, by Sierik Paulusz gedrukt, op de Cingel,
tegen over Jan-Roon-poorts Toorn, 1672 (15,6 × 9,6 cm, (32) + 400 + (5)
pp, Bi Un Gent me 1336, Bi Un Amst.).
Het boek bevat een titelprent met een portret, en een titelplaat met de volgende verzen,
alles vóór het titelblad.
Wy grijpen aen de Nijt, een van de slimste tochten,
Die oyt met boos vergif op onze sinnen wrochten;
Daer is niet een gebreck of 't heeft ten minsten wat,
Daer op het voor het volck een gront van onschult vat.
De lust, al isse vuyl, die kan haer rancken prijsen,
Om datter soet vermaeck is uyt gewoon te rijsen;
De geldt-sucht wordt gegront, ten minsten na den schijn,
Om in den ouden dagh in geen gebreck te zijn.
Maar voor de swarte Nijt en is niet eene reden
Waerom sy in de borst yemant dient geleden:
Sy is haer eygen beul, en waer een ander lacht
Daer siet men dat het spoock van enckel druck versmacht.

Na het titelblad komen een opdracht aan ‘de drie-eenige Godt, de Vaderen Des
Vaderlandts, En des Genees-Konsts’, drie gedichtjes waarvan 2 in het Nederlandsch
en 1 in het Latijn, een tafel der genoemde schrijvers, een register der hoofdstukken
en een voorrede.
Hier de 2 verzenstukjes in het Nederlandsch:

Ter Eeren Van de Wercken Antonii Eygel Medicyn.
Al de Boomen, Kruyden, Bloemen:
Al de Gommen, en wat meer
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't Puyck der Artzen weet te noemen,
Is niet; soo men Zieckt'en 't Zeer
Van de Krancken niet kan weten,
Eygel kent, en weet dit wel,
Of hy 't Lichaem had bezeten,
Uyt der Krancken Water snel
H. Tolleken.
Juris Cons.
Tot een Eeuwige Memory
Der
Schriften
Antoni Eygel
Genees-Meester.
Heer Eygel, laet een ander and're Teykens stellen,
Om uyt te sien wat Quael den Mensch zijn Lichaem quellen:
Als hy in 't Urinaal het Mensch'lijk Water kijkt,
Hem hier uyt alderbest des Lichaems Quaelen blijkt.
Soo is het voor zijn tijt al-oude Artzen vonden,
Soo vont Hy 't in zijn tijdt, zoo 't veel met Hem verstonden.
Heer Eygel in Neerduyts aen Neerlant dit vertoont,
Geleerd', en ongeleerd zijn Hooft met Eeren kroont.
J. Munter, Theol.

In het 1e deel bespreekt Schr. de verantwoordinge voor de medicijn, geen kunst maar
een wetenschap; in het 2e deel de menschenurine; in het 3e deel komt de wederlegging
tegen de geschriften van Forestus en Stratenius. Op het einde, een alphabetisch
register.
Geneeskunde. [1673 Eygel]. Antonii Eygels Medicinae Doctoris, tot
Amsterdam, Nieuwe Genees-konst, of Mantissa Medicaminum, Dat is,
Toegift van Medicamenten, Tegen de Sieckten, aengewesen zijnde door
't Menschelick Water in Sijn Drie voorgaende Werken, dienende
meerendeels voor Menschen van 15, of 16 Jaren tot 60, of 70. Voor den
Autheur gedruckt Tot Amsterdam, By Sierik Paulusz, op de Cingel,
tegenover Jan-Roon-Poortstooren, 1673. (14,8 × 9,1 cm, 107 + (4) pp, Bi
Un Gent me 1478, Bi Un Amsterdam).
In 17 hoofdstukken bespreekt Schr. de levenswijze, de ziekten van het hoofd, de
borst de buik en de ledematen.
Over Eygel heeft de Nederlandsche Biographie tot nu toe nog niets medegedeeld.
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Geneeskunde [1708 Eyleman] Seventig heelkundige Aanmerkingen Door
eygen Ondervindinge en Genezingen opgemaakt. Waar by achter aan
gevoegt is, een t'zamen-spraak van den Ontwaakten Arcabuto en Elinus
Met uytbreydinge van eenige Aanmerkinge daar op passende: Seer nut en
dienstig voor jonge Leergierige Chirurgyns. By eengestelt door Jacobus
Eyleman Chirurgyn in Leeuwarden. T'Amsterdam, By Jan ten Hoorn
Boekverkooper over 't Oude Heeren Logement. 1708. (15,6 × 9,5 cm, (14)
+ 160 + 16 + 161 tot 441 + (5) pp, Bi Un Gent me 1845, Bi Un
Amsterdam).
Opdracht aan de Gedeputeerde Staten van Friesland. Na de 70 aanteekeningen komt
op p 337 ‘Den ontwaakten Arcabuto ofte Een 't Zamen-spraak tusschen Arcabuto en
Elinus.
Anatomie. 1752 Eisendragh Joh. Catalogus van alle de principaalste
rariteiten, die op de anatomie-kamer binnen de stadt Leiden vertoond
werden. Leyden 1752 in 8 (Bi Un Amst).
Voeding. 1755 Eller J.T. Bewijs dat het gebruik van koperen vaten niet
zoo schaadlijk is als men sedert eenigen tijd heeft voorgegeven. Rotterdan
Beman 1755 in 8.
Nederlandsche vertaling van een werk van Johan Theodor Eller, geneeskundige,
geboren te Pleskau in 1689 en overleden in 1760, arts van den koning en bestuurder
van het geneeskundig college van Berlijn.
Geneeskunde [1780 Ellerbeek] Waarnemingen op 't Compagnies Schip
Mars, in zee gestoken den 17 may 1776, en den 16 september op Cabo De
Goede Hoop aangekomen; getrokken uit 't Journaal van den opperchirurgyn
Joan Ferdin Ellerbeek. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. Vlissingen VII 1780
pp 259-276, Bi Un Gent Hi 1902).
Geneeskunde. 1780 Ellerbeck J.E. Verhandeling over de rotkoortsen,
welke in de voorige jaaren geregeerd hebben. Rotterdam 1780 in 8 (Bi Un
Amst).
Biologie. [1756 Ellis] Natuurlyke Historie van de Koraal-Gewassen, en
andere dergelyke Zee-lighamen, die men gemeenlyk vind op de kusten
van Groot-Brittanien en Ierland: Benevens eene Beschryving van een
Grooten zee-polyp, In den zomer van 't Jaar 1753, by den Noord-Pool door
de Walvis-vangers gevonden, Door Jan Ellis, Lid van 't Koninglyk
Genootschap. Uit het Engels vertaald door Jan Tak, M.D. In 's Gravenhage,
By Pieter De Hondt, MDCCLVI. (27,2 × 21,3 cm, XVI + 117 pp, 39 platen,
Kon Bi Brussel 5717).
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Opdracht aan Jan en Pieter Bisschop, kunstverzamelaars te Rotterdam, geteekend
door den uitgever De Hondt; daarna bericht van den boekverkooper. De fraaie platen
worden uitgelegd met de Latijnsche namen, terwijl de inhoudstafel de Nederlandsche
teruggeven.
John Ellis, te Londen in 1776 overleden, was handelaar, doch tevens
natuurliefhebber. Het oorspronkelijk werk verschenen te Londen in 1755 heeft als
titel: An Essay toward a natural history of the Corallines and other natural productions
of the like kind, commonly found on the coasts of Great-Britain and Ireland. Het
werk werd ook in het Fransch vertaald door Allamand en verscheen in 1756 in den
Haag.
Verloskunde. 1778 Eloy N.P.J. Grondbeginselen der vroed-konst van het
Fransch vertaelt door Ch. Bradechal, Brugge, Van Praet 1778 in 8.
Nicolas-François-Joseph Eloy, geneeskundige en biograaf, geboren te Mons 20 Sept.
1714 en aldaar overleden op 10 Maart 1788. Hij studeerde te Leuven waar hij den
graad van doctor in de medicijnen verwierf. Hij praktiseerde in zijn geboortestad.
Het stuk dat hier vertaald werd heet Cours élémentaire des Accouchements. Zijn
Dictionnaire historique de la Médecine ancienne et moderne is beroemd; uitgave te
Luik, 1755, te Mons 1778.
Geneeskunde [Sd van Elsacker]. Verklaring en de Raedgeeving over de
dysenteria ofte Loop-ziekte, Alsmede aengaende de Gal en soo genaemde
Rotkoortse. Aen alle gemeyne Menschen ende Dorpelingen by gebrek van
Genees-Heeren voorgestelt ende uytgegeven, Door den Heere P. Van
Elsacker. Med. Lic. Tot onderregting, vermaening ende nut, van alle buyte
Lieden, bysonder van der selve Heeren Wethouderen, Pastors ende Zieke
besorgers. Nec sibi, sed toti genitum se credere mundo, Lucan; lib. 2. v.
383. 't Antwerpen, by P.J. Parys, Drukker. Met Goed-Keuring (19 × 12
cm, 113 + (3) pp, Bi Un Gent 220 P 21).
De gulzigheid, en vooral het misbruik van vleesch en visch, zijn de gewone oorzaken
van dysenterie en andere darmkwalen.
Diergeneeskunde [1769 van Elsacker] Berigt aen de Lands-lieden, ofte
korte Verhandeling Over de Besmettelyke Siekte van t'Hoorn-Vee, Waer
in de Kenteekens, Toevallen, en Hulp-middelen verhandelt en
voorgeschreven worden. Door my P. Van Elsacker, Licentiaet in de
Medecyne, uyt de beste Autheurs der medecyne by-een-verzamelt en door
den druk
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bekent gemaekt. Quid labor, aut benefacta juvant, quid vomere terras.
Invertisse graves? Virgil. georg. lib. 3. T'Antwerpen By J. Grange,
Stadsdrukker op d'Eyermerkt. 1769. Met Approbatie. (15,1 × 9,9 cm, 16
pp, Bi Un Amsterdam, Kon Bi Brussel II 97949 A II 9).
Kenteekens van de ziekte, de geneesmiddelen, middelen om de ziekte te voorkomen,
die vooral bestaan in de afzondering.
Geneeskunde [1772 Else] Proeve over de Geneezing der Waterbreuk. Van
de Tunica vaginalis testis. Door Joseph Else, Heelmeester van het St.
Thomas Hospitaal te Londen. Uit het Engelsch vertaald door Gerardus de
Barbanson, Medicinae Doctor et Chirurgus. Te Amsterdam, By M.
Magerus, Boekverkooper. MDCCLXXII (22,3 × 13,9 cm, X + X + 67 pp,
Bi Un Gent me 2292).
Joseph Else, Engelsche heelkundige, overleden in 1780, lid van de Academie van
heelkunde te Parijs, Zijn verhandelingen werden na zijn dood door G. Vaux herdrukt,
London 1782 in 8.
Pharmacie. 1755 Elzevier Kornelis. Lexicon
galeno-chymico-pharmaceuticum of apothekers woordenboek, Amsterdam
1755. (Bi Un Amst).
Verloskunde. 1789 van den Enden Corn. Verloskundige waarnemingen.
Utrecht 1789 in 8.
Landbouw [1769 Engelberts] Bespiegelingen over de vier Getyden des
Jaars. Door E.M. Engelberts, Bedienaar des H. Euangeliums te Hoorn. Te
Amsterdam, By Yntema en Tieboel MDCCLXIX. (20,9 × 12,2 cm, (18)
+ 171 + (6) + 146 + (12) + 122 + (10) + 111 pp, Kon Bi Brussel VH 7190).
Overzicht, van dichterlijken aard, over de 4 jaargetijden.
Van Engelen C. Zie Buffon 1775.
Electriciteit. [1754 Engelman]. Proeven over den Aart der Werkinge, van
de Electriciteit. Door J. Engelnam. (In Verhand. Maatsch. Wetensch.
Haarlem I 1754, pp 267-328, Bi Un Gent Hi 2045).
Electriciteit verkregen door wijrving, en beschrijving van 30 proeven.
Electriciteit [1757 Engelman] Vervolg der proeven Over den Aart der
Werkinge van de Electriciteit; Door J. Engelman. (In Verhand. Maatsch.
Wetensch. Haarlem III 1757 pp 518-539, Bi Un Gent Hi 2045).
Beschrijving van 12 verdere proeven.
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Geneeskunde [1758 Engelman] Eenige bedenkingen over de verstikkinge
en verstikten; door J. Engelman (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem
IV 1758 pp 386-472, Bi Un Gent Hi 2045).
Diergeneeskunde [1762 Engelman] Waarneemingen in de rundveesterfte,
Gedaan in den Jaare 1756 en 1759 dienende tot een voorlooper ter nader
verhandeling over dezelfde stoffe; door J. Engelman. (In Verhandel.
Maatsch. Wet. Haarlem 1762 VI2 pp 955-1015, Bi Un Gent Hi 2045).
Aansteking van de longen, opzwelling van den buik met dunnen stinkenden loop.
Sneeuw [1771 Engelman]. Verhandeling over de Sneeuwfiguren; En hoe
deze Natuurbeschouwing best aan te leggen, ter verheerlyking van Gods
Magt, Wysheid, en Goedheid. Door den zeer geleerden Heer Jan Engelman;
Med. Doct. Lid van de Haarl. Maatsch. der Wetensch. enz. Met koperen
Plaaten. Tweede Uitgave; Verrykt met eene Voorrede van de Heer Pieter
Boddaert; Med. Doct. Oud-Raad der Stad Vlissingen, Lid van de
Keizerlyke Akademie der Natuur-Onderzoekeren, en van het Zeeuwsche
Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen. Te Utrecht, By G. Van
den Brink, Jansz. 1771 (21,5 × 13,3 cm, (28) + 178 pp + 28 platen met
420 fig., Bi A.J.J.V.).
Uitgebreide voorrede van P. Boddaert, geteekend uit Utrecht 18 September 1771,
en waarin worden genoemd Reaumur, Shaw, Russel, Don Ulloa, Halley,
Musschenbroek, Bouguer, de la Caille, Mariotte, Cassini, Marsigli, Neltis, Kundman,
Holman, Le Francq van Berkley, Engelman, Martin, de la Hire, Maupertuis, Braun,
Huigens, Mairan, Perrault.
De verhandeling bespreekt 420 vormen van sneeuwfiguren.
Erasmus Bartholin (1625 † Kopenhagen 1698) heeft vroeger de sneeuwfiguren
bestudeerd: De Nivis figura dissertatio, Hafniae 1660 in 8. Van Thomas Bartholin:
Observationes variae de nivis usu medico, Hafniae 1661 in 8.
In 1905 publiceerde H. Schoentjes: Fleurs de la glace. Observations, expériences,
photographies, Gand (Vanderpoorten).
Natuurkunde. 1747 Engelman J. Het regt gebruik der
natuurbeschouwingen, geschetst in eene verhandeling over de
sneeuwfiguuren. Haerlem 1747 in 8, 178 pp.
Diergeneeskunde. Sd Engelman J. Waarneemingen in de rundveesterfte
in 1756 en 1759. Sl sd in 8 (Bi Un Amst).
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Mineralogie [1780 Engestrom] Beschryving van een mineralogisch
Zak-laboratorium, benevens eene byzondere Beschryving van het Gebruik
der Blaaspyp in de Mineralogie, Met een naauwkeurige afbeelding in 't
koper van het Zak-Laboratorium, door Gustav von Engestrom, Uit het
Engelsch vertaald en met eenige Aanmerkingen, en bygevoegde
Werktuigjes vermeerderd. Door Jan Esdré, A.L.M. & Philos. Doct.
Voorzien met een beredenerende Voorreden van J. Le Francq van Berkhey,
med. Doct., Lector Hist. Natur. aan 's Lands Hooge School binnen Leyden,
en Lid van verscheiden Vaderlandsche en andere Genootschappen. Te
Leyden, By Frans de Does, P.Z. MDCCLXXX. (19,6 + 12,3 cm, XL + 77
pp, Bi Un Gent ch 410 K).
In 65 stukjes worden besproken het gebruik van houtskool, de vlam van een kaars
en de blaaspijp, en de samenstelling van een zaklaboratorium met vergrootglas, staal,
vijl, magneet. Als chemische stoffen worden genoemd sodazout. borax, zuren,
salpeter; proeven met de ertsen worden beschreven.
Gustav van Engelstroëm of Engestrom, Zweedsche chemicus, geboren te Lund in
1738 en overleden in 1815, was leerling van Brandt in het College der mijnen te
Stockholm, en van den mineraloog Cronstedt. In 1764 werd hij metalenessayeur
genoemd. Hij reisde in Norwegen, Engeland, Holland en Pruisen en werd dan in
1768 conservator der munten, en dan raadsheer tot 1794; hij was ook lid van de
academie der wetenschappen te Stockholm.
De Catalogus van het British Museum noemt van hem:
An essay towards a system of mineralogy. Translated by G. von E. To
which is added a treatise on the Pocket Laboratory 1770 in 8e, 1772 in 8,
1788 in 8.
Guide du voyageur aux carrières et mines de Suede. Stockholm 1796 in
8.
Beschreibung eines mineralogischen Taschen-Laboratoriums. Aus dem
Schwedischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von C.E. Weigel.
Greifswald 1774 in 8. Zweite vermehrte Auflage nebst Hrn. Bergman's
Abhandlung von der Probirung der Erze auf dem naszen Wege. Greifswald
1782 in 8.
Tal on mineralogiens hinder och framstag i senaro åren; hållet för kongl.
Wetenskaps Academien, vid Praesidii nedläggande. Stockholm 1774 in
4.
Tal om vissa svårigheter omständigheter, som mötavid utöfvandet of
Chemien. Stockholm 1782 in 8.
Drukkunst. [1768 Enschedé]. Proef van Letteren, Welke gegooten worden
in de Nieuwe Haerlemsche Lettergietery von J. Enschedé 1768. (20,8 ×
12,6 cm, (107 fol) + 8 pp, Kon Bi Brussel VH 8945).
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Verzameling van drukletters. Aanteekening van Ch. Van Hulthem, gedagteekend
‘Gand le 3 mars 1828’ over de waarde van het boek en de personaliteit van Johannes
Enschedé.
Johannes Enschedé geboren te Haarlem 1708 en aldaar 1780 overleden,
boekdrukker en liefhebber van oude boeken. Hij is een lid van een beroemde familie
van boekdrukkers. Izaak Enschedé (1681 † 1761) was de stichter der
boekdrukkersfirma Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem. De zoon van Izaak, Johannes,
heeft in de uitbreiding van de firma veel bijgedragen. De drie zonen van Johannes
(1708 † 1780) waren Johannes (1750 † 1799), Jacobus en Abraham. De oudste zoon
van Johannes (1750 † 1799) heette ook Johannes (1785 † 1866); de zoon van
Abraham, genoemd Jacobus (1787 † 1865) maakte ook deel van de firma. De zoon
van Jacobus, Willem Adriaan (1811 † 1899) bestudeerde de wis- en natuurkunde,
werd hoogleeraar te Franeker en daarna te Groningen.
Mineralogie [1745 Ercker] Uytvoerige openinge der Onderaardsche
Wereld, waarin allerley Ertzen of Mynstoffen, Naar haar Natuur en
Eygenschappen, soo in 't groot, als kleyn vuur werden verhandelt, en
geproeft, Als mede Hoe het Goud, Zilver en andere Metalen, van
malkanderen te scheyden zyn; Messing gebrand, Sterke Wateren
gedistilleert; en gebruyckt moeten worden. Door Lazarus Ercker, Opperste
Bergmeester van wylen syn Rooms Keyserlyke Majesteit getrouwelyk
beschreeven. Met eenige aanmerkingen daarover, ende onderregting
aangaande het Zalpeter planten praeparatie en uytkooking; desselfs
gebruyck, ende Buskruydmaking &. Voorsien met 43 koopere Plaaten.
Benevens Een Register tot uytlegging der Kuntswoorden (sic), waarvan
de Bergluiden, Proevers, Waardeerders en Muntmeesters zich bedienen.
Door J.E.C. Ervaren Liefhebber en Kender der Berg en Hutwerken, en
van 't geen tot de Munt en Metallurgie behoort. Uyt het Hoogduyts Vertaalt,
naar den Vyfde merkelyk vermeerderden Druk. In 's Gravenhage, Voor
Rekening van den Vertaalder, en zyn te bekomen by de Boekverkopers
Ottho en Pieter van Thol, MDCCXLV. (25,3 × 19,8 cm, (6) × 389 + (7)
pp + 43 platen + 51 pp, Kon Bi Brussel VH 5714).
Dat schoon werk, versierd met 43 koperplaten, is verdeeld in 5 boeken: de algemeene
bewerkingen om metalen uit ertsen te krijgen, het goud, het koper, het lood, tin en
kwikzilver, de salpeter en eenige zouten. De laatste 51 pp dragen een ‘Interpres
phraseologiae metallurgicae’ of uitlegging van woorden en spreekwoorden in de
metalenbedrijven gebruikt, opgesteld door Christiaan Bewaard.
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Natuurkunde. 1734 L'Epie Z. Onderzoek over de oude en tegenwoordige
natuurlijke gesteldheyd van Holland, ten opzigte van deszelfs rivieren en
landen; aanwas, ophooging, zakking, laagte en dijkingen. Amsterdam 1734
in 8.
Heelkunde [1772 van Esch] Eenige Heelkundige waarnemingen en
Konst-Bewerkingen, Door eigen ondervindinge geoeffend en beproefd,
met nodige aanmerkingen ter zake dienende voorzien, en door bygebrachte
gevallen van Geleerde Schryveren, bevestigd en gestaaft. By een
Verzameld en in 't Licht gegeven, ten nutte van min Ervaarene en Jonge
Heelmeesters Na eene Konst-Oeffening van meer dan een halve Eeuw,
Door Pieter van Esch, Ordinaris en Oudste Konst-oeffenend Heelmeester,
Zoo van de Stadt, Gasthuis, en 't Krankzinnig Beterhuis der Stadt
Dordrecht. Te Gouda, Gedrukt By Gysbert de Vry en Zoon. MDCCLXXII
(21,5 × 13,8 cm, (30) + 460 + (41) pp, Bi Un Gent me 1834).
Opdracht aan de overheid van Dordrecht, aan Pieter Hoeufft, Cornelis Pieter Pompe
van Meerdervoort, Jacobus vander Pott, en aan de regenten der Godshuizen van
Dordrecht. Voorrede tot den lezer. Daarna twee zeer lange gedichten, het eerste van
Meinardus Evenhuis, het 2e van Prodesse Canendo. Het boek bedraagt 22
hoofdstukken betreffende allerlei behandelingen. Zeer uitgebreid register van zaken.
Geneeskunde, 1774 d'Escherny D. Verhandeling van de oorzaken en
toevallen van het graveel en den steen. Amsterdam 1774 in 8 (Bi Un Amst).
Wysbegeerte. 1782 Esdré Jan. Inleiding tot de Kennisse der natuurlyke
wysbegeerte. Leyden 1782-1788 in 8, 6 deelen (Bi Un Amst).
Esdré Jan. Zie 1780 van Engestrom.
Landbouw [1566 Estienne] De Landwinninge ende Hoeve van M. Kaerle
Stevens, Doctoor in de Medecijne. Wt de Fransoysche sprake in de
nederduytsche overgheset. Wat in desen Boeck begrepen is, suldy inde
navolgende Pagie vinden. T'Antwerpen, Ghedruct by Christoffel Plantyn.
MDLXVI. Met priviliegie. (16,2 × 9,8 cm, 415 pp, Bi Un Gent Jur 10747).
Landbouw [1582 Estienne]. Id. Den laetsten druck, oversien ende
vermeerdert, waer af het inhoudt in de naevolghende pagie cortelijck
begrepen staet. t'Antwerpen, By Christoffel Plantijn in den gulden Passer.
MDLXXXII (21,5 × 15,2 cm, Mus. Plantin Antw. A 51, (8) + 707 + 13
pp).
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Landbouw [1588 Estienne]. De Veltbouw ofte Lant-winninghe:
inhoudende eene rechte wel bestellinghe eenes hofs te bouwen:
Cruydthoven ende Fruythoven te maecken: alderhande boomen te planten:
Byen te houden te distilleren: beemden, vijvers en staende watere te
maken, en die te onderhouden: visschen te vangen, ackerlandt te winnen:
wijngaerden te oefenen: medicinale wijnen te bereydē: parck voor wilde
beesten te maken midtsgaders de Wolvejacht. Alles beschreven van M.
Kaerle Stevens, ende M. Jan Liebaut, beyde Doctooren in de Medicijne.
En nu vermeerdert door den Welgheleerden Heer Melchior Sebizius
Silesius der Artseney Doctor. Int Omslaen deses blads hebdy den inhoudt
deses Boecx int cort. Tot Amstelredam, Ghedruckt by Cornelis Claesz.
Opt Water int Schrijfboeck, CI I LXXXVIII (30,2 × 18,8 cm, 261 +
(3) pp, Bi Is. Teirlinck).
Landbouw [1594 Estienne]. Id. Tot Amsterdam, By Cornelis Claesz.
wonende opt Water int Schrijfboeck CI I XCIIII (28 + 18,3 cm, 261
pp Bi Un Gent Acc 8522 en Acc 8981).
Landbouw 1627 Estienne. Id. Amstelredam, H. Laurentz 1627 in fo, 259
pp.
Landbouw. 1662 Estienne. Hofstede en landthuys, vervatende niet alleen
de beschryvinge, plaatsche, bestieringe en waarneminge van een bequame
hofstede, Kruyd- en moeshof, boter- en kaasmaken, etc., maar ook van
paarden, muylen, ezelen, enz. Beschreven door Kar. Stevens, Jan Libaut,
Ad. Lonicerus e.a. Alsmede de verhandeling van kinderpokken en maselen
door Korn. van Someren. Dordrecht 1662 in 4.
Die vertalingen van de werken van Charles Estienne of Stephanus, geboren in 1504
en overleden in 1564, doctor in de geneeskunde, worden beschreven en besproken
in mijn 3e bijdrage van het Bromatologicon (Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1935,
pp. 377-378).
Anatomie [1798 Eustachius]. De ontleedkundige plaaten van B.
Eustachius, met eene Verklaaring derzelve. Vervaardigd onder toezicht
van A. Bonn, Hoogleeraar in de Ontleed- en Heelkunde aan het Doorluchtig
School te Amsterdam. Te Amsterdam, By J.B. Elwe, MDCCXCVIII. (41
× 25 cm, 47 platen, Kon Bi Brussel VH 7444).
De voorrede is geteekend door A. Bonn op 1 october 1798 te Amsterdam. Iedere
plaat wordt uitvoerig uitgelegd.
Barthelemy Eustachius, overleden in 1574 was leeraar van geneeskunde en anatomie
in het Collegium Sapientiae te Rome.
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Hij verdedigde met heftigheid de waarde van Galenus tegen Vesalius.
Everaert Marten. Zie 1592 Cordus, 1580 Van Medina Peter.
Bakkerij. 1663 Eversdick F. Paste-boeck van de broode, waer door seer
licht te vinden is, 't gewicht op alderley prijs, op de prijs op alderley
gewicht van broot; door twee bysondere Tafelen; gedresseert na 't gewicht
en mate van alle steden en plaetsen, hoedaenigh die wesen moghen.
Mitsgaders noch eene derde Tafel, waer door terstont, sonder eenighe
calculatie, gevonden wert de prijs van 1 lb. ghebacken broot berekent na
't gewicht en Coren-mate der Stede Goes, of alle soodanige andere plaetsen
daer een sack terwen-meel, vande mole komende, wege, niet minder als
130, of meer als 144 lb. Middelburg 1663 in 4. (Antiquariatskatalog ne 85
van K.F. Koehler Leipzig Nr 4097).

F
Heelkunde. 1628 Fabricius Hildanus Guilh. Nieuwe veldt chirurgie.
Leeuwarden 1628 in 4. Amsterdam 1655 in 4. Dordrecht 1655 in 4.
Amsterdam 1664 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1656 Fabricius Hild. Guilh. Aanmerkingen, rakende de geneesende heelkonst. Rotterdam 1656 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Baden. 1662 Fabritius Franc. Van de natuerlijcke warme baden,
principalijck derghener die tot Aken ende tot Botsaert zijn. 's
Hertogenbosch 1622 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1630 Fabritius Hyeron. De Chirurgicale operatien. 's
Gravenhage 1630 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1661 Fabritius Hier. Heelkonstige werkingen. Rotterdam
1661 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Franciscus Fabritius, geboren te Roermond rond 1510 en overleden in 1572 was arts
te Aken; hij publiceerde te Aken in 1546: Thermae aquentes, sive de balneorum
naturalium, praecipue eorum quae sunt Aquisgrani et Porceti, natura et facultatibus.
Geneeskunde [1776 Falck] De Artz en Heelmeester der Zee-Lieden,
Vervattende, in eenige Lessen, de eenvoudigste en beste Middelen tot
geneezing der kwaalen en ziektens, aan welke de Zeevaarenden en anderen
in de verschillende lugtstreeken des Aardkloots, onderhevig zijn. Ten
dienste van alle Land- en Zee-Chirurgijns, en derzelver Leerlingen.
Voorgesteld in de
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duidelijkste en bevatbaarste bewoordingen, en gegrond op eene langduurige
en gelukkige ondervinding. Door N: D: Falck, Med. Doct. Uit het Engelsch
vertaald. Met Pl. Te Utrecht, By G. vanden Brink, Jansz. Boekverkoper
by 't Stadhuis, MDCCLXXVI. (22 × 13,8 cm, XVI + 224 + (10) pp, Bi
Un Gent me 2822, Bi Un Amsterdam).
Het boek is verdeeld in 6 lessen: de beschrijving van het menschelijk lichaam, het
gebruik van geneesmiddelen, de behandeling van toevallen, de uitwendige kwalen,
de koortsen en ontstekingen, de inwendige ziekten. Op het einde een plaat met de
uitlegging.
Een uitgave te Rotterdam in 1791 in 8 (Bi Un Amst.).
Anatomie [1785 Falck] Afbeelding en berigt van twee aaneengegroeide
kinderen, aan het Genootschap medegedeeld door den WelEdelen
Gestrengen Heer Mr. Jman Willem Falck, ordinaris Raad van Nederlandsch
Indiën, en Gouverneur van Ceylon, enz. enz. enz. (In Verh. Utrechtsch
Gen. III2 1785, pp 394-398, Bi Un Gent Hi 9653).
Twee aaneengegroeide kinderen die 4-5 dagen hebben geleefd, waarvan het eene
sliep gedurende het zuigen van het ander.
De Catalogus van het British Museum vermeldt van Falck: The Seamans medical
Instructor, in a course of lectures. London 1774 in 8.
Geneeskunde. 1790 Falconer, W. Verhandeling over den invloed der
hartstochten op de ziekten van het menschelijk lichaam. Amsterdam 1790
in 8. Amsterdam 1809 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde [1796 Falconer]. Bericht weegens het werkend vermogen,
of de uitwerkselen van de Aqua Mephitica Alcalina, of Loogzoutig
luchtzuur water op het Graveel, de Steen en andere ongemakken, die de
pisweegen aandoen. Door William Falconer, M.D.F.R.S. en geneesheer
in het Generaal Hospitaal te Bath. De vierde uitgave Met byvoegsels,
veranderingen, en eenige belangryke waarneemingen, die in de voorgaande
uitgaven niet gevonden worden, vermeerderd, en na deze vierde uitgave,
uit het Engelsch overgebragt door Paul Phil. du Cloux, Med. Doct. Te
Leyden, bij L. Herdingh. MDCCXCVI. (22,4 × 13,3 cm, VI + 160 pp, Bi
Un Gent me 3005, Bi Un Amsterdam).
Opdracht aan B. Colborne. Beschrijving van 28 waarnemingen en verscheidene
proefnemingen.
William Falconer (1741 † 1805), studeerde te Edimburg en vestigde zich als arts
te Bath.
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Warenkunde [1774 Falck] Bericht wegens de kaneel, opgemaakt uit de
toegezondene beschryving van den Heer Im. Will. Falck, Gouverneur van
Ceylon. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem XV, 1774 pp 278-286, Bi
Un Gent Hi 2045).
Beschrijving van kamferkaneel, zandige kaneel, lijmkaneel, trommelkaneel,
doornkaneel, bloemkaneel.
Pharmacie [1741 de Farvacques]. Medicina Pharmaceutica, of Groote
algemeene Schatkamer der drôgbereidende geneeskonst. Voorzien met
Naaukeurige Aanmerkingen over veele Misbruiken in de Chemie en
Medicyne, welke verbetert worden. Door verscheide groote kontslievenden
en verscheide Titels stukswyze voorheen dikwils uitgegeeven, en naderhand
overzien, in ordre gebragt, vermeerdert en verbetert door den uitmuntenden
Heer, Robertus de Farvacques, Eerste Lyfmedicus van zyn Koninglyke
Majesteit, Karel den Tweden. Enz. Enz. Met een Voorreden van den
vermaarden Heer, Hieronimus David Gaubius, M.D. en professor in de
Chemie en Medicyne te Leiden. Waar by nu gevoegt is een Ontsloten
Kabinet der Simplicia, of Enkele Drogeryen, Door Johannes Schróder,
Apotheker te Leiden. Hier is bygevoegt eene naaukeurige Verhandeling
van de Acmella, een zeer gezegent Hulpmiddel voor Graveel, Steen, en
meer andere zwaare Ongemakken, door den Heer J. Breinius beschreven,
en nu vertaalt & met Plaaten. Zynde nu te zamen een volkomen Kabinet
van groot belang voor de Geneeskunde, en Artseny-Bereiding: en ook
voor Particuliere Liefhebbery om Geleyen en Confituuren te maaken. Drie
Deelen met Plaaten en Registers. Te Leiden, By Isaak Severinus,
Boekverkoper. 1741 (31,6 × 19,5 cm, (18) + 434 + 340 + (24) + (14) +
222 + (20) pp, Bi Un Amst., Kon Bi Brussel VH 7912).
Dit merkwaardig werk is verdeeld in 5 boeken: kennis en krachten der simplicia,
bereiding der simplicia, bereiding der Composita, gereedschap van een apotheek,
beschrijving der winkelbereidingen. Het is opgedragen aan H.D. Gaubius door den
verkooper; de voorrede tot den lezer is geteekend H.D. Gaubius, de voorrede van
den auteur blijft ongeteekend.
Na het overzicht behelzende de 434 en 340 pp treft men nog twee verhandelingen:
1e Ontslote Kabinet der simplicia of enkele drogeryen door Joh. Schróder (pp
1-176, Leiden 1741).
e
Verhandeling over Acmelia door J. Breinius (pp 185-200).
2
e
Ontdekking van de Medicynen tegen Steen in de Blaas door Juffr. Joanna
3
Stephens met een dagregister van Jacob Kirkpatrik (pp 201-222).
Verscheidene lijsten van technische woorden, Latijn en Nederlandsch, maken van
het werk een rijke bron voor de studie van de wetenschappelijke taal 200 jaren
geleden.
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Robert de Farvacques, een der stichters van het Collegium der geneesheeren te
Brussel, was arts van Aartshertog Leopold-Willem, van don Juan van Oostenrijk, en
van Karel II van Spanje.
Geneeskunde [1792 Fas]. Hoedanig is het juiste denkbeeld der
Paraphrenitis? Door D. Fas, Medicinae Doctor te Leiden. (Handel. Geneesk.
Gen. Amsterdam, 1792 XVI 85-149, Bi Un Gent me 366a).
Na verscheidene schrijvers genoemd te hebben, bepaalt Fas de paraphrenitis als volgt:
een ontsteking van dat gedeelte der pleura, welk het diaphragma bekleedt.
Aeronautiek [1784 Faujas] Beschryving der proefneemingen met konstige
Lugtbollen, die in 't voorleeden Jaar, meestendeels te Parys, opgelaten
zyn: vervolgd met al het gene, zo tot het maaken der aërostatische
machinen, als tot derzelver vulling, 't zy met Vuurdamp of met
Ontvlambaare Lugt, betrekking heeft en de Nuttigheden, die er van te
verwagten zyn, wanneer zy nader tot volmaaktheid worden gebragt; met
Afbeelding derzelven op vier fraaije konstplaaten. In 't Fransch beschreeven
en verzameld Door den Heer Faujas de Saint-Fond: in 't Nederduitsch
Vertaald en met eenige Aantekeningen verrykt, Door den Heer Martinus
Houttuyn, Medicinae doctor, Lid van de Hollandsche en Zeeuwsche
Maatschappijen der Weetenschappen, enz. Te Amsterdam, By Jacobus
van der Burgh en Zoon, Boekverkoopers op 't Water over de Paapenbrug,
MDCCLXXXIV (20,4 × 12,5 cm, XX + (4) + 222 + XXXII + (8) + 230
+ 17 pp, Kon Bi Brussel VH 5281).
De proeven van Montgolfier, Bourgeois, Giroud de Villette, Pilatre de Rozier, Faujas
de Saint Fond, de Meunier, de Saussure, Andreani, Blanchard, Argent, Bertholon,
d'Albon, Cellard de Chatelais, de Vichy Chamron, de Milly.
Op het einde een lang gedicht getiteld: Het nut der Luchtbollen; Dichtstuk door
J. Van Dyk (In 's Haage, By Isaac van Cleef. MDCCLXXXIV), door den schrijver
geteekend.
Barthelemy Faujas de Saint-Fond (1741 † 1819), naturalist aan het Museum,
commissaris der mijnen en professor aan de Jardin des plantes. Geoloog en
natuuronderzoeker, is hij een zeer vruchtbare schrijver geweest.
Hygiene [1792 Faust] Verhandeling weegens eene noodzaaklyke
verbetering der kleeding, waar in betoogd word, Dat de oorzaak der
zedelyke en Lighaamlyke verbastering des menschdoms in het draagen
van broeken gezogt moet worden. Door B.C. Faust, M.D. Hofraad en
Lyf-Medicus
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van den Graave van Schaumburg-Lippe. Met eene voorrede van Campe.
Uit het Hoogduitsch vertaald, en met aanmerkingen vermeerderd, door
W.G. Beneevens een Brief en Aanmerkingen van H.A. Bake, M.D. over
dit Werkje, waar in de beöordeeling van hetzelve, door Blumenbach en
Salzman. Te Amsterdam, by Borchers, ten Brink, V. Ss, en V.d. Burg.
Dordrecht, Blussé en van Braam, Delft, de Groot. 's Hage Thierry. Haarlem,
Beets. Leyden, Honkoop. Middelburg, Wed. W. Abrahams. Rott. D. Vis
en Bothall. Utr. J. Visch. (21 × 12,3 cm, XXXIV + 208 pp, Kon Bi Brussel
VH 7697).
De datum van het boek wordt niet bepaald door de opdracht van den schrijver aan
Stadhouder van Dolberg, gedagteekend Bückeburg 12 feb. 1791. Voorrede van
Campe, uit Bronswyk Maart 1791; voorrede van den vertaaler W.G. november 1792.
Daarom wordt in de bibliographie de datum van uitgave eens op 1791, dan op 1792
aangegeven. Het dragen van een broek blijkt onhygienisch: schadelijk voor de
teeldeelen, oorzaak van breuken. De schrijver geeft een geschiedkundige overzicht
over het dragen van broeken.
Hygiene. [1793 Faust] Proeve van een Katechismus der gezondheid,
gevolgd naar het hoogduitsch door G. van Bosvelt. Te Utrecht, By J. van
Rossum. MDCCXCIII. (20,2 × 12,6 cm, VI + (2) + 143 pp, Kon Bi Brussel
VH 7623).
In het voorbericht geteekend S.J. van Geuns, 21 april 1793 verneemt men dat het
oorspronkelijk werk als titel heeft: Entwurf einer Gesundheits Katechismus zum
Gebrauch der Schulen in der Grafschaft Schaumburg-Lippe, en dat de schrijver is
B.C. Faust, med. dr. te Buckeburg. De vertaler is G. van Borvelt.
Het boekje is in 3 afdeelingen: 1o de gezondheid, 2o de ziekten, geneesheeren en
geneesmiddelen, 3e onderrichtingen om de gezondheid te bewaren. Het onderwerp
is met vragen en antwoorden. Het overzicht is weinig wetenschappelijk en op
verscheidene plaatsen met verzen versierd.
Faust B.C. Zie van Bosvelt 1793.
Wetenschap [1775 Fermin]. Vraag: Mag een Natuuronderzoeker uit de
reeds gemaakte waarnemingen een proefondervindingen verdere gevolgen
trekken ter uitvorschinge van de nog onbekende oorzaken der
verschynselen? zoo ja, hoe verre mag hy daar in voortgaan, en welke
regelen moet hy daaromtrent in acht nemen? Beantwoord door Philippe
Fermin. M.D. gezworen
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Raad te Maastricht; met de vertalinge van Mr. P. Boddaert. (In Verhandel.
Zeeuwsch Gen. Vlissingen, 1775, IV, 319-416, Bi Un Gent Hi 1902).
Regels van waarneming, studie der oorzaken, gevaren der wijsbegeerte, nut der
beschouwing, het verkrijgen van het vernuft, de blijkbaarheid.
Anatomie [1636 Fernel]. Beschryvinghe der deelen des Menschelijcken
Lichaems Johannis Fernelii. Overgheset door D. Sebastiaen Egbertsz, (In
de chirurgie van A. Paré, Amsterdam Laurentsz 1636, 36,7 × 21,8 cm, 42
+ (2) pp, Bi Un Gent G 7827).
Als aanhangsel van de Chirurgie van Paré, in het Nederlandsch omgezet door Car.
Battus; 16 hoofdstukken met besluit, gedagteekend 23 Mei 1596. Jean Fernel (1497?
† 1558), studeerde eerst de wiskunde, de wijsbegeerte en daarna de geneeskunde;
genaamd tot moderne Galenus, heeft hij onder meer een groote verhandeling over
pathologie die beroemd is geworden: Jos. Fern. Medicina 1554, Parijs in fo waarvan
meer dan 30 uitgaven het licht zagen.
Feyens. Zie Fienus.
Natuurkunde. 1665 Feylingius Joh. De macrocosmus en Microcosmus,
ofte de wonderen van de Groote en Kleyne Werelt, met allerhanden
historien verligt. Amsterdam, Imbrechts 1665 in 12 (Bi Un Amst.).
Weerkunde. 1668 Fienus Jo. Een nieuwe besondere en beknopte
verklaringe van de winden. Amsterdam 1668 kl in 8. (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1659 Fienus Thom. Twaalf boecken van de voornaamste
geschillen in de heelkonst. Dordrecht 1659 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde [1685 Fienus] De twaalf voornaamste Hand-Grepen der
Heelkonst. Waar in grondig vertoont werd, Ten 1. het Stellen van een
Trepaan. 2. 't Lichten van de Staar, 3 't Afnemen van Ungula. 4. De opening
van de Strot. 5. 't Openen van de Borst. 6. 't Openen van de Buik. 7. 't
Openen van de Slagaders. 8. Van de Keyserlijke Snee. 9. Steensnijden.
10. Breuksnijden. 11. Afsetten der Leeden. 12. In-enten der Neusen en
andere Deelen. Door Thomas Fienus, Med. Doct. en Professor tot Leuven.
Item De Heelkonstige Gronden, Door den Heer Isaak Berber, Beide met
Noten verciert Door S. Blankaart, P. & M. Doct. t'Amsterdam. By Jan ten
Hoorn, Boekverkooper, tegen over 't Oude Heeren Logement, 1685. (16,6
× 10,7 cm, (4) + 262 + (2) + (4) + 66 + (2) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un
Gent me 3121).
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Het 1e werk is verdeeld in 12 boeken volgens den inhoud in titel aangegeven. Het
voorbericht tot den lezer is door Steph. Blankaart opgesteld.
Het 2e werk heeft als titel:
Heelkunde [1685 Bebber] Ware en vaste Gronden van de Heel-Konst,
Gelegt door Isaac Berber, In zijn leven Med. Doctor Extraordinaar der
Stad Dordregt. Met noodige Aanmerkingen verrijkt Door S.B.Ph. en Med.
Doctor. t'Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkoper over 't Oude Heere
Logement, Ae 1685 (16,6 × 10,7 cm., (4) + 66 + (2) pp).
Het boekje begint met een stuk verzen:

Eerdicht, Op de Vaste en ware Gronden Van de Heel-Konst, Door
Isaac Bebber. M.D.
De Heel-Konst scheen voor heen als in een mist begraven,
End'eed'le Artzeny, van misgevoelen krank,
De geest te geven, in een sluimer siekt', eer lank.
En af te leggen al haar heerelijke gaven.
Maar nader onderwind, tot vrucht van ijv'rig slaven
Maakt d'hoog-vergode konst, van hare quaal gesont,
Geeft haar een beter voet, een ruim zoo vasten gront,
Om, met beknopter styl, de wereld door te draven.
't Geleerd vernuft van Hem, die graag zijn uiren slyt,
Als reddring van de Konst zijn arbeid mag bekroonen,
Van 't ligt in duisternis, om eens den dag te toonen,
Die ons verschuldigt was, 't verloop van langen tijt.
Slyt nu geen jaren meer, in angstig te doorsoeken,
Het ruim en breet beslag, van afgeleende boeken;
Hier loopt een korter weg, naar opener bescheit.
Schryft Schryvers wat gy wilt, om werken te vergaren,
Hier vint men ryke stof, in klein getal van blaren,
Die kort en bondig is, heeft alderbest gezeit.
L.V.B.

Na een algemeen overzicht wordt gehandeld over gezwellen, gangraena, verbrandheid,
zweeren, schrofulae, kanker.
Thomas Fyens of Fienus werd geboren te Antwerpen op 28 Maart 1567 en overleed
op 15 Maart 1631; hij was de zoon
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van Jan Feyens geboren te Turnhout en overleden te Dordrecht in 1584, arts te
Antwerpen. Thomas Fyens studeerde te Leiden en in Italië en werd in 1593
hoogleeraar in de medicynen te Leuven,
Van hem de volgende werken:
De Cauteriis Libri quinque, Leuven 1598 in 8; De viribus Imaginationis,
Leuven 1608 in 8; De Vi Formatrice Foetus Liber, Antwerpen 1620 in 8;
De vi formatrice foetus Liber secundus, adversus Ludovicum Du Gardin,
Leuven 1624 in 8; Pro sua de animatione foetus tertia die, opinione,
Apologia, Leuven 1629 in 8; De praecipuis Artis Chirurgicae controversiis
libri duodecim, Frankfurt 1649 in 4; Semeiotice sive de signis medicis
tractatus, Lyon 1664 in 4.
Water. 1684 Fitzgerald W. Soutwater versch gemaakt ofte een nette
beschrijvinge van deze nieuwe inventie. Rotterdam 1684 (Bi Un
Amsterdam).
Water. 1684 Fitzgerald W. Nieuwe experimenten en profijtelijcke
Aanmerckingen over het zeewater versch gemaakt. London 1684.
Geneeskunde [1777 Flebbé] Waarneeming wegens meenigvuldige,
geweldige en buitengewoone toevallen van zenuw-ziektens aan eene
lyderes overgekomen: waar by gevoegd is de verschillende wyze om
dezelve te genezen. Medegedeeld door Coeur. Daniel Flebbé. Med. Doctor,
en Chirurgyn Major by het eerste Bataillon van het Regiment van den
Generaal Major Baron van en tot Hardenbroek, 'n Garnisoen te 's
Hertogenbosch. (Handel. Geneesk. Gen. Amst. II 1779 pp 169-210, Bi
Un Gent 366a).
Gebruik van minerale zuren, azijnzuur, met bewegingen, koude baden, weinig slapen
en vroeg opstaan.
Geneeskunde. 1787 Florez Jos. Eenvoudig specifiek middel tegen kanker.
Uit het Spaansch en Fransch. Amsterdam 1787 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde 1781 Florisoone Prosper. Nieuwen genees-middel, om
zonder medecyne en zonder eenig gevaer van ongemak of quaed gevolg,
van het flerecyn, sciatica en rhematismus geneezen te worden; met eene
verhandeling op de catharris, asthma, Kramp. Brugge J. De Busscher 1781
in 12 (Bi Un Amst). 2o druk 1783.
Geologie. [1756 Fockens] Oorzaken der Aarde- en water-bewegingen,
natuurkundig overwogen, en tot Gods eere en 's menschen welzyn
aangewezen; voornamentlyk met betrekking tot Lissabon en de
Nederlanden. Door Johannes Fockens, Predikant te Ransdorp. Te
Amsterdam, By Jacobus
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Loveringh, Boek- en Bybelverkoper voor aan op den Nieuwendyk, 1756.
(21 × 13,5 cm, (8) + 126 pp, Kon Bi Brussel VH 5220).
De studie van de bewegingen van den grond en in den grond is met den godsdienst
niet tegenstrijdig, en tot het welzijn van den mensch voordeelig. Onder de oorzaken
der aardbevingen noemt Schr. het afvallen van verouderde aardbrokken, de werking
van onderaardsche vuuren, de kracht van besloten dampen en vurige uitwaasemingen
in de holen der aarde. Het werk begint met het volgend verzenstukje:
Op het werk
van myn schoon-zoon, de weleerwaarden geleerden Heer
Johannes Fockens,
Predikant te Ransdorp.
Over de Oorzaken der Aarde -en Waterbewegingen Natuurkundig overwogen, en tot Gods
Eere en 's Menschen Welzyn aangewezen.
Gods Werken der Natuur zyn waardig om te aanschouên.
Zy werden onderzogt van die 'er lust toe heeft.
Zyn Al macht doet het al, in wezen onderhouên
Wat in den Hemel is, en op het aardryk leeft.
Sla de oogen hemelwaarts, en zie die groote ligten:
De Zon Monarch des daags, de Maan Vorstin der Nacht,
En 't flonkerend gestarnt'; hoe ze all'hun loop verrigten,
In hun bepaalden kring, gehouden door Gods magt.
Hy trekt de dampen door zyn krachten op van onder.
Brengt regen, hagel, sneeuw uit zyn schatkamer voort.
Of schiet de bliksemen, en maakt den fellen donder.
De zee stygt hemelhoog, als zy zyn stemme hoort.
Raakt God den Aardkloot aan, haar fondamenten beven,
De Bergen zinken weg, de Rotsteen splyt van een,
Paleizen storten in, daar duizenden by sneven,
Waarna de vuurgloed blaakt uit d'afgrond van beneên.
Ontzaglyk Opper-Heer, en oorzaak aller dingen!
Laat ons, met diep ontzach, uw oordeel bidden aan.
Bewaar ons VADERLAND voor zulke omwentelingen.
En laat uw KERK hier lang' in zegen blyven staan,
Natuurbeminnaar, hier kond gy u lust verzaden,
En zien in dit taf'reel: Gods grote Werken aan;
Daar FOCKENS Eersteling u leert, in weinig bladen,
Dus GRONDIG TOT GODS EER EN 'S MENSCHEN HEIL TE GAAN.
Festus Gesner.
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Aardrijkskunde. 1778 Foerster Joh. Reinh. Waarnemingen over
aardrijkskunde, de natuurkunde, den aart en de zeden der menschen. Naar
het Hoogduitsch. Haarlem 1788 in 8 (Bi Un Amst).
Technologie. 1794 Fokke A. De graveur; 13e deel van de Volledige
beschrijving van alle kunsten, uitgegeven door P.J. Kasteleyn. Dordrecht,
Blussé.
Technologie. 1794 Fokke A. Catechismus der wetenschappen. Amsterdam,
Gartman en Vermandel, 1794-1802, 11 deelen in 8.
Pharmacie [1788 Folkersma]. In hoe verre zou men, by gebrek van de
Apotheek, uit kelder en keuken de vereischte Geneesmiddelen kunnen
bekomen? Door W. Folkersma, Stads Medicinae Doctor te Leeuwarden.
(In Handel. Geneesk. Gen. Amsterdam, 1788 XIII2 pp 521-852, Bi Un
Gent me 366a).
In vele gevallen kunnen gewone geneesmiddelen vervangen worden door
levensmiddelen in bijzondere voorwaarden. De melk, b.v. is gezond en goed voor
teringlijders, bij buikpijnen, bij vermagering, spasmodische ongemakken. De
verhandeling is grootendeels aan diaetetik gewijd.
Philosophie. 1613 Follinus Herm. Junsz. Physiognomia, ofte
menschenkenner. Haerlem 1613 in 8 (Bi Un Amst.).
Chemie. 1613 Follinus H.J. Den Nederlandschen Sleutel van 't secreet
der philosophie, in welck bewesen wordt d'aert aller metallen. Haarlem
Rooman 1613 kl in 8. (Bi Un Amst.).
Urine. [1626 Forestus] Het Onzeker ende bedrieghlick oordeel der
Wateren: Het Welcke de Pis-besienders tot verderf van veel Siecken
ghebruycken. In 't Latijn beschreven door Dr. Petrus Forestus, Medicijn
der Stede Alckmaer: ende verduytscht Door Dr C. Nollens, ordinaris
Medicijn van 's GravenHaghe. Tot Rotterdam, By Pieter van Waesberghe,
Boeckverkooper. Anno 1626. (18,1 + 14,3 cm, (12) + 217 + (9) pp, Bi Un
Gent me 848 B).
De titelplaat draagt het beeld van een urinaal. Het boek wordt aan de overheid van
's Gravenhage door Nollens opgedragen. Na een voorbericht van den vertaler tot den
lezer leest men de volgende verzen:
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Klinck-Dicht.
Forestus die door lust end'liefde was ghedreven,
Tot voorstandt van de konst en d'heelingh van den Mensch,
Toont hier in syne liefd', syn lust, en d' synen wensch,
Dat hy die nutte Werck eerstmael heeft wtghegheven:
Daer in hy al 't gheraes zeer naecktlick heeft beschreven,
Der Pis-besienders list, end' Quacksalvers bedroch,
Meesteressen sufferij, end' daerenboven noch
Hun stoute dommicheyt, die menich brenght om 't leven:
Maer zoo dit in 't Latijn tot noch toe was bedeckt
Voor d'ongheleerde Lien, is Nollens nu verweckt,
Om in ons Moeders Spraeck dit zelve te vertalen.
Te meer zoo des Autheurs voornemen daer toe streckt,
Dat den Ghemeynen-man niet langher werdt begheckt:
Dies sy hier alle beyd' zeer grooten lof behalen.
Nijdt Nijdt.
A.C.

Het werk is verdeeld in 3 boeken onder den vorm van gesprekken tusschen Philiatrus,
Eulogus en Brutus. In een alphabetisch register worden de gebruikelijke, ook de
Grieksche technische woorden uitgelegd. Zekere uitleggingen blijken wat zonderling,
zooals deze: ‘Cholera is een van de vier naturelicke Humeurē onses Lichaems ende
is het zelve dat men Bilis of Gal naemt.’ Bilis komt in den register niet voor, gal
evenmin!
Philosophie. 1779 Formey S. Beschouwing van de levenswijze der
menschen. Amsterdam 1779 in 8 (Bi Un Amst.).
Geneeskunde. 1796 Forsten R. Geneeskundige voorbehoeding tegens de
zich openbarende persloop. Arnhem 1796 in 4. (Bi Un Amst.).
Diergeneeskunde. 1797 Forsten R. De veepest, welke zich in het quartier
Nymegen geopenbaart heeft. Arnhem 1797 in 8 (Bi Un Amst.).
Pest. 1714 Foss Joh. Gedagten over de pest en middelen om zig daar tegen
te preserveeren. Rotterdam 1714 kl in 8 (Bi Un Amst.)
Chemie. 1799 Fourcroy A.F. Scheikundige wijsbegeerte. Uit het Fransch
door C.V. Sterk. Amsterdam 1799 in 8 (Bi Un Amst.).
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Vertaling van de Philosophie chimique (Paris 1792, 1795, 1806) van den beroemden
chemicus Antoine François de Fourcroy (1755 † 1809).
Heelkunde 1629 Frambesarius Nic. Abr. De regelen die vereyscht werden
om de chirurgije met een goede methode te practiseren. 's Gravenhage
1629 in 8. (Bi Un Amst.)
Geneeskunde [1776 Forsten]. Verhandeling over het inwendig gebruik
der Spaansche vliegen, door R. Forsten. Med. Doctor, Professor Medicinae
Theoreticae, Anatomes et Chirurgiae, te Harderwyk. (Handel. Geneesk.
Gen. Amst. I 1776 pp. 263-320, Bi Un Gent me 366a).
Gebruik aanbeveelbaar.
Pest. 1644 Frambesarius Nic. Abr. Pest-boeck. Uyt den Latyn in
Nederlandsche veersen vertaald door Jac. Pastow. Leeuwarden 1644 in 8
(Bi Un Amst).
Heelkunde. 1733 Francken Joh. Herm. Beleefde brief aan Hendrik Ulhoorn
over het Tweede vertoog van zynen gespleeten ruggegraat. 's
Hertogenbosch 1733 in 8 (Bi Un Amst.).
Heelkunde [1733 Francken] Nieuwe Oeffenings Verhandelingen der vier
Hoofdhandgrepen, Over het Stryken van verscheide Catharacten, Het
snyden der Blaase-Steenen, (Zo boven als onder het Os Pubus). Het Snyden
van alle Darm-, Water-, Bloed-, Vlees- en Vet-Breuken, zonder de
Teeldeelen te extirpeeren, En het Verlossen, zonder Moederspiegel, alle
Baarende en in nood zynde kraamvrouwen. Het welke met de benodigde
Onderwys-Stukken, heel klaar en duidelyk werd aangeweezen; als ook
met 28 Prent. Verbeeldingen Verçiert; zeer dienstig voor de Chirurgyns
en Vroedvrouwen: Daar by nog een Nieuwe aanwyzinge van een kwaale,
genaamt Val-Blaas. Door Johan Herman Francken, Operateur, Oculist,
Steen- en Breuksnyder, Vroedmeester, Chirurgyn en Chimist tot
Amersfoort. T'Amsteldam, By Jacobus Helm, Boekdrukker op de
Nieuwezyds-Agterburgwal, by de Toorensteeg. 1733. (26,3 × 21 cm, (24)
+ 204 + (6) + 28 platen, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 926).
Het boek geeft den indruk van persoonlijke reclame, door de verzenstukken aan het
begin, en door de getuigschriften op het einde van het boek. De 28 houtplaten zijn
op primitieve wijze uitgevoerd. Op 8 pp treft men verzen: een reeks geteekend Dk
Kienemans, een reeks geteekend D.J.K., en dan het volgend stukje:
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Wat Wyze, die den bouw, van eenig groot beslag,
Met voorbezorreging, van 't geen hem dienen mag,
Voordagt'lyk onderneemt, kost zyn behoeftig Hof
Verzorgen, van zo veel en veelderhande stof,
Als zig op voorraad hier een pakhuys oopen doed
Van onbedenk'lykheids: gepropten overvloed!
Dat nimmer de Natuur dit top bereiken kan,
Maar slegts de slagveer strekt in 't wonderlyk gespan,
Kan hier de Reeden ligt bevroeten, zoo ze niet,
Moet willens doof en blind, niet zien wil dat ze ziet.

In zijn opdracht aan de intekenaars, verklaart Schr. dat hij geen ‘dronkendrinker,
speelder, hoerreerder, luyaard, godslasteraar’ is, en hij verzoekt de heelmeesters over
hem niet verbolgen te zijn, maar wel hem met vriendschap te behandelen.
Franco P. Zie 1782 Camper.
Hygiene. [1786 Frank] Johan Peter Frank, M.D. Geheimraad en Lyfarts
des Bisschops van Spiers, Lid van de Academie der Wetenschappen te
Mentz. Samenstel eener 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. Uit het Hoogduitsch vertaald,
en met Aanmerkingen vermeerderd, door H.A. Bake, Stads Med. Doct. te
Woerden. Eerste Deels, Eerste Stuk, te Leyden, By Frans de Does,
MDCCLXXXVI (20,3 × 12,2 cm, XIV + (2) + 528 pp, Bi Un Amsterdam,
Bi Un Gent me 3396).
Een titelplaat met het portret van J.P. Frank geboren den 19 Maart 1745 draagt het
jaartal 1787. Het 1e stuk bedraagt pp 1-314, het 2e stuk van het 1e deel pp 317-528.
Studie van de drift ter voortteeling, van de voorwaarden van ongehuwden, van het
te vroeg huwelijk, van het huwelijk tusschen ongelijke en niet gezonde personen,
van de vruchtbaarheid, het nadeel van het verhinderen van vrije keus in het huwelijk,
het redden van de vrucht bij doode zwangere vrouwen.
Hygiene [1788 Frank]. Johan Peter Frank, M.D. Geheimraad en Lyfarts
des Bisschops van Spiers, Hoogleeraar in de Geneeskunde te Pavia &..&.
Geneeskundige Staatsregeling... (zooals 1786) kunnen worden. Naar de
Tweede Druk uit het Hoogduitsch vertaald, en met Aanmerkingen
vermeerderd, door H.A. Bake, Medicinae Doctor. Tweede deel. Te Leyden,
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By de Erven F. de Does, MDCCLXXXVIII. ((6) + 482 pp, Bi Un Gent
me 3396).
Onechte voortteeling, verzorgen der kinderen, de schooljeugd.
Hygiene [1789 Frank] Johan Peter Frank, M.D.... (zooals 1788). Naar de
Derde Druk uit het Hoogduitsch vertaald, en met Aanmerkingen
vermeerderd, door H.A. Bake, medicinae doctor. Derde deels eerste stuk.
Te Leyden, By de Erven F. de Does, MDCCLXXXIX ((6) + 775 pp, Bi
Un Gent me 3396).
Voedingsstoffen: vleesch, visch, planten; bereiding der spijzen. Water, bier, wijn.
Het 2e stuk begint op p 385.
Hygiene [1793 Frank] Johan Peter Frank, M.D.... (zooals 1789) Vierde
deels, eerste stuk. Te Leyden, By de Erven F. de Does, MDCCXCIII. ((3)
+ 672 pp, Bi Un Gent me 3396).
De openbare veiligheid; ongelukken op straat, door water of vuur, door speelen, door
krankzinnigheid, bij natuurverschijnselen, door dieren. Het 2e stuk begint op p 361
en handelt over vergiftiging, moorden, toverij, mishandeling van stervende menschen
en gevaar voor levend begraven te worden.
J.P. Frank (1745 † 1821) werkte achtereenvolgens te Bruchsel, Göttingen, Pavia,
Weenen, Wilna, Petersburg, Freiburg i.B. en ten slotte te Weenen waar hij overleed.
Onder meer schreef hij: System einer vollstaendigen medizinischen Polizey, Manheim,
Tubingen en Wien, 1779-1786-1817, 6 vol. in 8.
Frank J.P. Zie 1797 Bake.
Physiologie. 1791 Franklin B. Verhandelingen over het dierlijk
magnetismus. Leyden 1791 in 8 (Bi Un Amst.).
Chemie. 1799 de Fremery N.C. Iets over den invloed der nieuwere
scheikundige theorie, ook op de beoefening der geneeskunde en eene
daarop gegronde geneeswijze van den suikeragtigen pisvloed (diabetes
mellitus). Nieuwe Konst en Letterbode 1799, I, p 60a.
Chemie. 1800 de Fremery N.C. en van Werkhoven P. Grondbeginselen
der scheikunde van A.L. Lavoisier, uit het Fransch vertaald en met
aanmerkingen en bijvoegselen vermeerderd. Utrecht, van Paddenburg
1800, 2 deelen.
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Inenting. 1768 Frese Alb. Demokritophilus, De inenting, Kamerspel. Sl
1768 in 12 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1745 Fuchs Joh. Georg. Medelydende medecine doctor.
Venlo 1745 in 8 (Bi Un Amst.).
Kruidboek. [1543 Fuchs] Den Nieuwen Herbarius / dat is / dboeck vanden
cruyden / int welcke met groote neersticheyt bescreven is niet alleen die
gantse historie dat is/die namen/tfaetsoen/natuere/cracht ende operatie van
meesten deel de cruyden / die hier ende in ander landen wassende sijn
midtsgaders der plecken oft stede ende den tijt waer ende wanneer sij
wassen / maer oock alle de wortelen / stelen / bladeren / bloemen / saet /
vruchten / ende in summa dat gantse wesen ende gelegenheyt van den
selven is hierinne so constelijcken ende natuerlijcken na dleven gefigureert
ende geconterfeyt / dat desghelijcs voormaels noyt ghesien en heeft geweert
/ noch oyt in de printe ghecomen en is. Door den Hoochgheleerden Doctoor
in medicijnen Leonhaert Fuchs.
Met drij Tafelen oft Registers / waeraf die twee eerste inhouden den naam
van alle cruyden / also die in Duytsch / Latijn en Griecx / ende oock inder
apoteken ghenoempt worden. In de derde Tafele vindt men terstont
menigenhande medicijnen en de raet tot alle sieckten ende gebreken die
den menschen / ende oock eens deels den beesten toecomen muegten /
midtsgaders seker andere fraey stucken / die tot huyshoudinge seer wel
dienen ende profijtelick sijn.
Cum Gratia ende Privilegio der Keyserlijcke ende Conincklijke Maiesteyt
/ in thien jaren tselve niet na te drucken / op de pene ghelijck de Copye
utwijst. Ghedruct tot Basel bij Michiel Isingrin.
(29 × 18,6 cm, ca 700 pp met letters aangeduid; Bi Un Gent Ac 8207, Kon
Bi Brussel VB 4208).
De achterzijde van het titelblad draagt het portret van Fuchs(1) op 48 jarigen leeftijd,
geboren te Wembdingen 17 Jan. 1501 en overleden te Tubingen 10 Mei 1566,
medicus, leeraar in de geneeskunde te Ingolstadt in 1526, en te Tubingen in 1535.
Het boek wordt aan Koningin Anna van Hongarije en Bohemen door den schrijver
opgedragen, en aan den lezer aangeboden door den drukker. In de registers, aan het
begin van het boek geplaatst, bevinden zich achtereenvolgens een alphabetische lijst
van Nederlandsche plantennamen, een alphabetische lijst van Latijnsche en

(1) Over Fuchs een biobibliographie: E. Stübler, Leonhart Fuchs, Leben und Werk, München
1928.
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Grieksche plantennamen, een alphabetische lijst van ziektenamen met aanduiding
van de plaatsen van het boek waar zij besproken worden.
Voor iedere plant, telkens in een der 346 hoofdstukken besproken, worden naam,
oorsprong van den naam, Latijnsche en Grieksche vertaling, geslacht, groeiwijze,
groeiplaats, groeitijd alsmede geneeskundige eigenschappen aangegeven. Mooie
figuren, in het exemplaar met waterkleuren geverfd, zijn in den ganschen tekst
verspreid.
Over Leonhart Fuchs (1501 † 1566) zie Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1931,
633-635.
Geneeskunde [1755 Fuun] Proef eener geneezinge van twee Beenetters
in eene Patiente; Door B. Fuun. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem,
II 1755 pp 383-394, Bi Un Gent Hi 2045).
Geneeskunde [1757 Fuun] Geneezing van een zeldsaam en pynelyk toeval
in de beide borsten eener Vrouw, door een schrik veroorzaakt; Door B.
Fuun. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem III 1757, pp 31-36, Bi Un
Gent Hi 2045).
N.B. Dringend verzoek om aanvullingen en verbeteringen.
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Afkortingen
N. = Noord; Z. = Zuid; O. = Oost; W. = West.
Nl. = Noordoosten der prov. Luik, of Platdietsche streek; Ke. = Westen van 't
kanton Eupen.
B.L. = Benrather Lijn.
Nss. = Nedersaksisch; Nfr. = Nederfrankisch; Ndd. = Nederduitsch; Hd. =
Hoogduitsch.
Fr. = Fransch; Mfr. = Middelfrankisch; Ndl. = Nederlandsch; Vl. = Vlaamsch; W.
= Waalsch.
Wgm. = Westgermaansch; Rip. = Ripuarisch.
P. = PETRI; L. = LANGOHR.

Leesteekens
→ = wordt; * = theoretisch verondersteld.
De samengevatte of letterlijk weergegeven teksten van PETRI worden gecursiveerd.
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Voorbericht
Eerst volgt ter orienteering een vluchtige beschrijving van het Land van Overmaas
in aardrijkskundig, hydrographisch en vooral taalkundig opzicht, met het oog op de
hier naast staande vier overzichtelijke kaarten.
Aardrijkskundig en schematisch voorgesteld vormt het Land van Overmaas een
rechthoekigen driehoek, met zijn rechthoek op den Drielandenblik ten Z.W. van
Aken, een spitsen hoek in 't N.W. bij Wezet op de Maas, den anderen in 't Z.O. op
de Barak-Michel. De schuine zijde gaat van Wezet over Hendrikkapelle naar de
Barak-Michel. Het gewest stijgt langs vier reuzentrappen van N.W. naar Z.O.; van
75 m.b.w. te Wezet, 337 m. op den Drielandenblik, 354 m. te Hendrikkapelle, tot
674 m. op de Barak-Michel.
Hydrographisch(1) ligt ons gebied verspreid over de Oostelijke helling van 't
Maasbekken, tusschen de Maas en den kam, die dezen stroom in 't O. van zijn bijrivier
de Roer scheidt(2). De wateren dalen dus van 't Z.O. Noord-Westwaarts naar de Maas
af: van den Maas-Roerkam, in 't Z. de Vesder, in 't N. de Geul; van de hoogte van
Hendrikkapelle, de Gulpe bijrivier der Geul, de Voer en de Berwinne. De bekkens
dier waterloopen komen meest met de dialektgroepen overeen. De hoogten, de
kammen tusschen de waterloopen, de Maas-Roerkam vooral, zijn meestal nog met
dichte oerwouden, Noordwaartsche uitloopers der Ardennen, bedekt.
Taalkundig onderscheiden we de volkstaal en de kultuurtalen.
Met het oog op zijn volkstaal bevat Overmaas, schematisch voorgesteld, drie
gebieden(3), waarvan iedereen in groepen, sekties en gemeenten onderverdeeld wordt.
In 't O. het Geul-

(1) Zie de hydrographische kaart, nr 1; op deze kaart werd Welkenraat, tusschen Hendrikkapelle
en Lontsen, in 't Vesderbekken - spijtig genoeg - vergeten.
(2) Men verwarre niet met elkander - wat nog al meer gebeurt - de Roer, die zich te Roermond
in de Maas werpt en de Ruhr, bijrivier van den Rijn op zijn rechter zijde.
(3) Zie de schematische overzichtstafel, nr 2; Welkenraat en Kelmis behooren dialektisch bij
Oostsektie Walhorn in Ke., administratief bij Nl..
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en Gulpegebied met de groepen der Geul en der Gulpe; in 't Z. het Vesdergebied met
een Noord- en een Zuidgroep; in 't W. het Voer- en Berwinnegebied. De volkstaal(1)
is in de drie gebieden echt Nederfrankisch; zij werd door het nabije Ripuarisch, of
dialektisch Hoogduitsch centrum Aken oppervlakkig geripuariseerd of
verhoogduitscht, het meest in 't O., het minst in 't Z. en in 't W..
Ten opzichte van zijn kultuurtalen(2) bevat Overmaas:
1) In 't W. de zgz. Vlaamsche Voerstreek, met als kultuurtalen meest
Nederlandsch, minst Fransch.(3)
2) In 't midden de zgz. Platdietsche streek, d.i. het oud Duitschbelgisch gebied
met als kultuurtalen meest Fransch, minst Duitsch.
3) In 't O. het Westen van 't nieuw Belgische kanton Eupen, met als kultuurtalen
meest Duitsch, minst Fransch.

Als kultuurtaal is dus:
1) Het Ndl. gansch uit eigen gebied geweerd in 2 en 3;
2) Het Fransch hoofdkultuurtaal in Ndl. dialektgebied, in 2 en te Aubel; sekundaire
kultuurtaal in 1 en 3.
3) Het Duitsch hoofdkultuurtaal in Ndl. dialektgebied, in 3.

In mijn werk van 1933(4) heb ik de volgende thesis verdedigd: ‘Het Land van Overmaas
is met zijn Duitsche en Fransche kultuurtalen slechts oppervlakkig verduitscht en
verfranscht; het behoort met zijn Nederlandsche volkstaal bij 't Nederlandsche
volkstaalgebied en heeft daarom het principieele recht, het Nederlandsch als
hoofdkultuurtaal, naast het Fransch en het Duitsch als bijgevoegde talen, te zien
erkennen.’

(1) Zie de kaart nr 3 der volkstaal in 't Land van Overmaas.
(2) Zie de kaart nr 4 der kultuurtalen in 't Land van Overmaas.
(3) Teuven en Remersdaal in 't Gulpebekken en Moelingen in 't Berwinnebekken behooren
kultureel bij de Vlaamsche Voerstreek; Aubel in 't Berwinnebekken heeft als kultuurtalen
meest Fransch, minst Nederlandsch.
(4) J. LANGOHR, Le N.E. de la province de Liége et le canton d'Eupen, terre belge, flamande,
superficiellement allemandisée et romanisée. Excelsior, Bruges.
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Dr. FR. PETRI verdedigt(1) de stelling: Met hun Duitsche kultuurtaal behooren het
N.O. der Prov. Luik en het kanton Eupen krachtens geschiedkundig recht bij 't Duitsch
taalgebied.
Bij de volgende studie stel ik de twee volgende punten voorop. Vooreerst, doe ik
hier aan geen aktueele- of toekomstpolitiek, ofschoon het onderwerp zelf er dikwijls
aanleiding toe geeft; voor 't verleden kunnen politieke beschouwingen evenwel niet
gemist worden; gedane zaken hebben geen keer. Ten tweede, wil ik hier niet
polemiseeren. Hadden de ‘Rheinische Vierteljahrsblätter’, na de afbrekende recensie
van PETRI op mijn werk van 1933 opgenomen te hebben, mijn verweer insgelijks op
mijn aandringen gepubliceerd, dan had ik een polemiek in haar kolommen heel graag
aangegaan. Tegenover hun weigering bleef er mij niets anders over, dan mijn stelling
nogmaals zoo objektief mogelijk uiteen te zetten, aan te vullen en, waar het noodig
was, te verdedigen. Aan de Koninklijke Vlaamsche Academie betuig ik mijn
welgemeenden dank, dat zij mij daartoe de gelegenheid wel heeft willen geven.
Willen de ‘Rheinische Vierteljahrsblätter’ het mij toestaan, dan zal ik heel graag
mijn stelling in haar kolommen verdedigen.
Ik ontwikkel eerst mijn eigen stelling in doorloopenden tekst en de thesis van mijn
opponent in voetnota's. Waar beide stellingen overeenkomen, verwijs ik eenvoudig
naar de blz. en de alinea van zijn artikel en naar de blz. van mijn eigen werk van
1933; waar zij uiteen loopen, wordt PETRI's tekst samengevat of desnoods letterlijk
weergegeven. PETRI verdeelt zijn opstel in drie deelen zonder onderverdeeling;
wegens de lengte van mijn eigen uiteenzetting kwam het me praktisch voor, die drie
deelen volgens zijn gedachtengang verder in hoofdstukken en paragrafen in te deelen.
Om de vergelijking tusschen beide thesen te vergemakkelijken volg ik het plan van
mijn opponent:
I. - Ons respektief standpunt over de taalgrenzen in hun ontstaan en voortbestaan als
oorzaken van 't huidig taalkonflikt.

(1) FR. PETRI, Das geschichtliche Recht der deutschen Sprache im früheren Kreise Eupen und
im N.O. der Provinz Lüttich. Zugleich eine Zurückweisung des Buches von J. LANGOHR, ‘Le
N.E. de la province de Liége et le canton d'Eupen. Rheinische Vierteljahrsblätter; Jg. 5; Heft
4; November 1935.
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II. - Sekundaire kwesties, bijzaken, uit het verleden, die in de recensie bijna uitsluitend
besproken en als hoofdzaken voorgesteld worden.
III. - Primaire kwesties, hoofdzaken, die zich in den huidigen toestand met hun logisch
besluit vooral opdringen en door PETRI als bijzaken voorgesteld en slechts in 't
voorbijgaan besproken worden.
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I.
De huidige taalgrenzen als oorzaken van het taalkonflikt
Ter inleiding
Volkstalen en kultuurtalen i.a..
Beschaafde talen staan met hun maatschappelijke, kultureele rol natuurlijk ver boven
de volkstalen; maar aan deze hebben ze toch hun ontstaan te danken; uit deze putten
zij nog voortdurend hun levenskracht, het wezen van het volk uit zich in de volkstaal(1).
Normaal, volgens natuurrecht, bepaalt de volkstaal de kultuurtaal en moet deze zich
aan de volkstaal aanpassen. De kultuurtaal blijft dus principieel ondergeschikt aan
de volkstaalgrens; in geval van grenskonflikt tusschen de kultuurtalen is de
volkstaalgrens principieel beslissend, omdat zij en zij alleen het ethnisch karakter
van 't volk vertolkt; de volkstaalgrens is dus van primair, de kultuurtaalgrens van
sekundair belang.
De kultuurtalen zijn per se verschuifbaar en worden onder staatspolitieke invloeden
door een officieelen pennetrek verschoven; het ethnisch karakter en zijn spontane
uitdrukking, de volkstaal, zijn per se gansch, of bijna gansch onverschuifbaar; worden
zij bij uitzondering toch verschoven, dan gebeurt dit meestal geleidelijk en zeer
langzaam.
De oorzaak van het taalkonflikt in Overmaas ligt in het ontstaan en in het
voortbestaan der Vlaamsch-Waalsche en der

(1) Prof. H. BISSCHOFF sticht in 1896 met zijn vriend Prof. G. KURTH de Duitsche beweging in
Overmaas en schrijft: ‘Eine sehr verkehrte Ansicht ist auch, dasz die Mundart eine verdorbene
Schriftsprache sei. Die Mundart ist älter als die Schriftsprache; sie ist die Quelle derselben.
Sie ist natürlich, die Schriftsprache ist künstlich. Sie verhält sich zur Schriftsprache, wie der
frisch sprudelnde, frei einher flieszende Waldbach, zum künstlichen mit Schleusen und Filtern
versehenen Kanal, wie das einfache, schmucke, gesunde, Bauernmädel zur gezierten,
geschminkten, blassen Städterin. Höchst ungerecht und wenig Bildung verratend ist es
deszhalb, mit Verachtung auf die Sprache des Bauern herabzublicken’. (Das deutsche Belgien
und der deutsche Verein; Aarlen en Aubel; blz. 27).
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Vlaamsch-Duitsche volkstaalgrenzen; in het miskennen der eerste van Waalsche en
der tweede van Duitsche zijde. Ook hier blijft de grens tusschen de Nederlandsche,
Fransche en Duitsche kultuurtalen principieel ondergeschikt aan de twee
volkstaalgrenzen. Het is, m.i., echt wereldtaal- en kultuurtaalimperialisme, het
Nederlandsch, den beschaafden vorm der volkstaal, hier zonder meer als regionale
taal uit te sluiten, ten voordeele van de machtige Duitsche en Fransche wereldtalen.
In dit eerste deel worden de volkstaalgrenzen besproken, eerst in het kader der
Duitsch-Nederlandsche grenszone, waarvan Overmaas deel uitmaakt, dan in 't land
van Overmaas zelf.

Hoofdstuk I.
De taalgrenzen in de Duitsch-Nederlandsche grenszone(1).
§ 1. - Die taalgrenzen steunen niet op de Salisch-Ripuarische grens.
De Salisch-Ripuarische grens(2) heeft niet het minste verband met de huidige
dialektgrenzen. Zelfs de gewichtigste dialektgrens dezer grenszone, de Benrather
Lijn, de Ndd.-Hd. dialektgrens, is eigenlijk slechts een geographisch denkbeeld, dat
hoegenaamd geen uitstaans heeft met de Salisch-Ripuarische grens(3). Men bezit
overigens geen vaste gegevens aangaande deze laatste grens(4). M.i. heeft er nooit
een juist bepaalde, van geen enkele zijde overschreden Salisch-Ripuarische grenslijn
bestaan; er heeft van beide zijden massale of sporadische doordringing plaats gehad;
ten hoogste kan er sprake zijn van een tamelijk

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

Petri, blz. 302-307, al. 3.
PETRI, blz. 302-305, al. 2.
L., blz. 19, 32, 33, 75.
PETRI, blz. 303, 304.
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onbepaalde grenszone. Indien men zelfs in Aken Oostwaartsche, Salische inzijpeling
via Maastricht vastgesteld heeft,(1) dan is 't ook wel aan te nemen, dat Salische groepen,
Zuidoostwaarts, sporadisch, via Maastricht en Wezet in Overmaas doorgedrongen
zijn. Volgens J. HEINEN(2) kwamen zij zelfs tot in Eupen. De oude politieke en
kerkelijke eenheden, Voeren, Herve, Montsen, Balen, Walhorn, enz. bewijzen
dienaangaande door hun bestaan natuurlijk niets, maar zijn in geval van inzijpeling
als de natuurlijke uitloopers daarvan te beschouwen.(3)

§ 2. - Die taalgrenzen steunen wel op laatmiddeleeuwsche, territoriale
grenzen.(4)
Deze stelling werd door TH. FRINGS, baanbreker der moderne dialektgeographie,
opgebouwd en door mij als algemeene richtlijn gevolgd in mijn werk van 1933.
Keulen was vroeger Nederduitsch, Nederfrankisch, omdat de medeklinkers van
zijn volkstaal onverschoven waren; de klankverschuiving stuwde haar Noordelijke
grens gedurende eenige eeuwen langs beide zijden van de Rijnstraat, slagader van t'
ekonomisch leven in 't Rijnland, over Keulen heen, meer Noordwaarts, tot aan de
huidige Benrather Lijn; Keulen werd dialektisch Ripuarisch; de verschuiving paste
zich geleidelijk, heel langzaam, maar toch onweerstaanbaar, aan de grenzen der
territoriale eenheden aan; in 't N. bleef zij staan vóór de noordgrens van 't oude
graafschap Gulik, dat insgelijks dialektisch Hoogduitsch werd; in 't W. gleed zij
langs het oude hertogdom Limburg, dat Nederfrankisch bleef, behalve zijn drie
Oostelijke randgemeenten, Hauset, Eynatten en Raren, die onder rechtstreekschen
invloed van het nabije Ripuarische centrum Aken ook geripuariseerd werden.

(1) PETRI, blz. 304, al. 1, ‘Der jungkräftige Salierstamm drängt aus seinem Ausgangspunkt
zwischen Maas und Schelde und nimmt so auch Besitz von Aachen’.
(2) J. HEINEN, Pfarrgeschichte Eupens. Eupen, Mayer. 1896, blz. 16.
(3) L., blz. 33-53.
(4) Petri, blz. 305, al. 2 - blz. 307, al. 3.
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Passen we thans die formule van FRINGS en mijn eigen stelling toe op de
Duitsch-Nederlandsche grenszone(1), dan blijken zij in deze streek vooral toepasselijk,
omdat de kultuurtalen - Nederlandsch en Duitsch - vooral hier politieke invloeden
ondergaan. In Nederland is het Nederlandsch kultuurtaal in Nedersaksisch, in
Duitschland is het Duitsch kultuurtaal in Nederfrankisch dialektgebied.
Men dient dus hier zorgvuldig onderscheid te maken tusschen volkstaal en
kultuurtalen: beide zijn in hun evolutie nauw met elkander verbonden en juist daarom
moet het verschil tusschen beide en de beteekenis der woorden ‘Duitsch’ (of ‘Duitsch
taalgebied’) en ‘Nederlandsch’ (of ‘Nederlandsch taalgebied’) nauwkeurig bepaald
worden.
Men mag veronderstellen dat er tusschen de verschillende Westgermaansche
stammen - Franken, Saksers, Friezen, Alemannen, enz. - min of meer bepaalde
grenszonen lagen, die in den tegenwoordigen stand der wetenschap nog niet
nauwkeurig te bepalen zijn; toch kan men het Westgermaansch taalgebied indeelen
in vakken, waaraan groote taaleenheden beantwoorden, zooals, Nederfrankisch,
Nedersaksisch, Friesch, Hoogduitsch(2).
Van af de late middeleeuwen wordt het net der volkstalen in de door ons speciaal
behandelde grenszone overspannen met het net der grenzen van de groote territoria
Gelderen, Gulik en Limburg. Gedurende het moderne tijdvak wordt vooral de oude
provincie Limburg in een mozaïek van kleine territoria verbrokkeld, waarvan de
grenzen een tweede net over de oude provincie spannen. Het Limburgsch territorium
behoort in de achttiende eeuw gedeeltelijk aan de Republiek der Nederlanden, aan
Pruisen, aan Gulik, aan 't Prinsbisdom Luik, aan Duitschland en aan Brabant.
In overeenkomst met FRINGS' stelling bepalen de territoriale grenzen hier ook de
expansie der kultuurtalen. Meer nog, hier blijkt m.i. treffend, hoe zijn stelling in
menig geval ook op

(1) PETRI, blz. 307, al. 1, 2.
(2) Zie de kaart - nr 5 - van het Nederfrankisch, oppervlakkig geripuariseerd dialektgebied, of
Overmaas in het kader der groote taalgrenzen.
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kleine territoria bijna ‘schematisch’(1) kan toegepast worden, met dit strikt voorbehoud,
evenwel, dat de faktoren der taalexpansie nauwkeurig aangeduid worden. In de oude
provincie Limburg treedt ieder staat als faktor op; ieder staat dringt de taal van zijn
voorkeur als officieele taal aan zijn gebied op: de Republiek het Nederlandsch,
Pruisen en Gulik het Duitsch, het Prinsbisdom Luik en Duitschland (!) het Fransch;
Brabant het Brabantsch(2).
In de XIXe eeuw zijn Gelderen, Gulik en de oude provincie Limburg met al hun
kleine territoria samengesmolten in Hollandsch Limburg met het Nederlandsch, in
de Duitsche Rijnprovincie met het Duitsch en in de Belgische provincie Luik met
het Fransch als officieele taal. Ieder staat geeft, evenals voorheen, aan de eigen
officieele taal buiten en boven de volkstaal een zelfstandig bestaan. Vanzelfsprekend
vertoonen Nederlandsch en Duitsch als stamverwante talen menige onderlinge
overeenkomsten en kunnen ook de volkstalen onder invloed der kultuurtalen langs
hun grenzen lichtjes verschuiven. Automatisch, geleidelijk, eeuwenlang, streven ook
de volkstalen naar volledige aanpassing bij de politieke grenzen; maar zij hebben
dien natuurlijken uitlooper hier verreweg nog niet bereikt.
Ik vat samen. Het Nederlandsch taalgebied, d.i. het gebied der Nederlandsche,
officieele taal, werd van het Duitsche taalgebied, d.i. het gebied der Duitsche,
officieele taal, door de Duitsch-Nederlandsche staatsgrens afgezonderd. De
Nederfrankische, de Nedersaksische en de Ripuarisch-Middelfrankische volkstalen
werden door die staatsgrens in hun geographische eenheid tot nu toe nauwelijks
aangetast. Nederfrankisch ligt heden, evenals vroeger, verspreid: als
Rijnnederfrankisch over den Nederrijn

(1) Met zijn woord ‘schematisch’ bedoelt W. WELTER ‘regelmatig’, ‘zonder onderscheid’.
(2) Deze en andere taalkundige bijzonderheden aangaande Hollandsch Limburg staan in: M.
KEMP, Geschiedenis van Limburg. Maastricht, 1934; en in: Dr. F.W. VAN WIJK, Schets eener
Geschiedenis van de provincie Limburg; (Jaarboek der Limburgsche protestantenvereeniging;
BOOSTEN en STOLS; Maastricht) 1924. Twee uiterst belangrijke boekjes voor de taalevolutie
dezer grenszone, in verband met hare politieke geschiedenis. M. KEMP is katholiek; VAN
WIJK is protestant; een vergelijkende recensie van beide werkjes heb ik gepubliceerd in ‘De
Nedermaas’, Limburgs geïllustreerd Maandblad, GOFFIN, 9, Nieuwstraat, Maastricht. Jan.-Mei;
1937.
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in Duitschland, als Limburgsch over Hollandsch Limburg in Nederland en over het
Land van Overmaas in België. In die streken van België, Nederland en Duitschland
spreekt men nu nog, niet twee nauw verwante dialekten, maar eenzelfde
Nederfrankisch dialekt, al is dit door geographische, politieke en kultureele invloeden
in de drie streken ook lichtjes geschakeerd.(1)

Hoofdstuk II.
De taalgrenzen in het Land van Overmaas.
Hier vooral dient het verschil tusschen volkstaal en kultuurtalen scherp in 't oog te
worden gehouden, omdat de kultuurtalen in dezen Nederfrankischen uithoek tusschen
de Romaansche en Ripuarische volkstaalgebieden, het meest met elkander in konflikt
komen; hier meer dan waar ook geldt m.i. de stelling: niet de, per se verschuifbare
en feitelijk aanhoudend verschoven kultuurtalen, maar de haast onverschoven volkstaal
kenmerkt dit gebied in taalkundig opzicht; de streek is echt Nederfrankisch,
Nederlandsch gebleven, omdat zij onder de oppervlakkige verschuiving tusschen de
Nederlandsche, Duitsche en Fransche kultuurtalen de Vlaamsche volkstaal met haar
Nederfrankische kenmerken behouden heeft.(2)

(1) De stelling van PETRI aangaande de taalverhouding in de Nederlandsch-Duitsche grenszone
komt, ten opzichte van de kultuurtalen, met de mijne overeen: PETRI schrijft blz. 307, al. 1:
‘Wir haben bei der Herausbildung eines gesonderten Niederländischen Sprachraumes einen
besonders markanten Fall vor uns, wie unter dem Einflusz bestimmter politischer und
kultureller Umlagerungen ein anfänglich auch siedlungsmäszig gegebener Sprach- und
Kulturzusammenhang sich lockert und die Teile, bei aller auch in Zukunft weiterbestehenden
nahen Verwandtschaft, die namentlich in den beiderseitigen Grenzmundarten fortdauert,
sich aber darüber hinaus auch bis auf die tiefsten Formgestze beider Sprachen erstreckt,
eine von einander unabhängige Entwicklungsbahn einschlagen.’
(2) PETRI verdedigt de tegenovergestelde stelling (blz. 307, al. 3-309, al. 2); hij beschouwt en
behandelt het Land van Overmaas (blz. 308, al. 1 en blz. 309, al. 1) met zijn Duitsche
kultuurtaal als een deel ‘des Deutschen Westens’ (blz. 308, regel 3), als ‘Duitsch taalgebied’
(blz. 308, regel 20); Voor hem behoort de bevolking tot het Duitsche volk (regel 34). De titel
van zijn opstel luidt: ‘Das geschichtliche Recht der deutschen Sprache im früheren Kreise
Eupen und im N.O. der Provinz Lüttich’.
Aan de volkstaal kent PETRI niet het geringste taalkundig kenmerk toe (blz. 308, al. 1; blz.
309, al. 2). Hij verwerpt zelfs - steunende op W. WELTER - de thesis eener scherpe,
Nederlandsch-Duitsche dialektgrens als verouderd en onmogelijk: ‘Die alte Vorstellung einer
scharfen Deutsch-Niederländischen Sprachscheide ist damit für den Bereich des
WELTERSCHEN Untersuchungsgebietes endgültig als unmöglich nachgewiesen worden’ (blz.
309, regels 9, 10, 11). PETRI vindt de volkstaal slechts belangrijk als voorwerp van dialektisch
onderzoek: ‘Die eigenartigen Grenz- und Uebergangserscheinungen, die sich dabei im
ganzen Grenzraum herausbilden, sind von der Dialektwissenschaft seit langem bemerkt und
das eigentliche Thema der modernen sprachwissenschaftlichen Diskussionen über diese
Gebiete.’ (blz. 308)
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§ 1. - De kultuurtalen.
De kultuurtaal kan het ethnisch karakter nog minder in meertalige landen dan in
eentalige landen bepalen. Nemen we b.v. België. Na de algemeene overheersching
van het Latijn schuift het Fransch van uit het Z. als eenige kultuurtaal, niet alleen
over Wallonië, maar ook - als voornaamste kultuurtaal - over Vlaanderen en
Duitschbelgisch Luxemburg, en komt er in langdurig konflikt met Vlaamsch en
Duitsch. De kultuurtaal kan dat ethnisch karakter voorzeker niet bepalen in Overmaas:
Hier wordt het Latijn verdrongen door het Romaansch en dit door het Limburgsch
geschakeerd Brabantsch; het Brabantsch alweer - in de bekkens van Geul en Vesder
- door het van Duitschland gekomen sterkere Duitsch, en het Duitsch ten slotte - in
België - door het nog sterkere Fransch. Zoolang het volk zijn bloedeigen volkstaal
behoudt, wordt het in zijn diep innerlijk wezen toch niet achtervolgens Latijnsch,
Romaansch, Brabantsch, Duitsch en ten slotte Fransch! al gaat het zelf onbewust,
gedeeltelijk of gansch van de eene in de andere kultuurtaal op.(1)
Met onze stelling vóór oogen ontwikkelen we nu de geschetste verschuiving der
kultuurtalen.
Eerst in de aangrenzende taalgebieden.

(1) PETRI beweert (blz. 307, al. 3) niet formeel dat de kultuurtaal het ethnisch karakter bepaalt,
maar zijn stelling komt toch daarop neer.
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Gedurende de vroege middeleeuwen (500-1000)(1), was en bleef het Latijn - wij
herhalen het - de alles overheerschende kultuurtaal, niet alleen voor het Romaansche
autochtone volk in 't Z.W. van de huidige Vlaamsch-Waalsche en Duitsch-Waalsche
dialektgrens, maar ook voor het Germaansche volk in 't N. en in 't O., al kon noch
de Romaansche, noch de Germaansche volksmassa in die kultuurtaal opgaan.
Anderzijds en juist daarom moesten ook de volkstalen als uitdrukking der volksziel
tot hun recht komen en hun eerste uitingen dragen onbewust als stempel hun ethnisch
kenmerk. In 't Frankische Rijk scheidt de Germaansch-Romaansche volkstaalgrens
de twee volkeren. De Francia spreekt officieel Romaansch in de ‘Eeden van
Straatsburg’ (842). In Germanië scheidt de Nederduitsch-Hoogduitsche volkstaalgrens
het Noorden van het Zuiden en in 't Nederduitsche Noorden scheidt de
Nederfrankisch-Nedersaksische volkstaalgrens het Westen van het Oosten.
Zuidduitschland spreekt officieel Germaansch-Hoogduitsch in dezelfde ‘Eeden’.
Romaansch en Germaansch waren in 842 vanzelfsprekend nog geen kultuurtalen
in den modernen zin van dit woord; maar in deze oudste uitingen streefden zij toch
reeds algemeen kultureele doeleinden na.
Gedurende de late middeleeuwen, (1000-1500) - het Middelnederlandsch tijdvak
op taalgebied(2) - streven de volkstalen onder de overheersching van het Latijn voor
goed naar een beschaafden vorm, naar een kultureel peil. Met het oog hierop noemen
wij ze nu reeds oneigenlijk kultuurtalen. Zoo evolueert de volkstaal in de Nederlanden
geleidelijk als Middelnederlandsch, - eerst Vlaamsch, dan Brabantsch, - naar het
Nederlandsch, in Duitschland als Middelhoogduitsch naar het Hoogduitsch, in
Frankrijk en in België als Romaansch naar het Fransch.
Begeven wij ons thans naar Overmaas.
Gedurende het Karolingisch tijdvak was Overmaas het hart, eerst van het tusschen
den Atlantischen oceaan en de Elbe gelegen

(1) PETRI bespreekt (blz. 307, al. 3, tot ‘Hinzu tritt...’, blz. 308) dit tijdvak zonder het Latijn als
kultuurtaal zijner zgz. ‘Frankische kultuureenheid’ te vermelden.
(2) PETRI behandelt (blz. 307, al. 3, van af ‘Hinzu tritt...’ tot ‘Ueber diese Gebiete’) het tijdvak
1000-1795 zonder de late middeleeuwen (1000-1500) te onderscheiden van het modern
tijdvak (1500-1795).
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Frankische keizerrijk; dan van het tusschen Schelde en Rijn gelegen land Lotharingen.
Overmaas lag tusschen de drie machtige kultuurcentra, de handelsstad Maastricht in
't N.W., de keizerstad Aken in 't N.O. en de bisschopsstad Luik in 't W.; deze werd
feitelijk bisschopszetel, ofschoon Tongeren officieel tot omtrent 1000 den titel bleef
dragen. De Merovingers hadden vooral rond Doornik in 't Scheldebekken en Parijs
in 't Seinebekken geëvolueerd; de Karolingers verschoven het overwicht in alle
opzicht naar het Maasbekken en voelden zich vooral door de drie genoemde steden
aangetrokken.
De kanselarijtaal van de buitenlandsche plaatsen Luik en Aken - Maastricht was
vooral handelsstad - en van de binnenlandsche centra Limburg en Dalheim was
achtereenvolgens, van af de Karolingers:
1) Het Latijn uitsluitend, van 887 tot 1237 voor Limburg(1); van 1194 tot 1243
voor Dalheim(2). Dalheim komt in 1243 bij Limburg en wordt derhalve hier niet
meer afzonderlijk vermeld.
2) Het Latijn bijna uitsluitend, naast het Romaansch van 1237 tot 1283(3).
3) Het Romaansch overwegend, naast het Latijn van 1283 - begin der verovering
van Limburg door Brabant - tot ± 1350(4).
4) Het Limburgsch getint Brabantsch onder invloed van Brabant en
waarschijnlijk van Maastricht, na de inlijving door Brabant (1288)(5).
De kanseltaal was normaal het autochtone Limburgsch dialekt, wezenlijk
Nederfrankisch onder invloed van Maastricht, oppervlakkig Ripuarisch getint onder
invloed van Aken.
Een Hoogduitsch-Ripuarisch dialekt dringt onder invloed van Aken misschien reeds
gedurende dit tijdperk als kanseltaal

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

M.S.P. ERNST; Histoire du Limbourg; Luik, 1837; VI, blz. 86-214; L. 196.
Id.; Ib. V, blz. 315-328. L. 197.
Id. ib.; VI, blz. 214-316; L. 196.
L. 196.
L. 198.
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door, vooral in 't Geulbekken, dat het dichtst bij Aken ligt. Zoo kan de huidige
Nederlandsch-Duitsche kultuurtaalgrens tusschen de Vlaamsche Voerstreek en het
oppervlakkig verduitschte Geulbekken reeds gedurende dit tijdperk ontstaan zijn; in
dit geval is het Geulbekken reeds dan Vlaamsch-Duitsch konfliktgebied(1).
Het Vesderbekken moet insgelijks konfliktgebied geweest zijn. Ik heb vóór mij
enkele interessante stukken liggen, waarvan mij door Dr. YANS bereidwillig inzage
werd toegestaan(2). Uit de taal van die stukken kan men dit geleidelijk door- en
verdringen der autochtone Brabantsche kultuurtaal door het Hoogduitsch ook in 't
Vesderbekken op 't einde der late middeleeuwen duidelijk nagaan.
In 1434 schenkt PHILIPS DE GOEDE, als hertog van Brabant en Limburg, aan een
burger uit de plaats Limburg het recht van uitbating eener loodmijn op twee plaatsen
‘in 't kerspel van Boelen(3) gelegen’.
In 1437 strekt hij dat uitbatingsrecht uit tot ‘bly, calm, coper ende tin’ op ‘den
Blaesberch, ende oic alle andere bergen ende plaetsen overal in onsen voirnoemden
lande van Lymborch gelegen’.
In 1470 wordt door ambtenaren, de Meier en schepenen van Limburg een akte
aangaande de mijn van Kelmis verleden. In deze akte is de Fransche invloed nog
zeer gering, de Duitsche invloed is krachtiger en geeft aan de kanselarijtaal een
uitgesproken Limburgsche tint, doorspekt het met Ripuarische vormen, bv.

(1) L. blz. 170-174. PETRI geeft (blz. 308) als zeker op, dat Geul- en Vesdergebied reeds
gedurende dit tijdperk het Hoogduitsch uitsluitend als kultuurtaal aanamen; dat de
Vlaamsch-Hoogduitsche kultuurtaalgrens reeds nu ontstond: ‘Hinzu tritt im Spatmittelalter
eine neue Grenze: Ziemlich genau in der Verlangerung des sudlichen Schenkels der
deutsch-französischen Sprachgrenze vollzieht sich zu dieser Zeit der Risz zwischen dem Ndl.
und dem Deutschen Sprachgebiet. Aubel, der wichtige Scheitelpunkt der
Germanisch-Romanischen Sprachgrenze, wird zugleich zu der Stelle, an welcher das Deutsche
und das Niederlandische einander ablösen’.
(2) Die stukken behooren bij de doktorale dissertatie van Dr. YANS; zij zijn bij het verbeteren
van deze proef verschenen en als bewijsstukken opgenomen in het door de Koninklijke
Akademie van België bekroonde werk van Dr. M. Yans: Histoire Economique du Duché de
Limbourg sous la Maison de Bourgogne. Bruxelles 1938. Zie aldaar blz. 245, blzz. 255-260
en blzz. 246-247.
(3) Lees: ‘Balen’.
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‘erschenen’ (verschenen), ‘yrre’ (hun), zelfs met verschoven medeklinkers, b.v. ‘zo’
(te), ‘tzweyen’ (tweeën), ‘wissen’ (weten), ‘zijt’ (tijd), ‘bezailen’ (betalen), ‘besser’
(beter), ‘spreichen’ (spreken), ‘heirschaff’ (heerschap) enz. De invloed van het
Brabantsch is echter nog duidelijk merkbaar.
Het modern, Nieuwnederlandsch tijdvak (1500-1795) is konfliktperiode voor
Limburg, het Zuidoostelijke land der in 1554 officieel erkende, gelijknamige
provincie. Het land zelf is konfliktgebied; het meer en meer verkwijnende Brabantsch
handhaaft zich als schrijftaal, dus ook als schooltaal, maar wordt geleidelijk
verdrongen door het Duitsch als kanseltaal,(1) door het Fransch als officieele taal(2).
G. KURTH, stichter der Duitsche beweging in Overmaas, getuigt: ‘Die aus der
Vorzeit erhaltenen Urkunden sind vlämisch verfaszt’ (Das deutsche Belgien und der
deutsche Verein; blz. 32).
Het tijdperk 1795-1830 staat voor de oude provincie in het teeken der volledige
ontbinding op politiek en op taalgebied.
Vooreerst volledige, politieke verbrokkeling.
1795. Frankrijk verbrokkelt de oude provincie in de departementen van de
Nedermaas met de Landen van Valkenburg en Rolduc; van de Ourthe met de Landen
van Limburg en Dalhem. De naam Limburg blijft behouden aan het klein
Vesderstadje, hoofdplaats van een gelijknamig kanton.
1815. Holland vormt in 't N. een nieuwe provincie met Valkenburg en Rolduc,
geeft haar den naam der oude en strekt dien naam uit tot het Land van Loon, links
van de Maas. Dit laatste heeft geen duimbreed gemeen met de oude provincie en
wordt ons huidig Belgisch Limburg. In 't Z. komt de provincie Luik tot stand met de
gewezen Landen van Limburg en Dalhem; het Oosten, van Rolduc met zijn koolmijn,
van het Land van Limburg met zijn bloeiende weversstad Eupen, werd door Pruisen
opgeëischt en verkregen(3). Hierdoor werd de oude

(1) L. blz. 174-196.
(2) L. blz. 204-213. Zie de kaart - nr 6 - van de kultuurtalen in de Landen van Overmaas.
(3) PETRI stelt het blz. 308 voor, alsof Pruisen hierin benadeeld werd door Fransche belangen;
iedereen weet dat het Congres van Weenen vooral Frankrijks expansiepolitiek wilde
verhinderen. Wat PETRI zegt aangaande Fransche belangen, kan ik niet verstaan: ‘Eine
besondere grenzpolitische Bedeutung erhielt das Gebiet durch die wesentlich machtpolitischen
Erwägungen entsprungene Neuordnung des Wiener Kongresses; die deutschniederländische
(seit 1830 die deutsch-belgische) Staatsgrenze wurde, nur teilweise in Anlehnung an die
vorherigen Grenzen des Herzogtums Limburg, über die Höhenzüge zwischen Roer und Maas
gelegt. Bei dieser Grenzziehung sprachen die französischen Interessen erheblich mit.’
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staatsgrens van den Maas-Roerkam Westwaarts geschoven. Het hart van 't Land van
Limburg, Kelmis met zijn bloeiende zinkmijn, werd als twistappel tusschen Nederland
en Pruisen zgz. onzijdig, in werkelijkheid van beide zijden betwist gebied.
1830. België bevat de provincie Limburg ten Oosten en ten Westen van de Maas, in
't N.; de provincie Luik met Overmaas in 't Z..
1839. België staat Rijkslimburg aan Nederland af, wat de definitieve ontbinding der
oude provincie beteekent.
Met die politieke ontwrichting gaat aanhoudende kultuurtaalverschuiving gepaard.
1795-1815. ‘De Fransche tijd’(1) schakelt het Brabantsch voor goed uit als schooltaal;
in 1812 schrapt de Fransche regeering het Vlaamsch van het programma der
Recollektienenschool te Eupen(2). Dus bestond het Vlaamsch er tot dan en wordt deze
tijdspanne Fransch-Duitsche konfliktperiode.
1815-1830. ‘De Hollandsche tijd’(3). Het diep vervallen Brabantsch zieltoogt als
schrijftaal. Fransch-Duitsch konflikt met overheersching van Duitsch in 't kanton
Eupen, van Fransch in 't N.O. der prov. Luik.
In 't N. der oude provincie - in Hollandsch Limburg - wordt het Duitsch op
Nederlandsch volkstaalgebied geleidelijk gansch vervangen door de eigen
Nederlandsche kultuurtaal.

(1) L. blz. 217-222. Rond 1795 werd te Eupen het ‘Vlaamsch’ nog op school onderwezen naast
het Duitsch (HEINEN, Op. cit. blz. 258).
(2) HEINEN, Op. cit., blz. 229.
(3) L., blz. 224-229.
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1830-1914.(1) Het Vlaamsch wordt officieel geleidelijk genegeerd; het Duitsch wijkt
geleidelijk in het Fransch-Duitsch konflikt. België schuift het Fransch, taal zijner
voorkeur, over het Duitsch heen, tot aan de Duitschbelgische staatsgrens.(2) In het
dialektisch Vlaamsch kanton Eupen en in het Waalsche kanton Malmedy duldt
Pruisen tot 1870 het Fransch naast het Duitsch; van dit jaar af verduitscht Duitschland
beide kantons stelselmatig door uitsluiting van het Fransch.(3) Kelmis wordt als
‘condominium’ beheerd door Duitschland in 't Duitsch, door België in 't Fransch; is
dus Fransch-Duitsch konfliktgebied.
1914-1918. De Duitsche bezetting versterkt de stellingen van 't Duitsch.(4).
1919-1938. Het Congres van Versailles voegt de kantons Eupen en Malmedy bij
België; de grens tusschen de Fransche en de Duitsche kultuurtaal wordt aan de nieuwe
Duitschbelgische staatsgrens aangepast.(5) In het Vlaamsche, verduitschte kanton
Eupen en in het Duitsche achterland van het Waalsche kanton Malmedy worden
Duitsch en Fransch officieel op gelijken voet geplaatst; de tweetaligheid is de eerste
stap naar de overheersching van het sterkere Fransch. Het Fransch schuift dus virtueel
over het Duitsch heen; indien de kultuurtaal het ethnisch karakter der bevolking
bepaalt, indien ‘kultuurtaalgrens’ synoniem is met ‘volksgrens’, dan is nieuw België
nu virtueel niet meer Vlaamsch, zelfs niet meer Duitsch, maar Fransch(6).

(1) L. blz. 229-326.
(2) Die geleidelijke verschuiving van Vlaamsch naar Duitsch, van Duitsch naar Fransch wordt
breedvoerig behandeld in J. LANGOHR en J. VAN OVERLOOP, Het Land van Overmaas, 1936,
vooral blz. 34-40.
(3) L. blz. 248-251.
(4) L. blz. 296-298.
(5) Zie de kaart - nr 4 - der kultuurtalen in het Land van Overmaas, PETRI schrijft op blz. 308,
steunende op de kultuurtaalgrens als volksgrens: ‘Die französischen Interessen wurden
ausschlaggebend für die Versailler Grenzbestimmungen. Durch die Abtrennung der Kreise
Eupen und Malmedy vom Reich haben sie das Miszverhältnis zwischen Volks- und
Staatsgrenze weiter zu Ungunsten des Deutschtums vergrössert’.
(6) Als typische uitingen der verfranschingspogingen zijn hier volgende twee werken te
vermelden: J.M. REMOUCHAMPS, La Francisation des arrondissements de Bruxelles, Arlon
et Verviers; Bruxelles et Liège, Editions de la Défense Wallonne; 13, Avenue Emile Max,
Bruxelles, 1936. - P. VAN WERVEKE, La Belgique et Eupen-Malmédy; Bruxelles, 1937.
Schrijver verdedigt de stelling: In Eupen mag het Duitsch moedertaal blijven en moet het
Fransch kultuurtaal worden, omdat Eupen met het Duitsch als kultuurtaal voor België geen
nut oplevert.
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Wij mogen dit overzicht der kultuurtalen in 't Land van Overmaas dus onbetwistbaar
als volgt besluiten: vermits ieder staat - Duitschland niet uitgezonderd - de kultuurtaal
feitelijk aanpast, niet aan de volkstaal, maar aan zijn eigen voorkeur, bepaalt de
kultuurtaal feitelijk niet, kan zij niet bepalen het ethnisch volkskarakter, maar wel
de voorkeur en de macht van den tijdelijken meester. Kultuurtaal is hier dus m.i.
eenvoudig een kwestie van voorkeur en macht.

§ 2. - De volkstaal.
De volkstaal - en zij alleen - is in in 't Land van Overmaas(1), het eenige vaste kenmerk
van het taalkundig karakter, omdat zij - en zij alleen - gedurende omtrent veertien
eeuwen, haast onverminkt en onverminderd, aan alle politieke en kultureele
verschuivingen weerstaan heeft, wat m.i. een echt taalphenomeen is. Hare
Vlaamsch-Waalsche en Vlaamsch-Duitsche grenzen in 't Land van Overmaas
rangschikken deze streek bij het Ndl. volkstaalgebied.
A. - De Vlaamsch-Waalsche taalgrens in 't Z.W. steunt waarschijnlijk eerst op de
ethnische grens tusschen het autochtone Romaansche volk in 't Z.W. en de Frankische
nederzetting in 't N.O..
In 't Z.W. volgde de Frankische volksmassa haar vorsten, de Frankische
veroveraars, in 't Gallo-Romeinsche gebied en zette er zich op talrijke plaatsen neer,
zooals door menige Frankische plaatsnamen en grafsteden bewezen wordt. Die
Frankische kolonisten drongen door tot aan de Loire. Zij waren zoo talrijk, dat er
mogelijk in 't Romaansch gebied een periode van betrekkelijke tweetaligheid bestaan
heeft. Toch waren zij minder talrijk dan

(1) Zie de kaart - nr 3 - der volkstaal in 't Land van Overmaas. PETRI bespreekt de volkstaal, in
zijn zin, van blz. 307, al. 3 tot blz. 309, al. 2.
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de Gallo-Romeinen, vermits zij, de veroveraars, geleidelijk opgeslorpt, geromaniseerd
werden door de overwonnelingen. Die herromaniseering schreed normaal Noordwaarts
voort; hoofdfaktoren waren de hoofdstad Parijs en haar voorposten, de kleine steden
van Noord en Oost. De Franken die zich Noord- en Oostwaarts hadden gevestigd de Saliërs in 't N.W., de Ripuariërs in 't N.O. - waren er talrijker dan de schaarsche,
autochtone Gallo-Romeinen, vermits zij deze opslorpten. Die landen werden eentalig,
Frankisch in 't N. en in 't O., Romaansch in 't Z.W.. Zoo ontstonden m.i. onze huidige
taalgrenzen.
In Overmaas liep de Frankisch-Romaansche taalgrens, oorspronkelijk, grosso
modo, meer Zuidwestwaarts dan heden, van de Barak-Michel, bezuiden Aubel naar
Wezet. Gedurende de vroege en de late middeleeuwen komt zij dan nog, benaderend,
overeen met politieke en kerkelijke grenzen, waarmee zij in de landen van Overmaas
gedurende de late middeleeuwen en in de oude provincie Limburg gedurende het
moderne tijdvak(1) door Luik en Verviers Noordoostwaarts verschoven wordt. We
hebben dus hier weer perioden en gebieden van konflikt tusschen
Vlaamsch-Limburgsch en Waalsch. Het konflikt loopt uit op verwaalsching eener
grensstreek, die bevat als hoofdplaatsen, centra der politieke territoria, en als nieuwe
voorposten der romaniseering, Limburg en Dalheim.
B. - De Vlaamsch-Duitsche volkstaalgrens in 't O. is voor mij de basis van mijn
stelling en dient daarom hier breedvoeriger besproken te worden. Zij steunt
oorspronkelijk op de zone van den Maas-Roerkam, sekundair op de Benrather Lijn;
die twee

(1) Zie de kaart - nr 7 - van ‘De volkstaal in de oude provincie Limburg’.
Op sommige van onze kaarten werd de Vlaamsch-Waalsche taalgrens in 't Z.O. van Overmaas
vereenzelvigd met de Belgisch-Duitsche staatsgrens van 1914, t.w. de Vesder en haar niet
vermelde linker bijrivier, de Hill, omdat de meeste plaatsnamen van 't Zuidwaarts gelegen
Hertogenwoud Romaansch of geromaniseerd zijn. Hier rijst echter de vraag, of niet eerder
de Gileppe, andere linker bijrivier der Vesder, als taalgrens dient beschouwd te worden;
omdat de Gileppe Waalsch Jalhay scheidt van dialektisch Vlaamsch Membach en vooral
omdat het Hertogenwoud zelf in zijn naam echt Nederfrankisch, Vlaamsch gebleven is.
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onderwerpen worden hier dus achtereenvolgens behandeld.(1)
Genoemde zone loopt, benaderend opgevat, als vertakking van den Maas-Rijnkam
en van de Duitsch-Waalsche taalgrens in 't Z.,(2) van af de Barak-Michel Noordwaarts
verder in de richting van Roermond, tusschen de oude provincie Limburg in 't W.
en 't hertogdom Gulik in 't O.. In die zone zijn drie soorten lijnen in hun ontstaan en
in hun verloop zeer vast met elkander verstrengeld.
1) Eerst een aardrijkskundige lijn, oorspronkelijke faktor van het ontstaan der zone,
de kam zelf, die van de Barak-Michel door de dichte massa van het Hertogenwoud
afdaalt en dan tusschen het Roerbekken met Raren in 't Z.O. en het Vesderbekken
met Eupen, het Geulbekken met Hauset, Eynatten in 't W., door het Akensch woud
naar den Drielandenblik heenkronkelt. Van hier af loopt hij Noordwaarts rechtdoor,
tusschen de Geul en de Geleen in 't Maasbekken, de Worm in 't Roerbekken, naar
Roermond, waar de Roer in de Maas mondt.
2) Dan een streng van territoriale grenzen.
In de eerste plaats twee ongeveer identieke staatsgrenzen, die vermoedelijk, op
den Maas-Roerkam steunen.
a) Voor den Romeinschen tijd, de oeroude grens tusschen civitas en bisdom Tongeren,
met de Tungri links en de Sunici rechts van de Maas(3) in 't W., civitas en bisdom
Keulen met de Ubii in 't O.; dan, gedurende de vroege middeleeuwen, de latere grens
tusschen het bisdom Tongeren of Luik en de Luikgouw in 't W., het bisdom Keulen
en de Gulik en Ardennengouw in 't O.;

(1) Zie de kaarten - nr 7 - De volkstaal in de oude provincie Limburg; nr 8 - Zone van
Maas-Roerkam en Benrather Lijn in 't Zuiden’. Op beide kaarten steunt de oude en de nieuwe,
meer Westwaartsche richting der Benrather Lijn op de gegevens van TH. FRINGS. De volgende
bespreking is een zeer beknopte samenvatting van mijn werkje: ‘Het Zuidnederlandsch
dialektgebied van Overmaas...’ in 1936 door de K.V.A. uitgegeven, waarheen ik voor meer
bijzonderheden verwijs.
(2) Zie de kaart - nr. 9 - van de Oostelijke taalgrenszone Aarlen-Roermond.
(3) Voor de nederzetting der Sunici tusschen Maas en Worm, zie P.J. BLOCK en A.W. BIJVANCK;
Geschiedkundig Atlas van Nederland. 's Gravenhage; M. NYHOFF; 1929. De Romeinsche
tijd; blad I.
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eindelijk, gedurende de late middeleeuwen en het moderne tijdvak, de latere grens
tusschen de Zuidelijke Nederlanden met hun Oostprovincie Limburg in 't W. en het
oude Duitsche keizerrijk in 't O., twee eenheden, wier leenroerige betrekking
geleidelijk losser wordt. Zoo verschijnen de Maas-Roerkam en de eeuwenoude
staatsgrenzen als de diepste grondslag der Vlaamsch-Duitsche volkstaalgrens.
b) De nieuwe, in 1919 vastgelegde staatsgrens tusschen België en Duitschland, die
als zoodanig op de volkstaal nog geen merkbaren invloed gehad heeft.
In de tweede plaats de gemeentegrenzen van Hauset, Eynatten en Raren, in 't Z.;
de middeleeuwsche staatsgrens tusschen de Landen van Rolduc en Valkenburg in 't
N.
3) Eindelijk een streng van taalgrenzen:
Vooreerst de Benrather Lijn, grens der Hd. klankverschuiving; op zich zelf
eenvoudig geographische grens van een taalverschijnsel, zonder ethnisch
discrimineerende waarde, ontleent zij haar gewicht aan de faktoren die haar hebben
voortgebracht. Zij daalt met den kam als denkbeeldige lijn van de Barak-Michel af,
was vroeger identiek mer de oude staatsgrens, volgt nu langs minder gewichtige
kammen en bosschen de Westgrens van Raren, Eynatten en Hauset, tot aan den
Drielandenblik; van hier af was zij vroeger identiek met de oude staatsgrens tusschen
het Akensche Rijk en de provincie Limburg; zij werd onder den druk van Aken
Westwaarts geschoven tot aan de grens tusschen de Landen van Rolduc en
Valkenburg; eindelijk wendt zij zich bezuiden Geilenkirchen naar Benrath aan den
Rijn en van hier naar 't O. van Duitschland.
Sekundair komen dan nog andere, minder gewichtige Ripuarisch-Nederfrankische
taalgrenzen, die samenvallen met de B.L., met de staatsgrenzen of met de
gemeentegrenzen.
De zone dier drie lijngroepen bevat dus den Oostrand der oude provincie Limburg
t.w., in 't N. den Oostrand van 't Land van Rolduc; in 't Z. den Oostrand van 't Land
van Limburg, met de gemeenten Hauset, Eynatten en Raren. Dus hebben we ook
hier, gedurende de late middeleeuwen en het moderne tijdvak, voor den provincierand,
gebied en periode van konflikt, uitloopende op min of meer grondige ripuariseering.
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Die kwestie van de B.L. heeft haar geschiedenis:
In 1877 wordt de B.L. ontdekt door G. WENKER, die haar een der gewichtigste
grenzen van 't Rijnland noemt; aan het deel dier lijn dat door den Maas-Roerkam
heenstrengelt, wordt zeer weinig aandacht geschonken tot 1902; dat deel begint
belangstelling te wekken van 1902 tot 1913; van 1913 tot 1938 werd het als normale
Nederfrankisch-Ripuarische taalgrens van Duitsche zijde betwist, van Noord- en
Zuidnederlandsche zijde gehandhaafd. Van 1913 tot 1919 wordt de B.L. van den
Rijn tot aan de Nederlandsche staatsgrens door TH. FRINGS, op eigen Rijksduitsch
gebied, als normale grens verworpen. Na den wereldoorlog, van 1919 tot 1938, werd
de stormloop gericht tegen de strook van den Maas-Roerkam. Dit deel werd eerst
verworpen door TH. FRINGS, als normale grens tusschen algemeen
Nederfrankisch-Nederlandsch en Ripuarisch-Hoogduitsch taalgebied; dan werd het
door W. WELTER, in verband met de naasting van het kanton Eupen bij België, als
normale grens tusschen het Nederfrankische W. en het Ripuarische O. van het kanton
insgelijks verworpen.
W. WELTER ontwikkelt de thesis van TH. FRINGS - taalgrens = oude, politieke grens
- en interpreteert ze met het oog op Overmaas(1); hij schrijft vervolgens: in 1929 over
de volkstaal in 't kanton Eupen, dat FRINGS' stelling niet te ‘schematisch’ mag
toegepast worden(2); in 1933 over de volkstaal van 't Noord-Oosten der prov. Luik(3),
aangaande de B.L.: ‘Vermits Keulen en Aken nog andere ripuarismen over de B.L.
heen, Westwaarts tot aan de Uerdinger lijn in Belgisch Brabant, gestuwd hebben,
is de B.L. niet meer de normale Nfr.-Rip. taalgrens; de ‘oude opvatting van een
scherpe Duitsch-Nederlandsche dialektgrens dient voortaan verworpen. Het
intermediaire gebied is een soort Nfr.-Rip. overgangsgebied’; datzelfde jaar verdedig
ik de lijn als zijnde nu nog de

(1) PETRI bespreekt - blz. 308, al. 1 en blz. 309, al. 1 - WELTERS werken en treedt zijn meening
bij.
(2) W. WELTER, Studien zur Dialektgeographie des Kreises Eupen, mit einer Karte. Rheinisches
Archiv, Bonn, Röhrscheid. 1929. Het woord ‘schematisch’ is van WELTER zelf.
(3) Id., Die niederfrankischen Mundarten im Nordosten der Provinz Lüttich. Den Haag, Martinus
Nijhoff. 1933.
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normale, Nfr.-Rip. taalgrens(1); en in 1936 betoog ik(2) dat zij niet mag gerukt worden
uit het verband, waaraan zij haar ontstaan te danken heeft, waarmee zij gansch
verstrengeld is, om enkel afzonderlijk beschouwd en behandeld te worden. Op zich
zelf zijn de klankverschuiving en de B.L., ik herhaal het, niets dan een taalkundig
verschijnsel, een geographisch denkbeeld zonder waarde, zonder kracht noch
uitwerking; in verband met hare zone behouden zij echter hun volle waarde, als
symbool van onweerstaanbare krachten en automatische uitwerkselen.
Onweerstaanbare krachten:
a) Natuurkrachten: hooge kammen, dichte wouden, in menige gevallen, vroeger
de sterkste volks- en taalgrenzen.
b) Menschenkrachten: eeuwenoude, ethnische en politieke grenzen tusschen
Oostersche en Westersche volkeren, machten, talen en kulturen.
c) Taalkrachten: een bundel van eng met elkander verstrengelde taalgrenzen,
verbonden met het net der staats- en gemeentegrenzen, met de B.L. zelf;
taalgrenzen, die elkander in den volksmond door de automatische kracht der
analogie ondersteunen.

Automatische uitwerkselen:
De B.L. schijnt voor FRINGS en WELTER minderwaardig geworden, omdat Keulen
en Aken andere ripuarismen over haar heen stuwden. In werkelijkheid verhoogt juist
dat hare waarde. Terwijl andere ripuarismen zeer gering in getal en in waarde, over
haar heen drongen, schoven de uiterst talrijke en gewichtigste ripuarismen, de
klankverschuivingen, niettegenstaande de geweldige dynamiek van het machtige
kultuurcentrum Aken, gedurende lange eeuwen, slechts op de breedte van één
gemeente Westwaarts verder.

(1) L. Op. cit. 1933.
(2) L. Het Zuidnederlandsch Dialektgebied van Overmaas; Noordoosten der provincie Luik en
Westen van 't kanton Eupen, Nederfrankisch, oppervlakkig geripuariseerd gebied. Uitg. der
Kon. Vl. Ac., blz. 31-33.
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Het gansche gebied tusschen de B.L. en de Uerdinger lijn, heeft dus, onder een
oppervlakkige ripuariseering, zijn echt Nederfrankisch karakter behouden. Deze
laatste lijn is de normale grens tusschen dit gebied in 't O. en het zuiver Nederfrankisch
gebied in het W.; het gaat heelemaal niet op, het tusschen beide lijnen gelegen land
eenvoudig dood te verven als een Nederfrankisch-Ripuarisch overgangsgebied, als
een soort ‘no mans land’ - eerste stap der Ripuarische expansie op dialektgebied als het ‘Aufmarschgebiet’ van den Ripuarischen inval, - om het later - als tweede
stap - tot Ripuarisch gebied uit te roepen.
Mijn thesis steunt op W. WELTER zelf; de titel van zijn werk van 1933 is reeds
treffend: ‘Die niederfränkischen Mundarten im N.O. der Provinz Lüttich’. Dan schrijft
hij op blz. 123 van dat werk: ‘Die Mundarten unseres Gebietes sind von
niederdeutschniederländischer Grundstruktur’; m.a.w. die tongvallen zijn echt
Nederfrankisch, Nederlandsch. De B.L. moet dus ook volgens W. WELTER zelf nu
nog de normale, Nfr.-Rip. grens zijn. Het kanton Eupen is dus, evenals het N.O. der
prov. Luik, Nederfrankisch. En indien zelfs deze meest Oostwaarts gelegen hoek gansch Overmaas - nog echt Nfr.-Ndl. is, blijft het Westwaartsche dialektgebied in
zijn grondstruktuur zeker Nederfrankisch, Nederlandsch en is de ripuariseering zeker
ook hier slechts zeer oppervlakkig.
Aangaande FRINGS' stelling schrijft WELTER verder: ‘Vermits de oude provincie
Limburg in haar Oostrand geripuariseerd werd, mag de stelling “taalgrens = oude
territoriaalgrens” niet “schematisch” op alle groote en kleine territoria toegepast
worden’. Deze stelling schijnt ook hier inderdaad, om de opgegeven reden, niet
toepasselijk te zijn. In werkelijkheid is zij het heelemaal op het groote territorium
Limburg, omdat de uitzonderlijke inbreuk op de stelling door de uitzonderlijke
stuwkracht van Aken gansch normaal gemotiveerd wordt - door FRINGS en WELTER
zelf. Ik durf zelfs te beweren, dat de meeste taalgrenzen in Overmaas juist op oude
grenzen van oorspronkelijke parochieën en keizerlijke domeinen steunen.
Na dit overzicht der twee volkstaalgrenzen mogen we besluiten: behalve zijn, door
uitzonderlijke faktoren uitzonderlijk prijsgegeven randen - geripuariseerd in 't O.,
geromaniseerd in

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

140
't Z.W. - bleef de kern van 't hertogdom, t.w. de banken Walhorn, Montsen en Balen
en de heerlijkheid Lontsen in zijn volkstaal echt Germaansch - Nederfrankisch, dus
Vlaamsch(1) of Nederlandsch. Treffend is, dat het volk zelf hiervoor onbewust en
onbetwistbaar getuigt, wanneer oudere geslachten hun taal nog noemen
‘Lèmmergiësch’ = Limburgsch en ‘Bröbensch’ = Brabantsch, waar de jongere
geslachten er de jongere benaming ‘Plattütsch’ voor gebruiken.(2) Met zijn autochtone,
‘bodenständige’ Ndl. volkstaal sluit Overmaas bij 't Ndl. volkstaalgebied aan, evenals
het kanton Malmedy met zijn Waalsche volkstaal bij 't Waalsch.(3)
Op grond hiervan meenen wij te mogen volhouden, dat de Vlaamsche
volksverbondenheid verbroken werd en er een wanverhouding geschapen werd
tusschen volksgrens en staatsgrens, door het afstaan van Eupen en Malmedy aan
Pruisen in 1815; dat die wanverhouding gedeeltelijk hersteld werd door de naasting
van Eupen bij 't Nederlandsch, van Malmedy bij 't Waalsch volkstaalgebied, in 1919.
Hiermee wordt natuurlijk geenszins bedoeld, de naasting van Nieuwbelgië te
rechtvaardigen; politieke beschouwingen blijven hier principieel uitgesloten. Maar
de taalkundige feiten dringen zich onweerstaanbaar op bij een objectieve beoordeeling.
Plaatsen we nu verder de konklusies van de overzichten der

(1) Van bepaalde zijde wordt het Vlaamsch karakter van dit Nederfrankisch gebied betwist. De
benaming ‘Vlaamsch’ oorspronkelijk slechts toepasselijk op Vlaanderen, werd vervolgens
Oostwaarts oneigenlijk meer en meer uitgebreid, eerst op Brabant, dan op Loon, eindelijk
op Limburg. Dus past zij in eigenlijken zin zelfs niet op Brabant, of men moet haar oneigenlijk
ook op Loon en Limburg toepassen.
(2) Deze onbewustheid gaat zoo ver, dat een plaatselijk onderwijzer, na lang en vergeefsch
zoeken naar de beteekenis dier namen, mijn interpretatie met verbazing vernam, maar ook
goedkeurde.
(3) Pr. H. BISSCHOFF getuigt: ‘Die Mundart von Deutsch-Belgien enthält nur sehr spärliche
hochdeutsche Elemente’ (Das deutsche Belgien und der deutsche Verein; 1896 blz. 27). G.
KURTH gaat nog verder waar hij met fieren wetenschapszin den objektieven toestand als
volgt beschrijft: ‘In den neun Lütticher Gemeinden ist eigentlich die lokale Mundart nicht
Hochdeutsch, sondern Niederdeutsch, oder, mie man hüben zu sagen pflegt, niederländisch,
d.h. flämisch. Alle sprachlichen Merkmale rechnen die Einwohnerschaft dem Gebeite des
Niederländischen, nicht demjenigen des Hochdeutschen zu. (Ib. blz. 32).
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volkstalen en der kultuurtalen naast elkander, dan besluiten we: noch het Fransch,
noch het Duitsch - deze volgorde beteekent geen logische rangschikking - hebben
hier het minste historisch of principieel natuurrecht op de rol van hoofdkultuurtaal,
die zij elkander betwisten, omdat hun bestaan zelf, als zoodanig, een historisch en
principieel onrecht is. Het Nederlandsch alleen heeft nu nog dit natuurrecht, omdat
de volkstaal nu nog Nederlandsch, Vlaamsch is; in het konflikt der kultuurtalen wordt
het zwakke regionale Nederlandsch door de twee machtige wereldtalen eenvoudig
uitgesloten, omdat er hier wereld- en kultuurtaalimperialisme in 't spel is; omdat het
vraagstuk der kultuurtalen feitelijk opgelost wordt door de voorkeur en de macht van
den tijdelijken meester.

II.
Enkele bijzondere punten aangaande de frankische nederzetting tusschen
maas en rijn.
In het eerste stuk van deze studie heb ik de algemeene stellingen uiteengezet, waartoe
de taaltoestanden in het Land van Overmaas aanleiding hebben gegeven. Thans wil
ik, ter verantwoording van mijn eigen standpunt en omdat Dr. PETRI daaraan zooveel
belang schijnt te hechten, nog enkele afzonderlijke punten ter sprake brengen, die
betrekking hebben op de toponymie en de wording van de Vlaamsch-Waalsche en
Vlaamsch-Duitsche taalgrenzen.
Uiteraard zal dit gedeelte een meer persoonlijk karakter dragen. De lezer gelieve
dit te verontschuldigen, ik kon er niet aan ontkomen en zal zoo kort mogelijk zijn.
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Hoofdstuk I.
Plaatsnaamkunde(1)
§ 1. - Naamuitlegging i.a.(2).
A) PETRI geeft eenige voorbeelden, die volgens hem typisch zijn voor mijn
‘dilettantische’ interpretatie. PETRI loochent zonder te motiveeren, stelt mijn
interpretatie verkeerd voor en waagt zich meestal zelf aan geen betere uitlegging.(3)
a) Van de gewraakte interpretaties geef ik in 1933 slechts als zeker die van
Sippenaken, Sinnich en Stockhem. Ik zeg dus:
In * Sinaken, → Sinnich (L. 570) en in Sippenaken beteekent -aken eenvoudig
water, evenals in den naam Aken. Het geval * Sinaken geef ik PETRI als twijfelachtig
toe, omdat het eerste lid sin niet zeker waternaam is en -aken ook kan komen van
den Latijnschen adjectiefuitgang -acum. *Sin/ak → Sinnich kan beteekenen beek der
Sunici evenals * Ub/ak → Ubach kan beduiden beek der Ubiërs of de Worm, grens
tusschen de Ubiërs en de Sunici onder de Romeinen. Het geval Sippenaken houd ik
staande: het eerste lid sippen is zelf waternaam; vgl. in de sippen, 1770, te Eupen
(L. 606)(4).
Eveneens blijf ik er bij dat Stockhem bij Eupen beteekent séjour de la descendance
en ligne droite (L. 609); stock beteekent nu nog in de volkstaal 1) boomstam 2)
stamboom, familiestam; stokleen

(1) Petri, blz. 311, al. 1 - blz. 316, al. 2. Vermits Petri van al die sekundaire naaminterpretaties
zoo gewichtige zaken maakt, moet ik hem tot in alle bijzonderheden volgen, al zijn die zeer
weinig interessant. Ik vraag den lezer hiervoor nogmaals verschooning.
(2) Petri, blz. 311, al. 1 - blz. 313, al. 1.
(3) 't Is daarom ook gansch overtollig zijn woorden aan te halen; waar hij een meening uitdrukt,
wordt deze in den tekst zelf besproken. De tusschen haakjes geplaatste getallen met de letter
L. duiden de blz. van mijn boek van 1933 aan, waar het onderhavig woord besproken wordt;
men verwarre die getallen niet met de cijfers, die, zonder de letter L., naar de voetnota's
verwijzen.
(4) Vgl. A.H. VAN DYCK. Plaatsnamen met zouw (Verzamelde Opstellen, blz. 193-198, Hasselt
1937).
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beteekent erfelijk stamleen;(1) PETRI verzwijgt deze en andere door mij opgegeven
argumenten; hij leze dienaangaande de in noot vermelde werken(2).
b) De uitlegging der volgende namen wraakt PETRI als stellige beweringen mijnerzijds,
waar ik ze zelf met motiveering en vraagteeken voorstel als enkel gissingen, die een
andere interpretatie volstrekt niet uitsluiten. PETRI verwerpt mijn uitlegging, zonder
zelf een betere voor te stellen: Gemmenich (L. 592), Welkenraat (L. 578), Hergenraat
(L. 616), Homburg (L. 582), Bilstain (L. 746), Stembert (L. 663), Thimister (L. 661),
Jalhay (L. 654), Walhorn (L. 29), Herve (L. 20). Achter Millescheidt (L. 647) werd
het vraagteeken jammer genoeg vergeten. Voor Holscit anno 1271, → Hauset verwerp
ik mijn uitleggingen graag voor *hol/scheid = holbosch van PETRI, dat mij stellig
beter schijnt.
c) PETRI stelt mijn uitlegging der volgende namen verkeerd voor:
Ik zeg niet (L. 651) *Gol/aken maar * Gol/ke = grachtje (?) → Gulken → Goé.
Ik geef niet als ernstig, geschiedkundig feit, maar als twijfelachtige, folkloristische
legende, de uitlegging *limes/burg = grensburg → Limburg.
B) Mijn plaatsnaamlijsten hebben eenige verdienste, maar zouden meer waarde
hebben, indien er meer oude vormen van gegeven werden(3).

(1) J. MANSION; De voornaamste bestanddeelen der Vlaamsche toponymie; (Brussel, 1935; blz.
152) interpreteert stock door boomstam in Stoccherode 1154 → Stockrooie bij Hasselt en in
Stockheim 1181 → Stokkem bij Tongeren. Kan stok dan niet zijn natuurbeteekenis boomstam
hebben in *Stokrode = land der uitgeroeide boomstammen, en de figuurlijke beteekenis van
stamboom, familiestam in *Stokheim = heim van den familiestam?
(2) I) CHR. QUIX; Beitrage zu einer historisch-topographischen Beschreibung des Kreises Eupen.
Aachen; Mayer; 1837; Blz. 13-45.
II) RUTSCH; Eupen und Umgegend; Eupen; Mayer; 1879; blz. 253-256.
III) J.G. HEINEN; Op. cit. vraagt zich (blz. 17) ook af, of Stockheim hier niet stamheim
beteekent.
(3) PETRI, blz. 312, al. 1.
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Die lijsten beslaan 138 blz. en zijn van een overvloed van oude vormen vergezeld.
Stellig, nog meer ware nog beter geweest, maar kon hier niet geëischt worden, omdat
het geen stelselmatige, toponymische studie gold.
Dat zeg ik uitdrukkelijk (L. 540).
C) - De nederzetting der Romeinen en der Sunici wordt niet wetenschappelijk
beschreven. Aangaande de Romeinen worden gansch onmogelijke volksetymologieën
aangehaald, om de volksmeening te staven, dat de Eburonen te 's-Gravenvoeren
door CAESAR verslagen werden. Weindal = vallée des pleurs, Rombosch = forêt
romaine, Romersdelle = vallée des Romains.(1)
Ik geef die etymologieën (L. 16) uitdrukkelijk als folkloristisch materiaal, dus
voor hetgeen zij waard zijn. Regenberti vallis XIIe eeuw, (L. 574) is niet Romersdelle
van 's-Gravenvoeren, zooals PETRI meent, maar Remersdaal.
Uit de regelmatig weerkeerende Romeinsche mijl, als eenheidsmaat der afstanden,
op den weg van Jalhay naar 's-Gravenvoeren wordt (L. 25) de Romeinsche oorsprong
van dien weg afgeleid.(2)
Ik besluit slechts tot waarschijnlijkheid van Romeinschen oorsprong. PETRI bewijst
zelf de onmogelijkheid niet van mijn stelling; hij legt vooral het regelmatig weerkeeren
der Romeinsche mijl, als eenheidsmaat van de afstanden op dezen en zooveel andere,
oude wegen niet uit.
De Suniciers worden (L. 30) een der gewichtigste stammen van 't gebied genoemd.(3)
Van den ‘verouderden’ ERNST zegt men meestal: ‘Le savant ERNST, qui n'affirme
rien sans le prouver’. Op grond van talrijke bewijzen plaatst hij de Tungri links van
de Maas, de Sunici tusschen Maas en Worm, de Ubii tusschen Worm en Rijn. G.
(4)
DES MAREZ , een der modernste schrijvers, dien PETRI mij verwijt niet geraadpleegd
te hebben, en BLOCK en BIJVANCK(5),

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

PETRI, blz. 312, al. 1.
Ib.
Ib.
G. des MAREZ; Le problème de la colonisation franque et du régime agraire en Belgique;
Bruxelles 1926; blz. 9.
(5) Op. cit., blz. 24.
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plaatsen insgelijks de Sunici tusschen Maas en Worm, overeenkomstig den
‘verouderden’ ERNST.
‘Sin’ is waternaam in Sinnich, onder Teuven (L. 570) en overblijfsel van den naam
der ‘Sunici’ in ‘Opsinnich’ onder Remersdaal (L. 16, 17)(1).
Beide verklaringen geef ik op als mogelijk; PETRI bewijst de onmogelijkheid van
geen van beiden en geeft vooral geen betere uitlegging.

§ 2. - De namen op -loh, -sele en -scheid.(2)
1) De namen op -loh = bosch(3) bewijzen geen Salischen inslag in 'Bois de Boschloë,
onder St.-Pieters-Voeren (L. 32).
Gezien de gegevens van PETRI over de diaspora van -loh, geef ik dat graag toe.
2) Het is gewaagd van wege L. met DES MAREZ '-sele, als typisch voor de
Salisch-Frankische nederzetting te beschouwen. '-sele, komt in Westfalen ten minste
in twintig namen voor; dus behooren beide streken samen. In de Rijnzone verdwijnt
'-sele,; in 't Rijnland en in 't overige Duitschland bestaat het ook. In ons
overgangsgebied ontbreekt het heelemaal. 'Op de saele, onder St.-Martens-Voeren
(L. 33, 47, 567) beteekent niet zeker 'zaal,, 'Frankische woonplaats, 'kasteel,(4).
Ik heb -sele, voorgesteld als typisch Salisch, niet tegenover Saksisch, Westfaalsch,
maar tegenover Ripuarisch. Ik sluit Salisch-Saksische gemeenschap ten opzichte van
-sale dus niet uit. Volgens PETRI bestaat '-sele, in de Rijnzone niet, in Rijnland wel;
hoe is dat te verstaan? Mansion(5) geeft voor zele de bet. van ‘groot zaalgebouw’ en
als voorbeeld Zelem (d.i. Zaalheim) bij Hasselt.
In Overmaas beteekent het klaarblijkelijk zaal, Frankische woonplaats, kasteel in
de volgende vormen: op de saele onder

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

PETRI, blz. 312, al 1.
Petri, blz. 313, al. 1 - blz. 316, al. 2.
PETRI, blz. 313, al. 1.
PETRI, blz. 313, al. 2, 3.
De voornaamste bestanddeelen der Vlaamsche Toponymie, blz. 145.
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St.-Martens-Voeren; mijn twee bewijzen (L. 47, 567) verzwijgt PETRI; 1) sale naam
van het kasteel bewoond door REGINBERT of REIMER in REGINBERTI VALLIS of
REIMERSDAAL-Remersdaal (L. 576); 2) op ten sal, woonhuis in het kasteel van
Limburg, van 1388 tot 1551 (L. 654).
3) De zone der namen op '-scheid, wordt niet bepaald. De '-scheid, vormen van het
kanton Eupen worden niet opgegeven(1).
Zij worden wel opgegeven, voor Eupen (L. 680), voor Raren (L. 567), voor
Eynatten (L. 680), voor Hauset (L. 680); buiten het kanton Eupen, voor Membach
(L. 633).
De beteekenis van '-scheid, wordt onjuist weergegeven; '-scheid, heeft in die vormen
niet meer de oorspronkelijke beteekenis van 'grens van Ripuarische nederzetting,
maar de latere beteekenis van 'bosch, uitgeroeid door verdere koloniseering, door
'Ausbau,; met dien zin bewijst '-scheid, dat het kanton Eupen reeds in de vroege
middeleeuwen, minder den Ripuarischen dan den Hoogduitschen invloed der Rijnsche
taal en beschaving onderging.(2)
Ik zeg (L. 32) -scheid = 1) grens, kam; 2) grensbosch; 3) bosch. Ik zeg nergens
dat het in onze toponymische vormen de eerste beteekenis heeft. De juiste beteekenis
van '-scheid, in die vormen is overigens hier bijzaak; voldoende is dat het woord zelf
specifiek Ripuarisch is.
Den invloed der Ripuarisch-Hoogduitsche dialekten van Keulen en Aken op
Overmaas van af de 11e eeuw beschrijf ik zelf (L. 136). '-schêt, beteekent nu nog in
de volkstaal van Overmaas grens; '-scheid, is zelfs over de Maas gedrongen in den
naam Waterscheid, tusschen Hasselt en Maastricht, met de oorspronkelijke, specifieke
beteekenis van kam, scheiding der wateren.
Wat de Ripuarische invloeden in Wallonië betreft, heb ik mij in mijn werk van
1933 zeer voorzichtig uitgedrukt, al te hypothetisch volgens PETRI. Bezwaarlijk had
ik hier meer dan veronderstellingen kunnen geven. Het is bekend en de laatste
opzoekingen over de Germaansche elementen in het Waalsch bewijzen het, dat deze
kwestie nog lang niet opgelost is. Mijn hypothesen, - wie maakt er geen? - geef ik
overigens niet als stellige feiten.

(1) PETRI, blz. 314, al. 1 - blz. 316, al. 2. en blz. 314, al. 1.
(2) PETRI, blz. 315, al. 2.
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Hoofdstuk II.
De bespreking der taalgrenzen.
§ 1. - De bespreking der Vlaamsch-Waalsche taalgrens.(1)
L. 's kritiek over de bespreking der oude Vlaamsch-Waalsche taalgrens door G.
KURTH is i.a. goed. Plaatselijke geschiedschrijvers, o.a. THISQUEN, DOMKEN, RENIER
enz. werden doelmatig benuttigd, maar:
De toponymie der aangrenzende, Waalsche gemeenten werd niet grondig
besproken; de inzijpeling van Germaansche plaatsnamen over de taalgrens werd
niet aangetoond.(2)
De Germaansche inzijpeling in de plaatsnamen werd voor het gansche,
Noordoostwaarts, tusschen Maas en Vesder, gelegen gebied, oppervlakkig besproken
(L. 628); de plaatsnamen van het geromaniseerde randgebied beslaan 45 blz. (L.
629-674); een grondige bespreking hoorde in mijn werk niet thuis voor Overmaas,
dus nog minder voor het verwaalschte en allerminst voor het oorspronkelijk Waalsche
gebied. Germaansche plaatsnamen werden overigens, volgens PETRI's eigen stelling,
door de Frankische veroveraars tot aan de Loire in Frankrijk geschapen; tot waar
moest het onderzoek zich dan uitstrekken?
Een paar naamvormen zonder bronvermelding bewijzen niet het Germaansch of
geromaniseerd karakter eener plaats.(3)
PETRI geeft geen voorbeelden; hij kan enkel bedoelen de (L. 635-663) besproken,
geromaniseerde randgemeenten. Hier is het kleinste getal oude vormen: voor Berneau
3 (L. 635) en voor Neufchâteau 3 (L. 639); voor de anderen, vooral voor Limburg
(L. 642) en Jalhay (L. 653), worden talrijke oude vormen gegeven; voor allen, bijna
zonder uitzondering, wordt de bron vermeld(4).

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

Petri, blz. 317, al. 1 - blz. 318, al. 2.
PETRI, blz. 317, al. 1.
PETRI, blz. 317, al. 2.
Voor Jalhay raadplege men het ondertusschen verschenen werk van J. FELLER: Toponymie
de la Commune de Jalhay. Liège, Vaillant-Carmanne, 1936.
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Die vormen geven geen zekerheid, dat geef ik PETRI toe, maar groote
waarschijnlijkheid, met gansch subjektief oordeel als maatstaf.
L. ontleent (L. 59) ‘en bloc’ aan KURTH de verouderde voorstelling van 't
Kolenwoud als taalgrens; hij vermeldt, maar neemt verder niet in aanmerking de
kritiek van VAN DER LINDEN over die stelling; hierdoor wordt het probleem der
Germaansch-Romaansche taalgrens niet bevorderd(1).
Dat ik de stellingen van KURTH en van VAN DER LINDEN grondiger had kunnen
bespreken en vergelijken geef ik PETRI alweer grif toe; een later onderzoek aan de
hand van DRAYE's degelijk artikel over dit onderwerp overtuigt mij, dat hierin ook
thans nog niet het laatste woord gezegd is.(2)
De samenstelling van 't Romeinsche wegennet en de Frankische verhuizingen
langs die wegen zijn zeer twijfelachtig(3).
Mogelijk, maar ik spreek (L. 64) enkel van een waarschijnlijkheid. Verder laat
PETRI zelf de Ripuariërs over den Romeinschen weg Keulen-Maastricht ons land
binnendringen; waren de door mij vermelde wegen voor inwijking niet geschikt?

§ 2. - De bespreking der Vlaamsch-Duitsche dialektgrens(4).
Kammen worden niet meer beschouwd als grenzen van nederzetting en taal.:(5)
A. - Noch volgens de verouderde opvatting van identiteit der grenzen van
nederzetting en taal.
Nergens in mijn werk heb ik de principieele identiteit van

(1) PETRI, blz. 317, al. 2.
(2) H. DRAYE; De Frankische kolonisatie en het Kolenwoud; Mededeelingen uitgegeven door
de Vl. Top. Vereeniging te Leuven; XI, 1935; blz. 27.
Mijn meening over deze kwestie heb ik uiteengezet in mijn ondertusschen verschenen
Taalgrensstudie in verband met Edingen en Landen (Kathol. Vl. Hoogeschooluitbreiding,
XXXVII, 6, 1938).
(3) PETRI, blz. 318, al. 1.
(4) Petri, blz. 318, al. 2, 3; zie de kaarten:
nr 7. De volkstaal in de oude provincie Limburg.
nr 8. De zone van Maas-Roerkam en Benrather Lijn in 't Zuiden.
(5) PETRI, blz. 318, al. 2.
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kammen met grenzen van nederzetting en taal als algemeen verschijnsel verdedigd;
wel beweer en bewijs ik dat, in ons bijzonder merkwaardig geval, én de
Duitsch-Waalsche en de Duitsch-Vlaamsche taalgrenzen, en de nederzettingsgrenzen
van Aarlen in 't Z. tot Roermond in 't N. eng samengestrengeld zijn in één en dezelfde
Oostzone.(1)
Mijn achtbare opponent spreekt zich zelf tegen. Eerst schrijft hij(2):
De gevallen waarin taal en nederzetting zich over de kammen heen verspreid
hebben, waar er dus geen identiteit bestaat tusschen kammen eenerzijds en grenzen
van nederzetting en taal anderzijds, zijn ‘even talrijk’ als de gevallen waarin de
kammen als grens gediend hebben, waar er dus wel identiteit bestaat.
Dan induceert hij verkeerd van de Waalsch-Duitsche taalgrensstrook tusschen
Aarlen en Barak-Michel in 't Z. op de Vlaamsch-Duitsche taalgrensstrook tusschen
Barak-Michel en Aken in 't N. en besluit:
Dus zijn kammen i.a. niet te identificeeren met grenzen van nederzetting en taal.
Over de Zuidstrook schrijft hij:(3)
Van Aarlen tot Barak-Michel zijn de Ripuariërs met hun taal, van den Rijn in 't
O. Westwaarts over den Rijn-Maaskam heengedrongen; de Waalsche rivieren: de
Semois, de Warche en de Amel, ontspringen in Duitsch taalgebied.
Was dat gansch juist voor de Zuidstrook, dan zou het nog volstrekt niets bewijzen
voor de Noordstrook. De gansche waarheid is, dat ook de Duitsche rivieren: de Sauer
op Waalsch taalgebied en de Our bij den Maas-Rijnkam ontspringen, dat de

(1) Zie de kaart - nr 9 - van de Oostzone Aarlen-Roermond.
(2) ‘Die germanisch-romanische Sprachgrenze lehnt sich in ihrem Gesammtverlauf allerdings
häufig an Wasserscheiden an. Aber eben zahlreich und bedeutsam sind doch die
Abweichungen von diesem allgemeinen Prinzip’ (blz. 318, al. 2).
(3) ‘In Belgien siedeln die 40.000 Deutschen um Arel im obern Einzugsgebiet des Setzbaches
(der Semois)... Im Kanton St. Vith wie auch im Kanton Malmedy reicht das Deutsche sehr
erheblich über sie hinaus. Sowohl die Malmedyer Warche als wie auch die Staveloter Amel
(Amblève) haben ihre Quellen tief im deutschen Sprachgebiet’. (PETRI, Ib.).
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taalgrens dus hier evenals in 't N. eng rond den kam slingert. PETRI induceert zeer
voorzichtig voor de Noordstrook, zonder mijn meening gansch uit de sluiten:
Dus ligt de konklusie ‘nabij’ dat het kanton Eupen niet Oostwaarts gekoloniseerd
werd, zooals L. (L. 52) beweert: maar dat de Ripuariërs ook hier van uit het Rijnland
Westwaarts over den Rijn-Vesderkam heen, den bovenloop der Vesder gekoloniseerd
hebben. ‘Bijna’ nergens heeft de Rijn-Maaskam in Eupen-Malmedy de Duitsche taal
in 't W. begrensd; dus zijn ‘i.a.’ kammen, niet te identificeeren met grenzen van
nederzetting en taal, wanneer men volgens de oude opvatting de identiteit tusschen
grenzen van nederzetting en taal aanneemt(1).
Voor de Noordstrook komt niet de Rijn-Maaskam maar de Roer-Maaskam in
aanmerking. De Roer is een bijrivier, niet van den Rijn, maar van de Maas; de
Roerripuariërs behoorden geographisch niet meer bij het Rijn- maar bij het
Maasbekken; dat de Rijn-Maaskam hier geen taalgrens is, is een goedkoope waarheid.
Verwisselt PETRI misschien de Maasroer, met de Rijn-ruhr?
PETRI vermeldt bijzaken en verwaarloost hoofdzaken: met het oog op de Frankische
kolonisatie is de Geul met haar banken Montsen en Walhorn en met haar heerlijkheid
Lontsen veel gewichtiger dan de Vesder met haar bank Balen, waarbij Eupen
behoorde; en toch noemt PETRI wel de Vesder en niet de Geul; waarom?
Eindelijk is de Vlaamsch-Duitsche dialektgrens van de Barak-Michel tot Aken
m.i. juist één der meest interessante, even talrijke, gevallen van overeenkomst die
PETRI hooger vaststelt.
PETRI zegt: ‘Nog niemand heeft beweerd dat de Frankische

(1) ‘So gut wie nirgends hat die Rhein-Maaswasserscheide auf dem Boden Eupen-Malmedys
die Erstreckung der deutschen Sprache gegen Westen begrenzt’..... ‘Die gleiche
Schluszfolgerung liegt daher auch für die fränkische Bevölkerung am Oberlauf der Weser
sehr nahe. Im ganzen betrachtet ist also in der Nähe grosser Wasserscheiden ein Schlusz
von den geographischen Zusammenhängen auf die Richtung der ursprünglichen Besiedlung
schon dann nicht berechtigt, wenn man nach der älteren, u.a. von KURTH vertretenen
statischen Anschauungsweise in der Sprachgrenze einen unmittelbaren Niederschlag der
Völkerwanderung erblickt’ (PETRI, blz. 318, al. 2).
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kolonisatie hier anders dan in Westelijke richting geschiedde(1).
Onbetwistbaar geschiedde de massale verhuizing der Ripuariërs Westwaarts van
den Rijn naar de Maas, vermits zij van de ‘ripae’ van den Rijn kwamen; maar even
onbetwistbaar kon de bezetting van ons groot Hertogenwoud slechts sporadisch,
gedurende verscheidene eeuwen, van alle zijden, behalve van het Z.W. geschieden;
het woud werd omsingeld en veroverd van uit het Zuidoosten, het Noordoosten en
het Noordwesten. Onderscheiden we zorgvuldig eerst het indringen, dan de eigenlijke
koloniseering, den ‘Ausbau’.
De richting van het indringen blijkt uit hetgeen van het groote oerwoud heden nog
overblijft, tusschen Maas en Rijn: de Ripuariërs verspreidden zich eerst van uit het
Rijnbekken in het Roerbekken en drongen van hier uit over den Roer-Maaskam in
ons gebied. De ingezetenen van Monschau op de Roer drongen van Z.O. in 't
Vesderbekken, waar zij Balen en Eupen stichtten of ontwikkelden; die van Stolberg
kwamen van N.O.; over Kornelimunster; die van Aken uit N.W. over Hollandsch
Limburg, in 't Geulbekken, waar zij Montsen, Walhorn en Lontsen stichtten of
ontwikkelden; in ons gebied hebben de Ripuariërs uit het Oosten zich misschien
vermengd met geïsoleerd uit het Westen ingezijpelde Saliërs.
De werkelijke inbezitneming, de koloniseering, de ‘Ausbau’, blijken nu nog uit
de kringvormige ontginningen, uit de jongere nederzettingen op de ontgonnen
plaatsen, op de ‘roder’.
De vorm en de politieke of kerkelijke saamhoorigheid der uitgeroeide boschplaatsen
bakenen de richting dier inbezitneming duidelijk af.
De Ripuarische heerlijkheid Monschau heeft in 't woud gesloten kringen ontgonnen
rond Monschau zelf, in 't Roerbekken; Noordwestwaarts rond Rötchen = rodeke, op
den Roer-Vesderkam, rond Schwarzfeld en Reinartshof in 't Vesderbekken.
De Ripuarische abdij van Kornelimunster heeft Zuidwestwaarts in 't Roerbekken
haar kringvormig Land van Korneli-

(1) ‘Es hat noch niemand behauptet, dasz die deutsche Besiedlung hier von anderswoher als
vom östlich angrenzenden rheinischen Nachbargebiet gekommen ist’ (PETRI, blz. 318, al.
2).
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munster ontgonnen; in 't Z. heeft zij een kleinen gesloten kring uitgeroeid rond het
plaatsje ‘Rott’ op de Vicht, bijrivier der Roer; in 't Z.W. heeft zij het Walhorner woud
uitgehold, tot aan de Oudlimburgsche staatsgrens en vast langs die grens in haar
‘Land’ gesticht: Forstbach, Walheim en Friesenrat.
De ingezetenen van Eupen in 't W. werden later door de Vlaamsche wevers van
den landbouw naar de lakennijverheid afgewend en hebben daarom rond Eupen geen
grooten kring ontgonnen; Eupen is nu nog in Oost en Zuid van dichtbij door het
Hertogenwoud omgeven.
De oorspronkelijke bank en parochie Walhorn heeft het Walhorner woud
Oostwaarts uitgehold tot aan de Oudlimburgsche staatsgrens en er gesticht Hol/scheid
= Hauset, Eynatten in 't Geulbekken; op de roder, = Raren in 't Roerbekken. Toen
de gemeente Raren in de bank Walhorn gevormd werd, heeft Walhorn in de gemeente
Raren een zgz. ‘enclave van Walhorn’ behouden.
Ik vat samen: de oude, met wouden versterkte staatsgrens is normaal ook grens
geweest tusschen de koloniale expansie van Walhorn en Eupen Oostwaarts, van
Kornelimunster en Monschau Westwaarts. Walhorn koloniseerde de zone der B.L.
en stichtte er Oostwaarts Hauset, Eynatten en Raren; Eupen heeft zijn Oost- en
Zuidwaartsche gemeentebosschen bijna niet ontgonnen.
B. - Noch in verband met de nieuwe opvatting van verschil tusschen grenzen van
nederzetting en taal. Zelfs in de nabijheid van kammen en vooral in Oostbelgië wordt
er geen identiteit tusschen beide meer aangenomen. De nederzettingsgrenzen zijn
bij de eerste inbezitneming en de taalgrenzen veel later door wisselwerkende invloeden
ontstaan.
De Romeinsche weg Keulen - Maastricht - Tongeren - Bavai was met zijn
vertakkingen een ‘einzigartige Einmarschlinie’ voor de indringers. De Rijnlanders
zijn later aanhoudend in Wallonië bv. te Clermont en te Verviers ingezijpeld.(1)
Juist in Oostbelgië geldt als zeer interessant geval de

(1) PETRI, blz. 318, al. 3.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

153
oude en de nieuwe opvatting ten opzichte van beide taalgrenzen.
De Romeinsche weg Keulen - Stolberg - Walhorn - Balen - Verviers- Theux Reims was nog veel gewichtiger met zijn wisselwerkenden invloed op ons gebied.
Hij bracht den Ripuarischen en den Romaanschen invloed rechtstreeks in konflikt
met elkander en van beide zijden verschoof die invloed de grenzen ten koste van ons
eigen Nederfrankisch.
De Vlaamsch-Waalsche taalgrens steunt op geen gewichtigen kam; de oude en de
nieuwe Vl.-W. taalgrenzen moesten schuin over de hoofdkammen tusschen Vesder,
Berwinne en Voer heenloopen, vermits de Frankische inwijking in de algemeene
richting van Z.O. naar N.W. heen en weer geschiedde. Voor 't overige geldt de nieuwe
opvatting: van de wisselwerkende invloeden schoof de sterkste, de Romaansche, de
taalgrens Noordoostwaarts tot aan haar huidig verloop.
De Vlaamsch-Duitsche dialektgrens past de oude en de nieuwe opvatting toe: de
oude staatsgrens, eerst grens van nederzetting, werd dan Nfr.-Rip. dialektgrens; de
Ripuarische invloed was hier de sterkste en schoof de taalgrens Westwaarts tot aan
het huidig verloop der B.L.; de Maas-Roerkam slingert als primaire basis tusschen
de oude staatsgrens in 't O. en de B.L. in 't W. heen.

Hoofdstuk III.
Geschiedkundige feiten(1).
De geschiedkundige onderlaag is veelal waardeloos; de dokumentatie is verouderd;
L. steunt bv. voor de Merowingische taalkultuur op ERNST(2).
Ik steun op ERNST(3) als lokaalschrijver, op DARIS(4) en op LEBON(5) als schrijvers
over den algemeenen toestand. Welke

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

Petri, blz. 319, al. 1 - blz. 321.
PETRI, blz. 319, al. 1.
ERNST werd benuttigd, blz. 76, 77, 83.
J. DARIS; Histoire du diocëse et de la principauté de Liége; 1890, 1891; werd benuttigd blz.
81.
(5) L. LEBON; Histoire de l'enseignement populaire en Belgique. Bruxelles; Muquardt; 1868;
werd benuttigd blz. 82.
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schrijvers hier nog en vooral dienden geraadpleegd, zegt PETRI, jammer genoeg, niet.
Het werk geeft blijk van vooringenomenheid. L. schrijft: ‘En 1349 (!) le Brabant
s'émancipa vis-à-vis de l'Allemagne, par la Bulle d'or, édit perpétuel, enz.; dien volzin
had geen leerling durven schrijven’(1).
De ‘Gouden Bulle’ van 1349 bedoelde slechts een betrekkelijke vrijmaking - op
juridisch gebied. - Mijn formuleering was onvolledig, ik moest schrijven ‘s'émancipa
juridiquement’.
L. beweert dat Limburg zich dadelijk na 1288 gansch van de Rijnsche naar de
Brabantsche kultuur gewend heeft.(2)
Ik zeg: Après l'annexion du Limbourg au Brabant en 1288, les liens entre les deux
pays se resserrent de plus en plus.(3) Die aanhoudende, geleidelijke oriënteering
vervolg ik van 1349 tot 1772, dus gedurende vier eeuwen(4).
Ik had er kunnen bijvoegen, wat ik door verdere studie van 't onderwerp vastgesteld
heb: Limburg was een verafgelegen en door 't Duitsch prinsbisdom Luik hermetisch
afgezonderd grensland van zijn moederland Brabant. Hierdoor was het heelemaal
blootgesteld aan politieke en taalkundige opslorping door Duitschland; en toch liet
het zich niet opslorpen; zoo sterk was het, niettegenstaande den Duitschen invloed,
politiek en taalkundig naar Brabant georiënteerd.
FRINGS heeft bewezen dat de kultuurgemeenschap tusschen Rijn en Maas 1288
overleefd heeft; dat zij zich hier van de twaalfde tot de veertiende eeuw weliswaar
aanhoudend verengd, maar toch ook gevestigd heeft; in menig ander opzicht hebben
Aken en het gansche Rijnland tot heden toe het Maasland kultureel nog zeer sterk
beïnvloed.
Op politiek en rechterlijk gebied reageerde Aken geleidelijk minder en minder
tegen die orienteering naar Brabant; den diep en ver reikenden invloed der
ripuariseeringshaarden Keulen,

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

PETRI, blz. 319, al. 1.
PETRI, blz. 319, al. 1; 320, al. 1.
L. blz. 104.
L. blz. 104-107.
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Gulik en Aken op het Westen in kultureel en taalkundig opzicht heb ik zelf
besproken(1).
Het kerkelijk verleden der dorpen is tamelijk goed behandeld; FABRICIUS diende
geraadpleegd(2).
Na raadpleging heb ik in dit werk niets nieuws gevonden aangaande mijn
onderwerp.
Het boek is formeel slordig; het verraadt zorgelooze en haastige bewerking(3).
PETRI is hier verreweg niet streng genoeg, dus heelemaal niet objectief. Juist en
vooral de vorm van mijn werk is heel gebrekkig: het is een echte doolhof van
verdeelingen en onderverdeelingen, waarin men al licht verloren loopt; de kaarten
zijn overladen en hierdoor onduidelijk enz. enz..
Al is het aldus een trouw beeld van den hoogst verwarden toestand van Overmaas
op taalgebied, toch had ik dien toestand door een klaardere voorstelling kunnen en
moeten belichten.
Ik beken mijn feilen overigens zelf(4); gedurende omtrent dertig jaar verzamelde
ik dokumenten over het vraagstuk; onder den drang der omstandigheden heb ik ze
eenvoudig, voorloopig, zonder veel orde en zorg, moeten bijeenbrengen, om latere,
grondige en vooral betere bewerking door anderen of door mij zelf mogelijk te maken.
Habemus reum confitentem!

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

L. blz. 136-143.
PETRI, blz. 321, al. 1.
PETRI, blz. 321, voetnota 60.
L. blz. 684.
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III.
Huidige toestand
Hoofdstuk I.
Volkstaal en kultuurtalen.
Het geschiedkundig kader van Overmaas heeft in dit gebied een bepaalden toestand
geschapen; welke houding schrijft die toestand logisch voor, volgens PETRI en volgens
ons? PETRI beschrijft het kader en den huidigen toestand(1):
De Duitsche en Nederlandsche kultuurgebieden vormden een Nederduitsch, d.i.
Duitsch-Nederlandsch geheel, ten tijde van de Germaansche inbezitneming. Slechts
in het kader van dat groot geheel kan ons klein gebied verstaan worden. Het
evolueerde immers vooral onder invloed van de Westeuropeesche, Fransche en
Engelsche staatspolitiek, die de macht van het Duitsche Rijk steeds Oostwaarts
verdrongen heeft.
Een der uitingen van die Oostwaartsche verdringing der Duitsche macht was juist
- ten minste juridisch gesproken - de Gouden Bulle van 1349, wier draagkracht PETRI
spottend loochende.
Dit kader schiep den volgenden toestand: de staatspolitiek der Westelijke machten
versterkte de eigen kultuurkracht der grenszone tusschen de tegenovergestelde,
politieke en kultureele stroomingen van Oost en West, wat per slot van rekening
moest uitloopen en uitliep op de splitsing van het oorspronkelijk Nederduitsch geheel
in een Duitsch en een Nederlandsch taalgebied. Zoo werd hier de grenszone tusschen
de Oostersche en Westersche stroomingen geschapen; ons gebied maakt deel uit van
die grenszone.
PETRI's woorden grens, grenszone en taalgebied dienen nader toegelicht.
Grens beteekent toch de huidige staatsgrens tusschen Duitschland in 't O. en
Nederland, specifiek Hollandsch Limburg, evenals België, specifiek Overmaas(2), in
't Westen. Grenszone beteekent

(1) PETRI, blz. 321, al. 1, 2.
(2) De naasting van 't kanton Eupen bij België wordt hier niet politiek maar zuiver taalkundig
besproken.
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dus het gansche gebied tusschen Rijn en Maas, bevattende Hollandsch Limburg en
Overmaas, tusschen de staatsgrens en de Maas links; het Noorden der Rijnprovincie
tusschen de staatsgrens en den Rijn rechts.
Met zijn woord taalgebied verwart PETRI alweer volkstaal en kultuurtalen;
onderscheiden we dus zorgvuldig:
I. Op kultuurtaalgebied worden in Duitschland uitsluitend Duitsch, in Nederland
uitsluitend Nederlandsch, in België Nederlandsch, Duitsch en Fransch officieel
erkend.
II. Op volkstaalgebied gelden
1) Nederfrankisch oppervlakkig geripuariseerd, in de gansche grenszone tot aan
de Benrather Lijn in 't Z.O., in Overmaas, in Hollandsch Limburg en in
Rijnnederfranken.
2) Ripuarisch, achter de B.L. in 't Z.O.
a) zuiver Rip. in 't Z. der Rijnprovincie;
b) een minder zuivere overgangsvorm in 't Oosten van Overmaas, in Hauset,
Eynatten en Raren en in eenige gemeenten in 't uiterste Z.O. van Hollandsch Limburg.

Hoofdstuk II.
De aangewezen oplossing.
Op taalgebied heeft het Hoogduitsch de Nederfrankische grenszone kultureel en
dialektisch zoodanig beïnvloed, dat de vraag rijst: kan, moet die invloed al of niet
ingedijkt worden? Welke houding is hier aan te nemen, volgens PETRI en volgens
ons?

§ 1. Volgens Petri is dit een normale en vruchtbare, dus te behouden toestand.
Ik ben het heelemaal eens met PETRI waar hij beweert:
Sedert de splitsing hebben Rijnlands taal en beschaving nog op de Nederfrankische
grenszone ingewerkt. De Hoogduitsche vloed
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uit het Zuiden overstroomde de grensgebieden. Zijn golfslagen moesten ook over
ons gebied heenspoelen en deden het.(1)
Ik ben het niet meer met hem eens, waar hij (blz. 322, al. 1) zegt dat de
overstrooming van Ndl. dialektgebied door het overheerschende Duitsch zeer
vruchtbaar is. Wat zou er dan volgens PETRI nog moeten bijkomen om den taaltoestand
van Overmaas onvruchtbaar te maken?!
Waar hij verder zegt: ten slotte beslist niet het redetwisten over de vraag of onze
niet gansch bespoeld en Nederlandsch gebleven grenszone nu Vlaamsch of
Nederlandsch te noemen is(2) stelt hij dus het bestaan eener onbespoeld en
Nederfrankisch gebleven grenszone - ons Land van Overmaas - vast.
Nogmaals verwart PETRI hoofdzaken met bijzaken:
De naam der volkstaal is hoofdzaak, omdat hij - en hij alleen - principieel kriterium
bij het kiezen der Hd. of Ndl. hoofdkultuurtaal is.
De machtige golfslagen der Rip. klankverschuiving, die door de zone der B.L.
tegengehouden werden en zelfs de uiterste grenszone Nfr. lieten, zijn voor PETRI als
hoofdzaken van geen tel; de kleine golven der oppervlakkige ripuariseering tot aan
de Uerdinger lijn zijn voor hem hoofdzaken.
De allermachtigste golfslagen der romaniseering, die uit het Z.W. over de
Belgische, Romaansch-Germaansche kultuurhelling ons gansch gebied overstroomen,
zoodanig dat de vraag weldra wordt: is dit gebied Germaansch of Romaansch?
vermeldt PETRI zelfs niet(3).

(1) ‘Es wiederspräche allen Gesetzen der Kulturdynamik, wenn wir in unsern, durch die grossen
Kulturumwälzungen aus ihrer zentralen Lage in eine Grenzposition gedrängten, Gebieten
nicht wenigstens den Wellenschlag der hochdeutschen und bald hochdeutsch-rheinischen
Sprachfluten verspürten. In der Tat ist das der Fall, wie FRINGS und WELTER zur Genüge
gezeigt haben und auch LANGOHR nicht läugnen kann’ (PETRI, blz. 321, al. 1, 2.).
(2) ‘Es ist nicht letztentscheidend, darüber zu streiten, ob die von den hochdeutschen
Sprachwellen nicht mehr vollständig überspülten, niederfränkisch gebliebenen Grenzzonen
nunmehr flämisch bezw. niederländisch zu nennen sind (um von LANGOHRS tendenziöser
Formulierung “terre belge flamande” ganz zu schweigen’) (PETRI, ib.).
(3) G. KURTH verklaart uitdrukkelijk: ‘Das Hochdeutsche hat seit einigen Menschenaltern auf
diesem niederländischen Boden so tiefe Wurzeln geschlagen, dasz gar nicht vorauszusehen
ist, wie es künftig verdrängt werden könnte’ (L.c. blz. 32). Toch wilde hij met de Duitsche
beweging den ondergang van het Duitsch in oud Duitschbelgië voorkomen; zeker kon hij in
1896 niet voorzien dat het Duitsch hier als gevolg van den oorlog vreemde taal en het Fransch
eigen taal zou worden.
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PETRI spot verder: ‘Misschien vindt zich nog een tweede Langohr, om het gansche
Rijnland met zijn Nfr. overblijfsels als superficiellement allemandisé, te beschouwen’(1)
Zijn wapen kan men omkeeren: Met recht of ten onrechte ontzegde BREMER in 1902
het Nfr. gebied tot aan de Uerdinger lijn aan het Ndl. op grond van zijn ripuariseering.
Misschien vindt zich nog een tweede Dr. PETRI om hem gelijk te geven, om die
stelling tot het uiterste door te drijven en te bewijzen dat dit gebied ‘wirklich deutsch’
is.

§ 2. Volgens ons: logische gevolgtrekking.
Met MANSION steunen wij op WELTER en per slot van rekening op PETRI zelf.
PETRI loopt inderdaad en met recht zeer hoog op met de studies van WELTER over
het N.O. der prov. Luik en WELTER getuigt: ‘de volkstaal van het N.O. der prov.
Luik is van Ndl. grondstruktuur’.
MANSION steunt zijnerzijds ook op WELTER om(2) te schrijven: ‘Als Vlaamsch is
verder te beschouwen het N.O. der prov. Luik, hetwelk Nfr. d.i. Ndl. spreekt’.
En PETRI noemt MANSION ‘Einer der scharfsichtigsten Ndl. Philologen’ waar
MANSION zegt: ‘Er ontstond een Ndl. taal, omdat er in de Belgische Nederlanden
het beschavingscentrum, Vlaanderen, ontstond, dat krachtig genoeg was, om zijn
taal te verdedigen tegen Romaansch in 't Z., Duitsch in 't O. en Friesch in 't N. en
zijn invloed over de andere provinciën te doen gelden.’ M.a.w.: Het Ndl. dankt zijn
ontstaan aan een machtkwestie.

(1) ‘Mit ähnlichem Recht oder Unrecht könnte man, wozu seinerzeit z.B. BREMER sich entschlosz,
alles Gebiet bis zur Uerdinger Linie, d.h. bis vor die Tore Löwens, dem Niederlandischen
absprechen oder umgekehrt - vielleicht findet sich noch ein zweiter Langohr? - wegen der
von FRINGS nachgewiesenen niederfränkischen Resterscheinungen, das ganze Rheinland als
“superficiellement allemandisé” betrachten’ (PETRI, blz. 322, al. 1).
(2) In zijn werk ‘De voornaamste bestanddeelen der Vlaamsche plaatsnamen’. 1935; blz. 7.
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En thans de logische gevolgtrekking:
In naam der Koninklijke Vlaamsche Academie getuigt MANSION drie maal ‘Het
kanton Eupen is Vlaamsch gebied en Vlaanderen moet zijn eeuwenoud recht ook
hier doen gelden tegenover het Duitsch en het Fransch’.
In het eerste verzoek tot de regeering (27-2-1920): ‘Ofschoon het Duitsch gedurende
lange jaren aan het kanton Eupen kunstmatig opgedrongen werd, is de moedertaal
er Vlaamsch en behoort dat gebied bij 't Vlaamsch gedeelte van België, m.b. bij 't
N.O. der prov. Luik’(1)
In het tweede verzoek (31-12-1920): ‘De Ndl. taal behoort in kanton Eupen de
eerste plaats te hebben; laten de omstandigheden dat nu niet toe, hieruit volgt nog
niet, dat zij met de allerlaatste plaats genoegen zou moeten nemen of zich zelf als
een vreemde indringster zou moeten laten behandelen’.(2)
In het derde verzoek (April 1930): ‘Met de verslagen van 1920 werd niet de minste
rekening gehouden: in Kanton Eupen blijft men in het bestuur, in rechtzaken, op
schoolgebied en in de betrekkingen met het publiek het Fransch bevoorrechten, het
Duitsch handhaven en het Nederlandsch negeeren. De Eupenaars zijn Limburgers
van taal; zij hebben dus het recht, gelijk de overige Limburgers, gelijk de overige
Vlamingen, in de eigen taal, d.i. in het Nederlandsch, te worden geregeerd,
onderwezen, berecht. Meer zelfs: het is ook de plicht der regeering daarvoor te
zorgen, ook buiten elke klacht of eisch van de bevolking. De wet blijft wet, ook
tegenover onverschilligen, ook tegenover hen, die lijdelijk verkrachting der wet
zouden verdragen.’
‘Het Eupensch dialekt is niet Hoogduitsch, wel Nederduitsch, Nederlandsch,
Limburgsch, met eenige Hd. elementen. De derde nationale taal, het Fransch, is in
kanton Eupen volkomen vreemd; het werd onlangs ingevoerd, omdat Kanton Eupen
bij de provincie Luik gevoegd werd en deze het Fransch als bestuurstaal gebruikt;
dus moet, voor het gemak der ambtenaren, Eupen ook in 't Fransch beheerd worden’.
‘De eigen taal is de eenige die niet meetelt; en als nationale taal

(1) Verslagen der Kon. Vl. Ac.
(2) Ib.
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wordt den Eupenaars opgedrongen eene vreemde taal, nl. het Fransch of het Duitsch.’
‘De K.V.A. vraagt niet dat men het Ndl. aan de bevolking tegen wil en dank
opdringt! dat men het Fransch en het Duitsch uitsluit! maar dat aan het Ndl. in het
onderwijs, in het bestuur, in de rechtspraak de ruimste uitbreiding gegeven wordt,
die de omstandigheden toelaten; dat Fransch en Duitsch in officieele zaken naast
het Ndl. behouden blijven’.
‘Met deze oplossing kan iedereen vrede nemen; zij zal niemand kwetsen; vrijheid
wordt aan allen verzekerd en aan de drie nationale talen wordt de plaats toegewezen,
die hun van rechtswege en op grond der plaatselijke omstandigheden toekomt(1).

Besluit
In zijn geschiedkundig kader is de toestand van het Land van Overmaas geworden
wat hij worden moest. De volkstaal is echt Nfr. gebleven en is het ethnisch kenmerk
van het volk zelf. Ndl., Duitsch en Fransch staan hier echter tegenover elkander als
kultuurtalen.
PETRI vermeldt in den titel van zijn recensie zgz. ‘Das geschichtliche Recht der
deutschen Sprache...’.
Bestaat er voor het gansche volk van Overmaas, het kanton Eupen inbegrepen,
ofwel ‘ein geschichtliches Recht der deutschen Sprache’, ofwel ‘un droit historique
du français’, ofwel ‘een principieel geschiedkundig en huidig recht op het
Nederlandsch’ als hoofdkultuurtaal? De lezer heeft het woord.

(1) Verslagen der Kon. Vl. Ac.
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Vergadering van 15 Februari 1939
Zijn aanwezig: de heeren A. CARNOY, Onderbestuurder, die het voorzitterschap
waarneemt; L. GOEMANS, Bestendig Secretaris;
de heeren Fr. LATEUR, A. VERMEYLEN, A.J.J. VAN DE VELDE, A. TEIRLINCK, J.
SALSMANS, J. MULS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, J. VAN MIERLO, J. CUVELIER,
R. VERDEYEN, J. VAN DE WYER, EM. DE BOM, FL. PRIMS, L. GROOTAERS, A. VAN
CAUWELAERT, L. MONTEYNE, J. EECKHOUT, ERN. CLAES en E. BLANCQUAERT,
werkende leden;
de heeren J. GRAULS, FR. BAUR, F. DE BACKER en F. DE PILLECYN, briefwisselende
leden.
Hadden zich laten verontschuldigen: de heeren A.H. CORNETTE, Bestuurder, L. VAN
PUYVELDE, C. HUYSMANS, werkende leden;
W. VAN EEGHEM en J. LINDEMANS, briefwisselende leden.
***

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

Aangekochte boeken
- Het Leven van onze Voorouders, 4e Deel, door Dr. F.H. FISCHER;
- Mechelen de Heerlijke;
- Pleisteren, door L. BAEKELMANS;
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- Geschiedenis van Vlaanderen, Deel IV;
- Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540, Tweede Deel, door M.E.
KRONENBERG;
- Catherina en de Magnolia's, door JO BOER.

Aangeboden boeken
Door den h.H. TEIRLINCK:
- Nederlandsche Cultuurraad. Eerste Jaarverslag.

Door Z.E.H. FL. PRIMS:
- Antwerpiensia 1938 (Twaalfde Reeks).

Door den h.L. Goemans, uit naam van de Koninklijke Commissie voor Toponymie
en Dialectologie:
- Handelingen XII, 1938.

Door de Universiteit Amsterdam:
- De eerste Couranten in Holland, door ANNIE STOLP;
- Het Klooster Frenswegen, door A.J. BEMOLT VAN LOGHUM SLATERUS;
- Bijdrage tot de Geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam, door G.
GROSHEIDE;
- Klank- en Vormleer van het Dialect der Gemeente Enschedé, door H.L. BEZOEN;
- De Opbouw van de algemeen beschaafde Uitspraak van het Nederlandsch, door
W.G. HELLINGA;
- Rijklof Michael van Goens (1748-1810), zijn Verhouding tot de Literatuur van
West-Europa, door P.J.C. DE BOER;
- Taine et la Hollande, par R. WIARDA;
- Boeren en Fabrieksarbeiders. Een Sociografie van de Gemeente Ede, door H.J.
VAN ECK;
- Strijdenskracht door Wetensmacht, door S. DE WOLFF;
- De Waarde van de Fransche Revolutie, door Prof. Dr. H. BRUGMANS;
- Bibliographie der Geschriften van Prof. Dr. H. Brugmans.

Door de Koninklijke Nederlandsche Akademie voor Wetenschappen, Amsterdam:
- De West-Toradjas op Midden Celebes, Dl III, door ALB. C. KRUIT;
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- Ovide Moralisé, Tome V, par C. DE BOER;
- De Dijk van Drusus, door C.W. VOLLGRAFF.

Door de Universiteit Groningen:
- Gysbert Japiks in Stúdzje Dichterskip, door D. KALMA;
- HEPI TEAOYº. Studie over de Leer van het volmaakte Leven in de Ethiek van
de oude Stoa, door W. WIERSMA;
- Moderne koloniale Staat en moderne Zending, door K.A. SCHIPPER;
- Christus' Offer bij Paulus vergeleken met de Offeropvattingen van Philo, door
J.H. STELMA;
- Ferdinand von Saar. Sein Verhältnis zur Biedermeierdichtung, door B.S.L.
VISSCHER;
- Interpolaties in Aeschylus' Zeven tegen Thebe, door E. VAN VEEN;
- Die Hunsigoer Küren vom Jahre 1252 und das Ommelander Landrecht vom
Jahre 1448, door D. SIMONIDES;
- Ad Apulei Madaurensis Metamorphoseôn librum primum commentarius
exegeticus, door M. MOLT;
- Antiphon's Eerste Rede - Met vertaling en commentaar, door S. WYNBERG.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris
1. Lode Baekelmans' 60e verjaring. - De Bestendige Secretaris geeft kennis van
de ingezonden uitnoodiging aangaande de hulde welke onzen Collega wordt
voorbereid.
De heer A. CARNOY, wn. voorzitter, deelt mede, dat verschillende leden der
Academie in het uitvoerend en in het Eere-comité van de Baekelmans-hulde zetelen,
wat de gevoelens van sympathie en achting bewijst met dewelke de Academie den
jubilaris omringt. Hij wenscht de plechtigheden die met de viering gepaard gaan den
besten bijval.
2. Pontificale Rouwmis voor Z.H. Paus Pius XI. - Namens het Kapittel van de
Hoofdkerk Sint-Baafs te Gent noodigt de Z.E. Heer A. Standaert, Deken van het
Kapittel,
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de leden der Academie op deze plechtigheid uit, die zal plaats hebben op Zaterdag,
18 Februari. De heeren J. EECKHOUT en L. GOEMANS zullen de Academie aldaar
vertegenwoordigen.
3. Nederlandsche terminologie op het gebied van techniek. - De maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden heeft, voldoende aan een wensch van
Zuidafrikaansche zijde geuit, een commissie ingesteld, die zal medewerken aan de
totstandkoming in Zuidafrika van een Nederlandsche terminologie op het gebied van
techniek.
De Commissie bestaat uit de volgende leden: Prof. Dr. G.G. KLOEKE; Jhr. Dr. P.J.
VAN WINTER; S. VAN HOOGSTRATEN, adviseur van het Bureau voor Octrooizaken;
Dr. L.M. METZ, oud-geneesheer der Rijksverzekeringsbank.
Het Bestuur der Maatschappij zag ook gaarne een Vlaming in deze commissie
benoemd.
De Academie stelt deze opdracht aan Prof. Dr. L. GROOTAERS voor, die ze
aanneemt.
4. - Academia Belgica te Rome. - De Academie wordt uitgenoodigd twee
afgevaardigden aan te duiden om aanwezig te zijn op de inhuldiging, op 8 Mei a.s.
van het gebouw der Academia Belgica welke te Rome tot huisvesting zal dienen o.a.
voor het Belgisch Geschiedkundig Instituut, de Marie-José-stichting, de Kunstenaars
‘prijzen van Rome’.
De heeren Bestuurder A.H. CORNETTE en Onderbestuurder A. CARNOY hebben
aangenomen de Academie te Rome te vertegenwoordigen.
5. Boekerij der Academie. - De Bestendige Secretaris brengt volgend verslag uit
over den toestand der boekerij eind 1938:
Aanwinsten. - Deze worden zoo regelmatig mogelijk
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in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen. Gedurende het jaar 1938 beliepen
zij tot 565 boeken en brochuren, 26 tijdschriften en dagbladen.
A. - Daarvan werden 272 boeken en brochuren en 3 tijdschriften aan de Academie
aangeboden nl.:

1)
2)

Boeken en
brochuren
Door de Regeering 11

Tijdschriften en
dagbladen
1

Door openbare
besturen,
letterkundige en
andere
genootschappen,
onderwijsinrichtingen,
enz.
a) in België:

5

b) in het Buitenland 102
3)

Door de leden:

4)

Door bijzonderen:

2

134

a) in België

16

b) in het
Buitenland:

4
_____

_____

272

3

B. - Werden aangekocht: 293 boeken en 23 tijdschriften
C. - In ruil voor haar Verslagen en Mededeelingen en haar Jaarboek ontving de
Academie:
a) uit België: 39 tijdschriften en dagbladen;
b) uit den vreemde: 15 tijdschriften.
D. - Ook werden op de rekening van de geblokkeerde marken in Duitschland 177
boeken gekocht.
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Mededeelingen namens de commissies
1. - Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De hr. BLANCQUAERT, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren GOEMANS, VAN MIERLO, CUVELIER, (onderv.), CARNOY
(voorz.), en BAUR; als hospiteerende leden de hh. PRIMS, BAEKELMANS, MULS, DE
BOM.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren VAN DE WYER en VERDEYEN.
Op de dagorde staat:
1o) Betwistbare Hermeneutiek. - Lezing door Prof. Dr. FR. BAUR, briefwisselend lid.
In aansluiting met een paar tekstuitgaven van Rederijkersspelen oefent spreker kritiek
op allerlei detailplaatsen en trekt daar, voor de tekstkritiek en de hermeneutiek een
aantal methodologische gevolgtrekkingen uit, als daar zijn:
1. Tekstkritiek en hermeneutiek zijn in de practijk moeilijk te scheiden.
2. De hermeneutiek is niet te verwarren met de antieke ars interpretandi, die rond
losse woorden of geïsoleerde verzen haar arabesken van verklaring weefde.
3. De hermeneutiek streeft een algemeene interpretatie van het werk na, als een
product van 's schrijvers individualiteit tevens en van de nationale traditie en
het tijdsklimaat.

Aan de bespreking nemen deel de HH. CARNOY, PRIMS, BLANQUAERT, VAN MIERLO.
De Commissie stelt voor, de lezing van prof. BAUR op te nemen in de Verslagen
en Mededeelingen.
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2o) Ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden door Prof. Dr. VAN
LOEY: Een nieuw fragment van den Spieghel Historiael van J. Van Maerlant (IIIe
Partie, Boek 7 en 8). Benoeming van twee Commissarissen.
Worden tot commissarissen benoemd: de hh. VAN MIERLO en CUVELIER.
3o) Op voorstel van prof. BAUR beslist de Commissie aan de heeren VAN MIERLO,
VERDEYEN, BAUR en VAN EEGHEM opdracht te geven de nagelaten handschriften
van wijlen den heer L. WILLEMS te onderzoeken ten einde na te gaan welke van zijn
voor de Academie gehouden lezingen voor publicatie in de Verslagen en
Mededeelingen geschikt moeten worden geacht.
II. - Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heeren
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren LATEUR, VERMEYLEN, SALSMANS, VAN DE VELDE,
MULS (voorz.), TEIRLINCK (onderv.), en EM. DE BOM.
Op de dagorde staat:
Zuid- en Noord-Nederlandsche bibliographie over Natuuren Geneeskundige
Wetenschappen tot 1800 (7e bijdrage). - Lezing door Prof. A.J.J. VAN DE VELDE,
werkend lid.
De zevende bijdrage tot de Zuid- en Noord-Nederlandsche bibliographie over Natuur
en Geneeskundige wetenschappen gaat van Gabbema tot Huxham. Zij bevat 383
titels. Tot dusver zijn dus 1641 titels behandeld.
In het bizonder stond spreker stil bij het werk van o.m. den Frieschen geleerde
Gabbema; Jakob Gheerin,
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of Gheeris, Antwerpenaar, die zijn eigen boekje ‘excellent’ noemde, - en het zou
inderdaad een bizondere studie waard zijn -; Jakob Godevaerts; Goedaert die een
merkwaardig boek heeft geschreven over dierkunde; Goossen, wiens werken op het
gebied der alchimie met verrassende titels prijken; Philippus Hermani.
De Commissie stelt voor dat ook deze bijdrage in de Verslagen en Mededeelingen
zou opgenomen worden.

Dagorde
1. - Statuut der Academie. - De uitnoodiging op de Mei-zitting van 1938 behelsde
o.m. dit N.B.:
‘In een aanstaande geheime vergadering der Academie zullen volgende punten
ter bespreking voorgelegd worden:
1.
Bepaling van de wetenschappelijke bevoegdheden door onze Academie na
de stichting van de nieuwe Vlaamsche Academies behouden. (Zie Kon. Besl.
van 15 Maart 1887, Wetten der Academie, art. 1).
2.
Eventueele wijzigingen van art. 2 van het voormeld Kon. Besluit (aantal
werkende en briefwisselende leden).
3.
Herinrichting der Academische Commissies.
4.
Eventueele afstand van Fondsen, publicaties en boeken onzer Academie aan
de nieuwe Academies.’
De heer VAN DE WYER dringt aan opdat ten minste één dezer onderwerpen zou
afgehandeld worden nl. het nieuw statuut der Academie. Een gedachtenwisseling
heeft plaats waaraan verschillende leden deelnemen.
De Bestendige Secretaris is van meening, dat de Academie vooralsnog niet over
de noodige gegevens beschikt om tot practische beslissingen over te gaan. Hij zal
uit naam
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van het Bestuur, vóór de Maart-zitting, een formeel ontwerp aangaande het nieuwe
statuut aan de werkende leden laten geworden. Hij geeft lezing van de brieven van
ontslag in hun hoedanigheid van werkend lid der Academie welke door de heeren
P. BELLEFROID, FR. DAELS, H. DE MAN, FL. PRIMS, FR. VAN CAUWELAERT en A.J.J.
VAN DE VELDE ingezonden werden, ten gevolge van de beslissing tijdens de
buitengewone zitting van 6 Mei 1938 (Versl. en Meded. 1938, p. 516 genomen). Ook
over deze ontslagen zal in de Maart-vergadering een beslissing dienen te vallen.
2. - Lezing door Prof. Dr. J. VAN MIERLO. - Nieuws over van Veldeke, naar aanleiding
van Jungbluth's ‘Untersuchungen zu Heinrich van Veldeke’.
De heer wn. Voorzitter Prof. A. CARNOY wenscht spreker geluk en stelt voor zijn
lezing in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. De vergadering gaat met dit
voorstel akkoord.
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Zuid- en Noord-Nederlandsche Bibliographie over Natuur- en
Geneeskunde tot 1800
Door Prof. Dr. Alb. J.J. Van de Velde
Lid der Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde van
België.
7e Bijdrage
(Gabbema tot Huxham)
De 7e bijdrage bevat de Bibliographie van geleerden wier namen met de letters G en
H beginnen, en bevat 383 titels.
Het getal boeken en verhandelingen van A tot einde H bedraagt 1258 + 383 =
1641.

G
Voeding [1687 Gabbema] Friesche Lust-Gaarde ofte Boom-Heester-Bloem
en Kruyd-Waarande, Bestaande uyt der Gewaszen Beschrijvinge die in
d'Europesche en d'aangrenszende Landschappen bekent zijn. Met heure
oprechte Naamen in verscheydene de gebruykkelijkste Taalen, als der
selver Herkomst en Uytlegginge daar over, Beneevens heure Gestalte.
Onderscheyd. Oeffening. Eygenschap en Deugden, Als ook de Verdigtzelen
en Aanmerkingen die ons de Aadelouwdheyd der Digteren en
Gedenkschriften van de Grijze en Nieuwe tijd heeft naagelaten. Vervaardigt
en Uytgegeeven Door de Heer Simon Abbes Gabbema, Historij-Schrijver
van de Lands-Heerlijkheyd van Friesland. Te Leeuwarden, By Hendrik
Rintjes, MDCLXXXVII (19.2 × 15.5 cm, (42) + 660 + (58) pp, Bi A.J.J.V.,
Kon Bi Brussel VH 5970).
Geboren te Leeuwaarden rond 1620 en aldaar rond 1700 overleden, was Simon Abbas
Gabbema doctor in de rechten van de Universiteit Leiden en archivaris van Friesland.
Voor de beschrijving van het boek zie: Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1935
pp. 1906-1102.
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Geneeskunde. [1598 Gabelhover]. Medecyn-Boeck Daer inne, Wt bevel
des Doorluchtighen Hooch-gheborenen Vorsten, ende Heeren, Heeren
Lodewijck, Hertoghe tot Wirtenberghe, ende tot Teck, Grave tot
Mompelgart, etc.
Meest voor alle Lijfgebreken, ende Cranckheyden wt gelesene ên beproefde
Medicijnen, die wt vele Hooge ende Nederstandes Persoonen gheschrevene
Medicijnboecken, te samen, ende by eengebracht zijn.
Door den Hooch-verhaalden zijns Vorstelicken G. Hof Medicijn Doctor
Oswaldt Gabelover.
Wt de Hoochduytsche Sprake getrouwelick overgeset. Tot Dordrecht, By
Abraham Caen, Int Jaer, 1598. (17.8 × 13 cm., (8) + 456 + (4) pp., Bi St
Jan's Hospitaal Brugge).
Privilegie uit 's Gravenhaag op 11 April 1597. Voorreden van den drukker tot den
lezer en van Gabelhover tot den lezer.
Het boek bedraagt 5 deelen: 1o ziekten en gebreken van hoofd tot voeten, aldus
van de bijzonderste lichaamsdeelen, 2o ziekten en gebreken van vrouwen en kinderen,
3o koortsen en besmettelijke ziekten, 4o heelkundige behandeling van wonden, 5o
geneesmiddelen. Op het einde een register voor ieder der 5 deelen.
Oswald Gabelhover, of Gabelchover werd geboren te Tubingen in 1538 en overleed
op 31 December 1616; gedurende 37 jaren, arts van het hof van Wurtenberg, begon
hij een geschiedenis van Wurtemberg waarvan het hs in de bibliotheek te Stuttgart
berust. Hij schreef ook. Nuetzlich Arzneybuch fuer alle des menschlichen Leibes
Anliegen und Gebrechen, Tübingen 1589 in 4.
Dierkunde. 1760 Gallandat D.H. Korte verhandeling over de vena
medinensis of vleeschworm. Vlissingen 1760 in 8 (Bi Un Amst.)
Heelkunde [1762 Gallandat] Aanmerkingen over de genezinge van eenige
langduurige Kwaalen, door eene onbekende heelkundige operatie, By
sommige Guineesche Negers in Gebruik; door D.H. Gallandat. (In
Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1762 VI pp 676-695, Bi Un Gent Hi
2045). Verloskunde. [1768 Gallandat] Grondbeginselen der Vroedkunde,
Volgens de Bespiegeling en Oeffening der hedendaegsche vroedkundigen
door David Henry Gallandat, Anatomiae, Chirurgiae & Artisobstricandi
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Lector, Stads Operateur en Vroedmeester te Vlissingen in Zeeland. Te
Middelburg. En men vind-se te koop t'Antwerpen by J.J.G. De Marcour,
Boek-verkooper op de Oude Koren-merkt. M.DCC.LXVIII. (16.7 × 10.6
cm., 108 + (7) pp, Bi Un Gent Me 2660, Bi Un Amst.)
Overzicht in 499 paragrafen onder 24 hoofdstukken verzameld.
Van dat werk een uitgave in 1764 in 8 te Middelburg in 1772 in 8 ook te
Middelberg (Bi Un Amst.).
Verloskunde. 1769 Gallandat D.H. Noodige onderrichtingen voor de
slaafhandelaren. Middelburg 1769 in 8 (Bi Un Amst.)
Verloskunde [1769 Gallandat] Vroedkundige verhandeling over de wyze
om een kind in de lyfmoeder te keeren, en by de voeten te haalen Door
D.H. Gallandat. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1769 I pp 403-421, Bi Un
Gent Hi 1902).
Hygiene [1769 Gallandat] Noodige onderrichtingen voor de
slaafhandelaaren. Door D.H. Gallandat. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen.
1769 I pp 422-460, Bi Un Gent Hi 1902).
Raadgevingen betreffende het vermijden van besmettingen, de voeding, en het gebruik
van gezond drinkwater.
Verloskunde. 1771 Gallandat D.H. Redenvoering over de vroedkunde.
Middelburg 1771 in 8 (Bi Un Amst.)
Verloskunde [1773 Gallandat] Verhandeling over de keizerlyke snede,
door D.H. Gallandat (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1773 III pp 319-357,
Bi Un Gent Hi 1902)
Verloskunde [1776 Gallandat] Zeldzaame waarneming van eene zwangere
vrouwe, by welker verlossinge de lyfmoeder en nageboorte met scherpe
versteende punten begroeid bevonden werden, door D.H. Gallandat (In
Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1776 V pp 452-459, Bi Un Gent Hi 1902).
Geneeskunde. 1779 Gardane J.J. en Troja M. Verhandelingen over de
schijnbaar gestorvenen. Leyden 1779 in 8.
Gynecologie [1780 Gallandat] Aanmerking en waarneemingen over het
nuttig gebruik van spons in de uitzakkingen der Lyfmoeder en Schede;
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door D.H. Gallandat, Med. Doct. Lect. Anat. & te Vlissingen (In Verhand.
Maatsch. Wet. Haarlem 1780 XIX2 pp 203-226, Bi Un Gent Hi 2045).
Dierkunde [1782 Gallandat] Beschryving van een zonderling stuk yvoor;
en aanmerkingen, betrekkelyk tot de natuurlyke historie van den olyphant.
Door D.H. Gallandat. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1782 IX pp 351-391,
Bi Un Gent Hi 1902)
Pediatrie [1786 Gallandat] De zogpomp, voorgesteld en aangeprezen,
door J.H. Gallandat. Med. Doct. te Hulst. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen.
1786 XIII pp 538-558, Bi Un Gent 1902).
Heelkunde. 1726 Garengeot Ren. Jac. (Croissant de). Nieuwe verhandeling
der nutste instrument tot de heelkunde dienstig. 's Gravenhage 1726 in 8.
Amsterdam 1728 in 8 (Bi Un Amst.)
Wijn [1754 Gaubius] Aanwyzing van een Middel waar door men het
schadelyk mengsel van Loodstoffen in de wynen, Met genoegsaame
zekerheid kan ontdekken. Door H.D. Gaubius. (In Verhandel. Maatsch.
Wet. Haarlem 1754 I pp 112-126, Bi Un Gent Hi 2045)
Gebruik van een proefvocht, genoemd liquor vini probatorius, bereid uit operment,
kalk en water, waarin dus sulfide aanwezig is. Loodverbindingen geven aanleiding
tot een zwarte kleur.
Geneeskunde [1754 Gaubius] Bericht der Geneezinge van een Meisken
met een zeker soort van beroerdheid bezet, dewelke door hulp van de
Electriciteit hersteld is; door den Heer Allamand, Professor te Leyden, in
brieven medegedeeld aan het Genootschap: waar agter volgen eenige
stukken behoorende tot de Historie der Geneezingen voor de Electriciteit,
aan de Maatschappye toegezonden, door den Heer J.D. Gaubius, Professor
te Leiden. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1754 I pp 485-497, Bi
Un Gent Hi 2045)
Pokken [1755 Gaubius] De inenting der Kinder-pokjes gedaan, en ter
voller herstellinge toe behandelt; door H.D. Gaubius. (In Verhandel.
Maatsch. Wet. Haarlem 1755 II pp 319-371, Bi Un Gent Hi 2045)
Gunstige resultaten, vooral wanneer de noodige maatregelen, namelijk ten opzichte
van een matige voeding, worden gevolgd.
Geneeskunde. 1755 Gaubius H.D. Geneeskundige zielsbestieringe, vertaald
door W. Servaas, Leyden 1775 in 8.
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Heelkunde [1757 Gaubius]. De Heer Prof: J.D. Gaubius, te Leiden, Lid
van deeze Maatschappye, heeft aan dezelve een Brief gezonden, met een
bericht van een zekere ontlastinge eeniger steenen uit den Uterus eener
Jonge Dogter. (In Verhande. Maatsch. Wet. Haarlem 1757 III pp 603-610,
Bi Un Gent Hi 2045).
Heelkunde [1758 Gaubius] Aanmerkinge over het beruchte hulpmiddel
tegen het Voeteuvel, genaamt het Poeyer van den Hertog van Mirandola;
door H.D. Gaubius. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1758 IV pp
305-314, Bi Un Gent Hi 2045).
Hieronymus-David Gaub of Gaubius, Heidelberg 24 feb 1705 † Leiden 29 nov 1780.
Hij studeerde te Harderwijk, Leiden, Parijs en Straatsburg, en werd stadsarts te
Deventer, en dan hoogleeraar te Leiden in de chemie en in de geneeskunde. Hij was
niet zeer geestdriftig over de toepassing van de inenting.
Gaubius H.D. Zie 1741 de Farvacques, J. Swammerdam.
Heelkunde. 1705 Gaukes Yvo. Genees- en heelkonstige redenvoering van
de scheurbot. Utrecht 1705 in 8. (Bi Un Amst.)
Geneeskunde. 1706 Gaukens J.J.F. Genees- en heelkonstige redevoeringe
van de Spaanse pokken. 2e druk, Amsterdam 1706 kl in 8. (Bi Un Amst.)
Geneeskunde. 1735 Gazola J. De waereld door onervarene of
scheindoctoren bedrogen. Uit het Italiaansch. Leyden 1735 in 8 (Bi Un
Amst.)
Geneeskunde [1683 Gehema]. Brief van Jan. Abr. Van Gehema, Der
Medicinen Doktor, Raetsheer en extraordinaris Doktor van zijne Majesteit
van Polen, Van de Ziekte Gemeenelijk genoemt De Poolsche Vlecht. Aen
Den Voortreffelijken Man Den Heere Kornelis Bontekoe, Hersteller van
de oude en nieuwe Filozofie, eertijds in Holland, nu te Hamburg voornaem
Geneesoeffenaer. Vertaelt door D. van Hoogstraten. M.D. Te Dordregt.
By Fransois van Hoogstraten, Boekverkooper. 1683 (16 × 9.4 cm, (6) +
18 pp, Bi Un Gent Acc 349393).
De brief wordt door den vertaler David van Hoogstraten opgedragen aan den
geneeskundige Herman Lufnen, en naar het oorspronkelijk gedagteekend uit Hamburg
5 van wintermaand 1683. Het stukje eindigt met een lang Nederlandsch gedicht van
D. van Hoogstraten getiteld: Schetze der Geneeskonst Aen den Heere Joan Mosch
Arts.
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Geneeskunde. 1690 a Gehema Jan. Abrah. Grouwelijke medicijnse
moortmiddelen van aderlaten, koppen, enz. Uyt het Hoogd. vert. 's
Gravenhage 1690 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Jan Abraham van Gehema, ca 1662 † 1700, van Poolschen oorsprong, studeerde de
geneeskunde bij C. Bontekoe. Zijn brief van 1683 verscheen eerst in het Latijn: De
morbo vulgo dicta Plica Polonica litterulae, Hamburg en den Haag 1683, 1692 in
12, Frankfurt 1690 in 12. Zijn verhandeling Diatriba de febribus, den Haag 1683 in
8 is werkelijk de Latijnsche vertaling van het Nederlandsch van Bontekoe.
Anatomie. 1652 Gelée Theoph. 't Pit der anotomia ofte ontledinge. Uit
het Fransch vertaald door Arn. Van Wymis. Amsterdam Jak. Benjamin
1652 in 12. (Bi Un Amst.)
Tuinbouw. 1783 Gentman W. Tuin-catechismus 1783 in 8. Id. Amsterdam
1820 in 12.
Geschiedenis. 1738 Gents de Vries M. Lof en eerdigt, ja roubeklag over
het afsterven van de hooggeleerde heer Hermanus Boerhaave. Sl 1738 (Bi
Un Amst).
Water. 1669 Gerinx Phil. Aquae spadanae, of beschryving van de natuur,
krachten, en 't gebruik der wateren van 't Spaa. Amsterdam Vinckel 1669
in 4 (Bi Un Amst.)
Heelkunde. [1622 van Gersdorp]. Meester Hans van Gers-dorp / ghenaemt
Scheel-Hans / burgher ende chyrurgus tot Straesburch / allen dit dit Boeck
met danck Lesen, ontbiede hy zijnen willighen dienst ende alles goedts.
(Op het einde:) Ghedruckt tot Haerlem, by Herman Theunisz. Kranepoel,
Boeck-drucker in de Korte Bagijne-straet, 1622. (18.4 × 15.4 cm, (8) ×
175 pp, Bi Un Gent me 749).
Dat merkwaardig boekje, met een alphabetisch register, behelst 7 ‘Tracktaten’ · de
anatomie van de uitwendige en inwendige leden van het menschelijk lichaam, de
heelkundige bewerkingen, de geneesmiddelen, de behandeling van zware ziekten,
de ‘Coude n heete branden’, de lepra, een reeks van drie woordenlijsten, vocabularius
anathomiae, vocabularius infirmitatum, vocabularius herbarium. Dat werk verdient
een bijzondere studie, ook op gebied der technische woorden. Verscheidene
eigenaardige platen.
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Meester Hans van Gersdorp moet hier Johan von Gersdorf zijn, geboren in Silezië
die de heelkunde te Straatsburg uitoefende in de 16e eeuw. Hij deed anatomische
onderzoekingen op de lijken die hij aan de galgen vond en vervaardigde werktuigen
om kogels en andere voorwerpen uit het lichaam te halen. Hij schreef Feldbuch der
Wundarznei, Strassburg 1517 in fo, Frankfurt 1551 in 8: dat werk bevat veel materiaal
uit de boeken van Guido Cauliacus en van Albucasis.
Heelkunde [1767 van Gesscher] Proeve over de voornaamste lang. duurige
gezwellen, Door David van Gesscher, Chirurgyn te Amsterdam. Te
Amsterdam, By Jan Morterre, MDCCLXVII (19.8 × 12.1 cm, XVI + (8)
+ 277 pp, Bi Un Gent me 2574)
Van dit werk verscheen een 2e druk, Amsterdam 1785 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Opdracht aan Petrus Camper, hoogleeraar te Groningen, geteekend uit Amsterdam
9 Juni 1767. Bestudeert in 8 hoofdstukken de kliergezwellen, de beursgezwellen, het
vetgezwel, de vleeschgezwellen, de waterhoudende gezwellen, de gezwellen der
bloedvaten, eindelijk de ‘twyffelagtige gezwellen zooals keelgezwel, koude
verzweeringen en lymphvaten gezwellen.’ Een uitvoerig alphabetisch bladwijzer.
Heelkunde [1771 van Gesscher]. Verhandeling over de bestaanbaarheid
en noodzaaklykheid der Afzetting in verscheiden Heelkundige gebreken
door David van Gesscher. Heelmeester te Amsterdam; Lid van de
Hollandsche, en Zeeuwsche Maatschappyen der Weetenschappen. Te
Amsterdam, By Fredrik de Kruyff, Boekverkooper op de Zeedyk, 1771.
(22.1 × 14 cm, (8) + 162 pp, Bi Un Gent me 3181)
Beschrijving van talrijke gevallen.
Geneeskunde [1771 van Gesscher] Het maaksel en gebruik van een
verwydend kaarsje, ter behandeling van verscheiden ziekten van de blaas,
en den pis-weg, door David Van Gesscher. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen.
1771 II pp 303-328, Bi Un Gent Hi 1902)
Heelkunde [1771 van Gesscher] Beschryving van een werktuig ter
behandeling der navel-breuken, door David van Gesscher. (In Verhandel.
Zeeuwsch Gen. 1771 II pp 329-342, Bi Un Gent Hi 1902).
Geneeskunde [1771 van Gesscher] Nabericht wegens het samenstel der
kaarsjes, ter verwyding van den pisweg, aangeprezen door David van
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Gesscher (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1771 II pp 644-645, Bi Un Gent
Hi 1902)
Geneeskunde [1773 van Gesscher] Verhandeling over de uitgestrektheid
der insnydingen in ettergezwellen door David van Gesscher. (In Verhandel.
Maatsch. Wet. Haarlem 1773 XIV pp 491-548, Bi Un Gent Hi 2045).
Heelkunde [1778 van Gesscher] Heelkundige mengelstoffen, door David
van Gesscher, Heelmeester van het St. Pieters Gasthuis te Amsterdam,
Lid van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem,
van het Zeeuwsch Genootschap der Weetenschappen te Vlissingen, en
van het Provinciale Utrechtsche Genootschap van Konsten en
Weetenschappen. Te Amsterdam, By Fredrik de Kruyff, Boekverkooper,
op de Zeedyk, by de Kolksluis, 1778 (22.5 × 13.9 cm, XVIII + 390 pp, Bi
Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1827)
Opdracht aan J. Vander Haar, heelmeester der stad en van het ziekenhuis van 's
Hertogenbosch, voorrede, inhoud. Bespreking van de methoden der steensnijding,
van de ziekten der oogleden, van de knoest- en kreeftgezwellen in de 13 brieven
behandeld, van de ontwrichtingen en breuken, van het gebruik van de veerkrachtige
hars van Cayenne (door de Indianen caotchouc genoemd) in de heelkunde.
Heelkunde [1778 van Gesscher]. Antwoord op de vraag: Kan de hegting
der bloedvaten, na het afzetten van een voornaam deel, ooit veilig worden
nagelaaten? Door D. van Gesscher, Heelmeester van het St. Pieters
Gasthuis te Amsterdam, Lid van de Hollandsche Maatschappye der
Weetenschappen te Haarlem, van het Zeeuwsche Genootschap der
Weetenschappen te Vlissingen, en van het Konstgenootschap, onder de
Zinspreuk, Besteed den tyd, & & & te Utrecht. (In Verhandelingen
Geneesk. Gen. Amsterdam 1778, III pp 191-273, Bi Un Gent me 366a.
Ook Bi Un Gent me 46271)
Heelkunde. 1781 van Gesscher Dav. Hedendaagsche oeffenende
heelkunde. Amsterdam 1781 in 4 (Bi Un Amsterdam)
Heelkunde [1781 van Gesscher] Drie heelkundige waarneemingen, door
David van Gesscher Heel-meester & te Amsterdam (In Verhandel. Utrecht.
Gen. 1781 I pp 218-243, Bi Un Gent Hi 9653)
Betreft een amaurosis, een ontaarding van het beengestel, een beenbederf van het
borstbeen.
Heelkunde [1781 van Gesscher] Beschryving van eene zeer aanmer-
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kelyke hoofdwonde, door David van Gesscher, Heelmeester van het St.
Pieters Gasthuis, te Amsterdam. (In Verhand. Bat. Gen. Rotterdam 1781
V pp 206-215)
Heelkunde [1782 van Gesscher] Beschrijving van eenige zonderlinge
heelkundige gevallen, door David van Gesscher, Heelmeester van het St.
Pieters Gasthuis te Amsterdam (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem
1782 XX2 pp 130-170, Bi Un Gent Hi 2045).
Die gevallen zijn: hoofdwonde, ontwrichting van het dijbeen, bekorsting van de
scheen en kuitbeenderen, kneuzingen en beenbreuken, zakbreuk, toesluiting van den
pisweg.
Heelkunde. 1770 van Gesscher Dav. Heelkunde van Hippocrates.
Amsterdam 1790 in 8 (Bi Un Amst.)
Heelkunde. [1792 van Gesscher]. Aanmerkingen over de wangestalten
der ruggraat, en de Behandeling der Ontwrichtingen en Breuken van het
Dyebeen. Door David van Gesscher, Lid van de Hollandsche, Zeeuwsche
en Utrechtsche Maatschappijen van Weetenschappen, en van het Bataafsch
Genootschap der proefondervindelijke Wysbegeerte te Rotterdam; oud
Heelmeester van het St. Pieters Gasthuis, Directeur en Secretaris van het
Genootschap ter bevordering der Heelkunde, te Amsterdam. Te
Amsterdam, by J.B. Elwe, MDCCXCII. (22.5 × 13.6 cm, VI + 107 pp, Bi
Un Amsterdam, Bi Un Gent me 2452 en me 4597)
De oorzaken zijn: de bogchel, het scheeve lichaam, de inbuiging der ruggegraat, de
scheeve hals en de vooroverkromming door ouderdom. Studie van verscheidene
gevallen na behandeling met werktuigen.
Heelkunde. 1794 van Gesscher Dav. Beginselen der algemeene oefenende
heelkunde. Amsterdam 1794 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde [1765 M. van Geuns] Byzondere wanschapenheid, In het
ontleden van eene vrugt gevonden. Eerste berigt. Met eenige Aanmerkingen
over de Borstbreuk der Buikingewanden, of Hernia Thoracica. Door M.
van Geuns, Med. Doct. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1765 VIII1
pp 169-196, Bi Un Gent Hi 2045).
Heelkunde [1767 M. van Geuns] Byzondere wanschapenheid, in eene
menschelyke vrugt gevonden. Tweede bericht, Raakende de Deelen in het
Bekken en de overige Byzonderheden, met eenige Aanmerkingen daar toe
betreklyk. Door M. van Geuns. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem
1767 IX3 pp 583-602, Bi Un Gent Hi 2045).
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Geneeskunde [1769 M. van Geuns]. Geneeskundige verhandeling over
de belette neerzwelging door Matthias van Geuns, Medic. Doctor te
Groningen. Ten Antwoord op de Vraag, Voorgesteld door de Hollandsche
Maatschappy der Weetenschappen; Welke zijn de oorzaaken van de belette
doorzwelging in de slokpyp, dewelke langzaam geboren word, en
doorgaans doodlyk is? Welken zyn de redenen, waarom dezelve nu veel
meerder, dan voorhenen voorkomt? En door welke middelen is zy voor
te komen, en te geneezen? Onder den Zinspreuk: Interdum docta plus valet
arte malum. Op welke Verhandeling de prys der Gouden Medaille is
toegeweezen. (22.3 × 12.6 cm, 176 pp, Bi Un Gent me 4619. Uit Verhandel.
Maatsch. Wet. Haarlem 1769 XI pp 1-176 Bi Un Gent Hi 2045)
Na een historische overzicht, beschrijving van verscheidene gevallen.
Geneeskunde. 1782 van Geuns M. Waarneeming van eene binnen den
buik verstropte darmbreuk, met waterbreuke vergezeld. Haarlem 1782 in
8.
Vroedkunde. 1783 van Geuns M. Vergelijkende afbeeldingen en
beschrijving der voorname Roonhuizische werktuigen of vroedkundige
hefboomen. Utrecht 1783 in 8
Vroedkunde. 1783 van Geuns M. Voorbeeld van eene overtydige geboorte.
Dordrecht 1783 in 8 (Bi Un Amst.)
Heelkunde. 1783 van Geuns M. en Boun Andr. Briefwisseling over eene
binnen den buik verstropte darmbreuk, met waterbreuken vergezeld.
Haarlem 1783 in 8 (Bi Un Amst.)
Geneeskunde. 1784 van Geuns M. De heerschende persloop (dysenteria
epidemica). Harderwyk en Amsterdam 1784 in 8.
Verloskunde [1784 M. van Geuns] Vergelykende Afbeeldingen en
beschryving der voornaamste Roonhuizische werktuigen of vroedkonstige
hefboomen, vooral der twee nieuwen, aan 't Genootschap door den Hr.
G.J. van Wy onlangs medegedeeld; met proeven van derzelver gebruik
door Matth. van Geuns, Medic. Prax. Botan. & Chem. Professor &
Archiater Pros. Gelricae, &. (In Verhandel. Utrecht. Gen. 1784 II pp
385-417, Bi Un Gent hist 9653).
Matthias van Geuns (Groningen 1735 † Utrecht 1817) werd doctor in de medicijnen
te Leiden in 1761 en vestigde zich als arts te Groningen. In 1776 werd hij hoogleeraar
te Harderwijk en in 1791 te Utrecht.
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Zijn zoon Stephanus Johannes (Groningen 1767 † Utrecht 1795) werd in 1790 doctor
in de medicijnen te Harderwijk, en in 1791, als medewerker van zijn vader,
hoogleeraar te Utrecht, voor de geneeskunde, de plantenkunde en de physiologie.
Plantenkunde. 1789 van Geuns Matth. Stev. Joa. Verhandeling over de
inlandsche plantgewassen, omtrent welker nuttige eigenschappen men met
grond verwachten kan, dat, ten nutte van het Vaderland, verdere
nasporingen kunnen gedaan worden. Haarlem 1789 in 8 (Bi Un Amst.)
Landbouw [1789 van Geuns] Antwoord op de vraag: Welken zyn de
onderwerpen, betreffende de Natuurlyke Historie onzes Vaderlands, waar
van men, met gegronde reden, te verwachten hebbe, dat eene verdere
nasporing ten nutte van het Vaderland verstrekken zal? (In Verhandel.
Maatsch. Wet. Haarlem 1789 XXVI pp 233-316, Bi Un Gent Hi 2045).
Studie van talrijke nuttige planten.
Water. 1791 van Geuns Mz. S.J. Verslag van eenige proefnemingen met
houtskolen ter zuivering van bedorven water. Alg. Konst- en Letterbode
1791 II p 9 a.
Water. 1791 van Geuns Mz. S.J. Brief over een beproefd en onkostbaar
middel om bedorven water spoedig zuiver te maken, uitgevonden door
Kels te Göttingen. Alg. Konst- en Letterbode 1791 I p 4 a.
Pest [1559(?) Gherinus] Een Excellent Boecxken vander Pesten waer
inne met groote neerstichede bestreuē is, niet alleen die warachtighe
maniere om vander Pesten ghepreserueert te zijne, maer ooc die
waerachtighe en perfecte cuere van dien ghecolligeert en vergadert wt
diversche Auctoren, soo dat des ghelijcke int licht noch noyt gheweest en
heeft. Wt gegevē binnē Utrecht duer Jacobum Geerinū Aromatarium, die
dit altemael mettē sijne selue geexperimēteert heeft en waerachtich
bevonden, seer nut ende profijtelijck voor alle menschen. Gheprint
Thantwerpē op die Lōbaerde Veste, inden witten Hasewint by my Jan vā
Ghelen. Met gratie en privile. (13.3 x 8.2 cm, (62) pp, Stadsbi Antwerpen
87653 bis, medegebonden met 1571 Godevaerts).
Het jaar van de uitgave kan 1559 zijn, als de dagteekening van de Octroye in acht
wordt genomen: ‘Ghedaen te Bruessel den twintichstē dach van Decembre int Jaer
ons Heeren duysent vijf hondert achtenvijftich.’ Het boekje wordt opgedragen aan
Joris van Egmont, bischcop van Utrecht. Zeven hoofdstukken en conclusie op 27 fos,
tafel, octroye en twee prenten, de eene
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verbeeldende den dood, de andere twee hasewinden die den Gordiaanschen knoop
doorsnijden.
Dat werkje verdient een bijzondere studie, in verband met de uitgave van 1597 en
de verhandeling van Godevaerts in 1571, vooral als men denkt dat Gherinus een
reukstoffenverkooper is, zooals hij zich zelf aromatarius noemt.
Pest. [1597 Gherinus]. Excellent Tractaet Om te verhoeden, preserveren,
cureren ende (met Godts hulpe) te genesen de haestighe sieckte oft Peste.
Eertijts ghemaeckt, by D. Jacobum Gherinum Licentiaet inder Medecijnen
ende Chirurgijnen: residerende binnen der stadt van Antwerpen, by hem
beproeft ende bevonden warachtich te wesen, Anno 1555. In den
grouwelijcken omgane der selver sieckte soo binnen Gorcum, Worcum,
Utrecht, als in meer andere steden. Eertijts Gedruckt met gratie ende
Privilegie by Henrick vander Loë. Men vintse nu te coope op de Cattelijne
veste inden Arent int hoeffyser, by Peeter van Tongheren. Anno 1597 (15
× 9.2 cm, 153 + (6) pp, Kon Bi Brussel III 17319 A, Bi Un Amsterdam).
Het exemplaar van de Kon Bi werd in 1877 uit de Bibliotheek van Dr Broeckx
verkocht, en draagt de volgende geschreven regels: ‘Le present exemplaire paraît
être le seul qui subsiste encore. Jacques Gherin était né à Anvers au XVIe siècle. Son
seul ouvrage connu est le présent Traité sur les moyens préservatifs et curatifs de la
peste qui ravagea Gorcum, Worcum et Utrecht en 1586.’
Het privilegie, in het Fransch opgesteld, is gedagteekend uit Brussel ‘Lan mil
cincq cens septante & ung’, en laat ‘maistre Jacques Gheerin’ toe te laten drukken
‘tant en franchoys que flameng’. Een ‘prologhe’ is geteekend ‘Jacob Gheeris’. Na
een voorrede komt het overzicht verdeeld in 22 hoofdstukken om te eindigen met
een inhoudstafel. Er valt op te merken dat de schrijver zich Gheeris noemt, en niet
Gherin of Gheerin. De datum op het titelblad is niet duidelijk, wat het 4e cijfer betreft;
wel kan het 1591 (trouwens overeenstemmende met het privilegie) en niet 1597.
Broeckx in zijn Essai sur l'histoire de la medecine belge (p. 281) geeft 1597 als jaartal.
Andere uitgaven worden genoemd, doch niet met zekerheid door Gheeris
geschreven: Een excellent boecxken vander pesten, Hantw. Jan van Ghelen 1559 in
8; Een seer excellent tractaetken teghen dese contagieuse sieckte der pestilentien,
Antw. vander Loe 1571 in 8. De uitgave van 1559 blijkt toch wel tot Gherinus te
behooren.
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Inenting. 1771 van Ghert A. en Cremers F.H. Het verschil tusschen van
Ghert en Cremers, naamentlyk of den jongen Heer Cassa na de inenting
der pokken die andermaal door de natuurlijke weg heeft bekoomen?
Briefsgewijs ondersocht en beslist. Breda 1771 in 8 (Bi Un Amst.)
Geneeskunde [1800 Gilbert] Geneeskonst-oeffenende waarneming Over
het nuttig uitwerkzel van de Mirrha in de Zweeren der Longen (Ulcera
pulmonum) door J. Gilbert Med. Lic. en oud Medicinae Professor
Ordinarius op de Universiteit van Loven. Lid Correspondent van dit
Genootschap. (Verhandel. Genootsch. Gen. Antw. 1800 III pp 128-135,
Bi Un Gent me 556)
Beschrijving van 5 gevallen.
Geslachtsziekten. [1796 Girtanner]. Verhandeling over de Venerische
ziekte, door Christoph Girtanner, Doctor in de genees- en heelkunde, lid
van de Koninglyke Maatschappye der wetenschappen te Göttingen. Uit
het Hoogduitsch. Te Leyden, by A. en J. Honkoop, MDCCXCVI (20.3 ×
12.4 cm, XX + 432 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 2088).
Voorrede van den vertaler die zich niet noemt, Opdracht aan Willem Cullen,
hoogleeraar te Edinburg, voorrede van C. Girtanner uit Pyrmont op 12 juli 1788. Het
werk wordt verdeeld in 4 boeken: I geschiedenis, oorsprong, gissingen, besmetting,
II plaatselijke toevallen, III voorbehoeding, IV algemeene studie, V de ziekte bij de
kinderen. Onder venerische ziekte bespreekt Schr. den druiper evenals de Syphilis.
Op het einde een alphabetisch register.
Paediatrie [1797 Girtanner] Verhandeling over de Ziekten der Kinderen,
en derselver Natuurkundige opvoeding, Door Christoph Girtanner, Doctor
in de Genees- en Heelkunde, Lid van de Koninglyke Maatschappye der
wetenschappen te Göttingen. Uit het Hoogduitsch. Te Leyden, bij A. en
J. Honkoop, MDCCXCVII. (22.7 × 13.6 cm, XXII + 556 pp, (Bi Un Gent
me 2747, Bi Un Amsterdam)
Opgedragen aan Johann Heinrich Fischer, lijfarts van den vorst van Nassau-Weilburg,
begint het boek met een voorrede van Schr. uit Göttingen 2 april 1794. De vertaler
noemt zich niet. Behandeling der kinderen van het geboorte af en nauwkeurige
beschrijving van al de ziekten die de kinderen kunnen aantasten.
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Christoffel Girtanner, geboren te St Gall in Zwitserland in 1760, overleed op 17 mei
1800 te Göttingen, studeerde de geneeskunde te Göttingen, in Frankrijk en in Engeland
en werd raadgever van den prins van Saxen-Coburg. Van hevig karakter bestreed hij
de Fransche omwenteling. Van hem: Abhandlung ueber die venerische Krankheit,
Göttingen 1788 in 8; Neue Nomenclatur für die Deutsche Sprache, Göttingen 1791
in 8; Anfangsgründe der antiphlogistischen Chemie, Göttingen 1795 in 8;
Abhandlungen über die Krankheiten der Kinder und ueber die physische Erziehung
derselben, Göttingen 1794 in 8.
Natuurkunde. 1485 de Glanvilla Bartholomaeus. Dat boeck van den
proprieteyten der dinghen, Haerlem Bellaert 1485 in fo.
Van Goch M. Zie 1728 Croissant.
Pest. [1571 Godevaerts]. Een boecxken van die furieuse en quade
contagieuse sieckte der Pestilentie, in twee deelen oft tractaten ghedeylt,
ghecopuleert en gemaect doer Jacobum Godefridi Hakendouer vā Loeven
gheboren, Chyrurgijn ghegageert der vermeerder Coopstadt vā Antwerpen,
en nu vā nieus gheaugmenteert en ghecorrigeert van den voorschreven
Aucteur, met approbatie vā diversche Aucteurs, als Hipocrates, Galenus,
Avicenna, Rasis, Cornelius Celsus, en meer andere. Anno 1571. Het
eerste deel van die Cure preservative allen Menschen seer profijtelijck.
Het tweede van die Cure curative allen Barbiers, Chyrurgijns, ende experte
Hantwerckers in Chyrurgia, profijtelijck waer af te inhoudt staet op dander
sijde.
Ghedruck Thantwerpen, op die Lombaerde Veste, inden witten Hasewint,
by my Jan van Ghelen. An. M.D.LXXI (13.3 × 8.2 cm, (96 pp, Stadsbi
Antwerpen 8 7653).
De opdracht aan de stadsoverheid van Antwerpen is geteekend door Jacob Godevaerts
van Hakendover. In het 1e deel, met 9 hoofdstukken, wordt aangeraden door
purgeeren, reinigen, onthouding, rust de gezondheid normaal te behouden, en Gods
hulp in te roepen. In het 2e deel wordt de ziekte in bizonderheden beschreven in 6
hoofdstukken. De toelating tot drukken is gedagteekend 13 sept. 1570.
Het boekje is medegebonden met een verhandeling van Jacob Gheerinus, Een
Excellent Boecxken vander Pesten, Thantwerpen, by my Jan vā Gehlen 1558. (zie
1558 Gherinus).
Pest. 1636 van Godewijck, P. Remedie voor de pest. In rijm. Dordrecht,
H. van Esch 1636 in 4; 1654 in 4. (Bi Un Amsterdam).
In verband met het bericht van van Beverwyck.
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Dierkunde [1669? Goedaerdt] Metamorphosis naturalis, Ofte Historische
Beschryvinghe van den Oirspronk, aerd, eygenschappen ende vreemde
veranderinghen der wormen, rupsen, maeden, vliegen, witjens, byen,
motten ende dierghelijke dierkens meer; niet uyt eenighe boecken, maer
alleenelijck door eygen ervarentheyd uytgevonden, beschreven, ende na
de konst afgeteykent. Door Johannem Goedaerdt. Tot Middelburgh, By
Jaques Fierens, Boeck-verkooper, inde Globe. (15.2 × 9.5 cm, (30) + 152
+ (8) pp, Bi A.J.J.V.)
Opdracht aan de Raden van Zeeland, byvoeghsel bevattende een reeks Latijnsche
verzen uit Vida, voorrede aan den lezer en een uittreksel uit een voorrede van
Aldrovandus in zijn boek over de dieren. In 79 paragraphen beschrijft Goedaerdt de
insecten volgens zijn ondervinding. In een bijvoegsel van Joannis de Mey wordt de
Ephemera bestudeerd. Ieder onderzochte soort wordt met oorspronkelijke teekeningen
duidelijk gemaakt. Mijn exemplaar bevat een titelblad met den tekst: ‘Histoire
Naturelle des Insectes Selon leurs Différentes Metamorphoses Observees Par Jean
Goedaert. Première Partie. A Amsterdam 1700.’
De Catalogus van de Bi Van Hulthem (no 7075) vermeldt dit werk met de
dagteekening 1669.
Na dit 1e deel komt een 2e deel
Metamorphosis..... Het tweede deel door Johannem Goedaert. ((18) + 288
+ (16) pp)
Opdracht aan de Raeden van Zeeland; 51 beschrijving van 51 soorten met teekeningen.
Alphabetisch register voor de 2 eerste deelen.
Metamorphosis.... Het derde en laetste Deel. ((16) - 236 pp).
Een derde opdracht aan de Raden van Zeeland. Ditmaal geteekend door Clara de
Bock, weduwe van Joannes Goedaert; voorrede van den uitgever J. Fierens
gedagteekend 1 Januari 1669; daarom kan die datum voor de uitgave worden
aangenomen. Maar vermits de uitgever in het bericht van 1 Januari 1669 in het 3e
stuk den dood van Goedaert vermeldt, moeten stellig de twee eerste stukken vóór
1669 verschenen zijn.
Na de voorrede leest men de volgende verzenstukken van J. le Gouche.
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Op het derde Deel van de Natuyrelijcke Metamorphosis van Sr
Joannes Goedaert.
Wie sal Natuurs geheym door 't duffe Breyn navorssen,
Nu 't Beeldt van Godes Geest in ons soo dick met schorssen
In 't Erflijck-sonden-pack omschorst leyt? Wie doch? wien
Sal d'alderminste saeck in 't binnenste doorsien?
Niet een Eylaes! niet een! hoewel seer swacke Spieren,
Om d'eyndeloose nest van 't heele Al t'omswieren
In ons maer over zijn, verdient het echter Lof
Als men door willen pooght. De Dierkens die in 't stof
Geduurigh vroetelen, die doen ons 't hooft schier breken,
Als men door schranderheyt na haren aert gaat steken.
Goedaert, die aerdigh was, die sochte na den aert
Van al en yder, hoe, en op wat wijs gebaert
Sy werden, hoe 't haer ginck, wat wisselingh van saken
Haer in haer levens tijdt gestadigh quam genaken.
Dus vint hys' eerst in 't Ey, dan schout hys' als een Worm
Eerst kleen allengskens groot tot haar volwasse Form;
Verscheyden van Coleur. Wat voedtsel datse eten,
Waer haer onthoudingh is dat heeft by me geweten,
Door eygen ondersoeck. Dan vint hys' als een kint,
t'Welck in sijn teere Jeught met swachtelen omwint
Gespelt is in de Luur, of wel als een Mummie
Gebalsemt na de Doodt met ed'le Specerie:
Soo leggen sy als doodt. Dan rijsende eens weer,
Gelijck als uyt de doodt, versien van vlerck, en veer:
Daer vliegt dan 't geen eerst kroop op brave vlugge wiecken.
Komt Christen mensche, komt, leert hier wat Christ'lijcks riecken.
Hier 's Balsem voor de Ziel soo ghy hier wel op let.
De Weereldt is uw Ey, daer ghy zijt ingeset
Als ghy ter Weereldt quaemt, hier sult ghy oock nu moeten
Uyt gaen, om als een Worm uw Meester te ontmoeten;
Soo was hy op der Aerdt, veracht, gelijck een Worm.
Wat moest dat cierlijck Hooft niet uytstaen menig storm,
Van 't Pharisees gebroet, en hare Onderstaten?
O Jesu als 't ons druckt wilt ons dan niet verlaten!
Siet ghy dees Dierkens aen, gelijck als een Mummy,
Als Doodt, soo weet ó Mensch! ó Christen Ziel! dat ghy
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Oock eens in 't nare Graf met uwe Romp sult rotten,
En dat ge oock op 't laetst op Godts Basuyn sult vlotten,
Om weder op te staen. Dan vlieght ge wel tot Godt.
O Heer! ó Heer! wanneer vergunt ghy ons dit Lot!
J. le Gouche

Een ander op den Autheur.
Godt haelt de Goede thuys op sijn bestemden tijt;
Daer rusten sy van moeyt' en van de bitse Nijt.
Geluckigh die soo rust! Goedaert, die na de aerden
Der Dierkens stadigh socht, die leeft noch op der Aerden;
Hoewel de aerd' hem deckt. God riep hem al te vroegh.
Sijn braef begonnen Werck onrijpe Vrucht maer droegh,
Als hy op sijn bevel ten Hemel moest verhuysen,
Hier latende sijn Romp in d'onderaertsche kluysen:
Dus wordt het door de Mey in Winter-tijdt voltoyt.
Nu leeft hy door den druck, en sterft wel licht'lijk noyt.
Was niet sijn Aerd te Goed om t'eenemael te sterven?
Soo moet nu Goedaerts Aerdt een goeden Naem be-erven,
Die in gedachten blijft. Moest al dat Goet was wegh?
Wat bleef daer op der aerd? als 't enckel duyvelsch', segh?
Door den selven

Op den Uytgever van dit Werck, D. Joannes de Mey.
Wat wonder dat de Mey lust heeft, om dese werken
Te brengen aen den dagh? is 't niet omdat wy merken
Dat ons de Mey-maendt vrucht,
Gaet schak'len dees genucht?
Om dat dees Dierkens dan vaek eerst te voorschijn komen,
Op Kruyden van het Velt, of cierelijcke Boomen,
In schoonen Hof geplant,
Of by de Water kant?
Door den selven.

In zijn voorrede aan den lezer zegt de uitgever J. Fierens dat dit derde stuk verschijnen
kan, dank aan de medewerking van Dr. Joannem de Mey, die trouwens aan het eerste
deel verklaringen en byvoegsels heeft geschonken.
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Nu komen beschrijvingen, genummerd A tot Y, aldus 24 (I en J voor een letter
genomen). Daarna aanmerkingen over verscheidene insecten en nauwverwante dieren
en als bijvoegsel een Appendix de natura Cometarum (pp 201-236). Wat een
verhandeling over de Cometen hier komt doen blijft een raadsel.
In een Latijnsche uitgave komt het bijvoegsel over de Cometen niet.
Metamorphoseos et Historiae naturalis Insectorum Pars tertia & ultima,
Autore Joanne Goedartio, Aucta observationibus Et appendice D. Joannis
de Mey, Ecclesiastae Medioburgensis & Med. Doct. Medioburgi, Apud
Jacobum Fierensium, Bibliopolam, inde Gist-strate. (15 × 9 cm, (16) +
159 pp, Bi A.J.J.V.)
In deze Latijnsche uitgave is geen datum te vinden.
Jan Goedaerdt, Hollandsche natuuronderzoeker en schilder geboren in 1620 en
overleden in 1668. Volgens Hoefer verscheen de Nederlandsche uitgave te
Middelburg, zonder datum; de opdracht draagt echter het jaartal 1662 in de Latijnsche
taal: Metamorphosis et Historia naturalis Insectorum, cum commentario Jo. de Mey,
Middelburg 1662-1667. Een Fransche vertaling verscheen te Amsterdam in 1700, 3
vol in 12, een Engelsch door Lister te York in 1682 in 4. Een Latijnsche uitgave
verscheen ook te London 1685 in 8.
Bouwkunde [1681 Goeree] d'Algemeene Bouwkunde, Volgens d'Antyke
en hedendaagse manier, Door een beknopte Inleiding afgeschetst, en van
veel onvoegsame bewindselen en verbasteringen Ontswagteld en Verbeterd;
Door W. Goeree. t'Amsterdam, By Wilhelmus Goeree, op 't Rokin in
Cicero 1681 (18.6 × 11.3 cm, (14) + 213 pp, Bi A.J.J.V.)
Een titelprent verbeeldende de technische kunsten, opdracht aan Johannes Hudde
burgemeester en Nicolaes Witsen oudschepen van Amsterdam, voorrede tot den
lezer. Het werk bedraagt de geschiedenis der bouwkunde, de werkzaamheid van
bouwkundige schrijvers, een overzicht der bouworden, een inleiding tot de uitwerking
der vijf bouworden, de algemeen huisbouw, het versieren en het verlichten der
gebouwen, de hofstede der landbouwers, het dammen en het sluyzen. Op het einde
een uitvoerig alphabetische bladwijzer.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

191
Technologie. 1682 Goeree W. Natuurlyk en Schilderkonstig ontwerp der
menschkunde. Amsterdam Wilh. Goeree 1682 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Technologie. [1704 Goeree] Natuurlyk en Schilderkonstig Ontwerp der
Menschkunde: Leerende niet alleen de Kennis van de Gestalte, Proportie,
Schoonheyd, Muskelen, Bewegingen, Actien, Passien en Welstand der
Menschbeelden. Tot de Teykenkunde, Schilderkunde, Beeldhouwery,
Bootseer en Giet-Oeffening toepassen; Maar ook hoe sig een Mensch na
deselve Regelen, in allerhande Doening van Gaan, Staan, Loopen, Torssen,
Dragen, Arbeyden, Spreken en andere Gebeerden, Bevallig en
Verstandelijk aanstellen zal. Door W. Goeree. In dese tweeden druk, van
den Autheur zelfs nader oversien. t'Amsterdam, By Andries van Damme,
Boekverkoper op 't Rokin bezyden de Beurs. 1704 (18.6 × 11.7 cm, (18)
+ 431 + (23) pp, Bi Un Amsterdam, Bi A.J.J.V.)
Het boek wordt opgedragen aan Konstantyn Huygens; na de opdracht komt de
voorrede aan den lezer. Met verscheidene teekeningen bespreekt Schr. de beeldende
eigenschap van het menschenlichaam, het maaksel der ledematen, de werking van
karakter, aandoeningen, bewegingen, bezigheden van het lichaam, naakt en gekleed.
Daarna een anatomisch overzicht, vooral van beenderen en spieren, en ten slotte een
alphabetisch register.
Hugo-Willem Goeree, geneeskundige en godgeleerde, overleed te Middelburg rond
1643 waar hij de geneeskunde uitoefende. Zijn zoon Willem Goeree (Middelburg
11 Dec 1635 † Amsterdam 3 mei 1711) werd boekhandelaar en bestudeerde de bouw-,
de schilder, de graveerkunst, ook de plant- en de geneeskunde. De zoon van Willem,
Jan, geboren te Middelburg 2 oct. 1670, overleden te Amsterdam 4 Jan 1731,
beoeffende de teeken- en de letterkunde.
Geneeskunde. 1573 Goethals Gilissen. Der siecken schat, Brugghe 1573
in 12.
Pest. 1574 Goethals Gilissen. Remedien teghen pestilentiele siecten.
Brugge 1574 in 12.
Tuinbouw [1734 Gozthals] De Snoeikonst der Ooft- of Vrucht-Boomen,
Regelmaatig ontworpen; Door eene Veertig-jaarige Oeffening en
naauwkeurige Waarnéming beschréven. Door den Heere Johannes
Goethals. Den tweeden Druk. Te Haarlem By Izaak en Joh. Enschede. Te
Amsterdam
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By De Erven Joh. Ratelband en Compagnie. (21 × 16.3 cm., (16) + 120
pp, Kon Bi Brussel VH 6548).
De dagteekening wordt gegeven door de opdracht van de uitgevers aan Abraham des
Amorie, uit Haarlem 2 maart 1734. Uit de voorrede kunnen wij berekenen dat de
Schrijver in 1729 overleed. Het overzicht over het snoeien bedraagt 36 hoofdstukjes.
Heelkunde [1800 Goffin] Heelkundige waarneming Wegens eene zwaare
geschote wonde diep in de zelfstandigheid der herssenen ingedrongen,
welke hoewel langen tyd zonder eenige toevallen genezen zynde, egter
op het onvoorzints den Lyder stierf. Door J.F. Goffin Heelmeester der
Burgerwees- Vondeling- en Zinneloos-huis dezer Stad. Residerend Lid
van dit Genootschap. (In Verhandel. Genootsch. Geneesk. Antw. 1800 III
pp 214-216, Bi Un Gent me 556)
Pest. 1560 Goijvaerts van Hakendevel Jac. Een tractaet van die
Contagieuse siekte der pestilentie, ghedeelt in twee deelen. Het ierste van
die cure preservative. Het tweede van die cure curative, enz. Loeven bij
Anth. Maria Bergaigne 1560 kl in 8 (Bi Un Amst.)
Physiologie. 1788 Goldwiz Seb. Nieuwe proeven omtrent eene waare
kennis der gal. Utrecht 1788 in 8 (Bi Un Amst.)
Pest. 1603 Gommesius Em. Tractaet van de peste, inhoudende
d'oorsaecken, teeckenen, remedien, soo verhoedende als ghenesende.
Hantwerpen 1608 kl in 8 (Bi Un Amst.)
Physiologie. 1790 Goodwyn Edm. Het verband tusschen het leven en de
ademhaling. Uit het Engelsch vertaald door F.W. Van der Leeuw.
Dordrecht 1790 in 8 (Bi Un Amst.)
Chemie [1670 Goossen] Het Cabinet der Mineralen, Metalen, en
Berg-eerts; Hare Gangen, en Natuur; Ook wat Instrumenten daer toe
behooren, om in vremde Gewesten te gebruiken. Hier is noch by-gevoegt
een Uitlegging over de onderste deelen van de Tafel Hermetis. Kortelijk
beschreven door Goossen van Vreeswyk, Bergmeester. t'Amsterdam, By
Joannes Janssonius van Waesberge, op 't Water. 1670. (14.8 × 8.8 cm, (8)
+ 56 pp, Bi A.J.J.V.)
Opdracht aan de beheerders van de Indische Compagnie, geteekend uit Amsterdam
op 28 februari 1670; voorrede en daarna een verklaring in de Fransche taal
‘Commission pour
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le Sieur Vreeswyck’ waardoor hij vergunning krijgt om in Canada ertsenmijnen uit
te baten; die verklaring is geteekend uit Parijs 18 december 1865.
De studie der ertsenaders bedraagt 15 punten en eischt een reeks werktuigen
waarvan de lijst wordt opgemaakt. Spr. beschrijft de ovens om te ertsen te smelten
en te roosten en bijzondere proeven, zooals met sterk water (salpeterzuur). De
uitlegging van de tafel van Hermes verdient een bijzondere studie.
Medegebonden als 3e stuk met ‘De Groene Leeuw’ 1674.
Chemie. 1671 Goossen van Vreeswyk. De gouden leeuw of den asijn der
wijsen. Amsterdam, Pieter Arentsz 1671 in 8.
Chemie. [1672 Goossen] De Roode Leeuw, Of het Sout der Philosophen;
Waer in wonderlijke Bedenkkingen over het Groote Werk, heerlijk
bearbeiden der Metalen en Mineralen, kostelijke Medicynen, suivere
Brandewynen uit allerley Vruchten, en vele nutte Konsten den Liefhebberen
van de Natuur uit eigen ervarentheit mede gedeelt worden, Door Goossen
van Vreeswyk, Berg-meester. Allesins met noodige Kopere Platen verciert.
t'Amsterdam, By Pieter Arentsz. Boekverkooper, in de Beurs-straet, in de
drie Rapen, 1672. (14.8 × 8.8 cm, (16) + 215 + (9) pp, Bi A.J.J.V.)
Opdracht aan Martels, Heere van Danckeren; voorrede waarin Schr. zegt dat hij heeft
‘geleert de Anima uit alle Metalen en Mineralen te trekken, als mede uit eenige
Souten, die dienstig zyn in de Medicynen als ook in den Metalischen arbeid, en
Alchymie’; die voorrede eindigt met de woorden: ‘Geschreven in myn Laboratorium
tot Amsterdam, desen 6 May, 1672’. Met behulp van figuren en medewerking van
gedichten wordt het verkrijgen van metalen en van vluchtige geesten uiteengezet.
Op het einde een hoofdstuk getiteld ‘Schat der Schatten Voor d'Alchymisten; Door
Philips Theophrastus, Bombast, Paracelsus den Grooten’ (pp. 169-184), een sluitrede
en een alphabetische bladwijzer.
Medegebonden als 2e stuk, met ‘De Groene Leeuw’ 1674.
Chemie. [1674 Goossen] De Groene Leeuw, Of het Licht der Philosophen;
Vertoonende alle Koninklijke Handelingen in het openen en ontsluiten
der Metalen, Mineralen, Vegetabilische en Animalische saken, het
onderkennen van hare Natuur en Souten, seer dienstig tot vele heerlijke
Medicynen, tot verscheide Schoone Verwen en Tincturen, en meer andere
nutte voortreffelijke werken der Konst, uit eigen ondervinding gunstig
voor-
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gestelt, Door Goossen van Vreeswyk, Berg-meester. Met vele noodige
Kopere Platen verciert. t'Amsterdam gedrukt voor den Autheur, zijn mede
te bekomen by Johannes Janssonius van Waesberge. 1674 (14.9 × 8.7 cm,
(16) + 246 + (10) pp, Bi A.J.J.V.)
Medegebonden met De Roode Leeuw 1672 en Het Kabinet der Mineralen 1670.
Opdracht aan Hans Albrecht van Treileren; voorrede aan den lezer en daarna een
Fransch gedicht ‘A l'honneur de l'Autheur de ce Traicté’ van B. Pielat Medec. Doctor.
Alchemischtische verhandeling waarin tweespraken voorkomen, namelijk tusschen
de Alchymisten en den Ouden Man, en tusschen het ‘Sout’ en het ‘Antimonium’,
soms ook in verzen. Het werk sluit met een alphabetisch bladwijzer en de uitlegging
der alchemistische teekenen.
Chemie. 1684 Goossen van Vreeswyk. Silvere rivier ofte Koningsfontein.
's Hage P. Haagen 1684.
Pest. 1711 Goris G. Beknopte verhandeling van de verschrikkelijke
pestziekte. Amsterdam 1711 in 8 (Bi Un Amst.)
Geslachtsziekten. 1714 Goris G. Prys tegens dank, of een Korte maar zeer
naaukeurige verhandeling van de Venus-ziekte. Leyden 1714 in 8 (Bi Un
Amst.)
Pediatrie. 1725 Goris G. Het Kind van weelde of de vrugt van weeld en
ontugt. Leiden 1725 in 8 (Bi Un Amst.)
Goris G. Zie 1707 Bourgeoise.
Heelkunde. 1731 de Gorter. De gezuiverde heelkonst, ter onderwijzende
van den leerende en konstoeffenenden heelmeester, Leiden 1731 in 8, en
1735 (Bi Un Amsterdam). Met de volgende Latijnsche vertalingen: Leiden
1742 in 4, Florence 1745 in 4, Padua 1750 in 8, Weenen 1762 in 8. De Bi
Un Amsterdam bezit de volgende Nederlandsche uitgaven: Amsterdam
1746 in 8, Amsterdam 1751 in 8, Amsterdam 1761 in 8, Amsterdam 1790
in 8.
Diergeneeskunde. 1745 de Gorter. Geneeskundig onderzoek van de
oorzaak, voorkoming en genezing van de tegenwoordig heerschende ziekte
van het vet rundvee. Harderwyk 1745 in 8.
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Verloskunde. 1752 de Gorter. Het regt gebruyk der Sluytband, nevens
eenige verbeterde behandelingen in kraamvrouwen. Amsterdam 1752 in
8.
Plantenkunde [1774 de Gorter] Beschryving van een bloem-horologie
door David de Gorter. (In Verh. Bat. Gen. Rotterdam, 1774 I, pp 478-492,
Bi Un Gent Hi 9621).
Tijd van den dag waarop de bloemen open gaan en zich sluiten.
Plantenkunde [1774 de Gorter] Kruidkundige verhandeling over Jerem
XVII vs 6. Door David de Gorter, Jz. (In Verhand. Maatsch. Wet. Haarlem
1774 XV pp 126-146, Bi Un Gent Hi 2045).
Betreft Tamarix.
Plantenkunde [1782 de Gorter] Leer der plantkunde, Door D. de Gorter,
Meester der Vrye Konsten, Doctor in de Wysbegeerte en Geneeskunde,
Oud Professor in de Genees- en Kruidkunde te Harderwyk, en Lyfartz van
Haare Ruskeizerlyke Majesteit, Lid van de Keizerlyke Akademie der
Natuur-onderzoekeren, van de Keizerlyke Akademie der Weetenschappen
te St Petersburgh, van de Koninglyke Akademie der Weetenschappen te
Stockholm, van de Koninglyke Maatschappy der Weetenschappen te
London, van die te Haarlem, Rotterdam en Vlissingen, als mede van die
ter bevordering van den Landbouw te Amsterdam, Eerste deel. Te
Amsterdam, By Jan Willem Smit. MDCCLXXXII (21 × 12.2 cm, (10) +
362 pp, Kon Bi Brussel VH 6140)
Titelprent verbeeldende een plantentuin, waaronder 4 verzen:
O Jongeling! beschouw waar u LINNAEUS leidt,
En leer hier 't onderscheid der Boomen, Kruiden, Bloemen.
Doch denk, wie ons die schonk: 't is GODS voorzienigheid;
Wiens schikking nooit genoeg door 't Schepsel is te roemen.
M.E. de Gorter. Gebr. Schultz.

Het boek wordt opgedragen aan de overheid van Zutphen, door D. de Gorter, uit
Zutphen 14 oct 1782. Baronnesse van Rouwenoort, en de dame Welmers-van Damm
schreven voor het werk de volgende gedichten.
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Op de leer der Plantkunde,
Met veel moeite op verzoek van veele Vrienden in de Nederduitsche
Taal beschreeven, Door mynen waarden Vriend, David de Gorter.
Gy, Flora's Vriend! toont met verstand
Het Kunstig Samenstel der Bloemen,
De nuttigheid in Kruid en Plant:
Ja, alles wat men fraai kan noemen
Hebt gy, in juiste Moedertaal,
Nu in dit keurig Werk beschreeven.
Gy leert ons, door een kies verhaal,
Wat nut Stam, Blad, en Wortlen geeven;
En met een opslag van het oog
Geslacht en Soorten t'onderscheiden.
De zugt, die U hier toe bewoog,
Om ons opmerkzaam voort te leiden,
Doe ieder uit Uw noeste vlyt
Met lust een dankbaar voordeel trekken:
Uw Naam, Uw Lof verduur den tydt,
Ja moet tot Neêrlands roem verstrekken.
Uit oude Vriendschap.
ALEXANDRINA, BARONNESSE
VAN ROUWENOORT tot Sevenaer.
Uilenpas den 9 September 1782.

Op de Leer der Plantkunde,
Van den Wel Edelen Hooggeleerden Heer D. de Gorter
Schonk Rome eertyds ten prys een groene Lauwerkroon
Aan hem, die door 't Penceel, de dood in schyn deed leeven,
Of die zyn gulde Luit op een verheeven toon
Van Pindus-spitze Kruin, ten Hemel had gedreeven.
Had Neërlands Maagd, dit loon aan vlyt en kunst gehegt,
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Zy vierde straks Uw hoofd, die deeze twee wil paaren,
Die Flora's Lustpaleis, uw trouw hebt toegezegt,
Haar schoonheid openbaart, haar schatten wil vergaaren,
Die dringt in 't ingewand der aarde, en toont de kragt
Van Plant en Kruid en Bloem, door 't Eeuwig Alvermogen,
Ten dienst van Adama Kroost, uit niet hervoort gebragt,
Met Naam en Nuttigheid, ten klaarsten stelt voor oogen.
LINNAEUS Voedster Zoon, die treedt in 't moeilyk Spoor,
Dat Hy bewandeld heeft, en met zyn Hand geweezen.
Geleerdheid voert Uw lof, tot in haar Tempelchoor.
Zolang men Planten kent, zo word Uw Naam gepreezen.
Op 't prachtig marmer, dat haar Altaar onderstut,
Staat door de Hand der Kunst Uw Beeldnis ingedreeven.
Uw Vlyt, Uw yvervuur, dat blaakt tot 's Menschen nut,
Zal by den laat'ren Neef, noch met verwond'ring leeven.
G.A.H. WELMERS,
Geb. VAN DAMM.
Zutphen
den 16 September 1782.

De inleiding bespreekt de geschiedenis der plantenkunde tot de rangschikking van
Linnaeus. De deelen en eigenschappen der planten worden opgesomd in het Latijn
en in het Nederlandsch, op zeer uitvoerige wijze, op pp 33-76. Daarna volgen de
kenmerken der geslachten met figuren, een overzicht der systematiek, de
onderscheiding van de soorten en de synoniemen.
Men zal bemerken dat het boek als 1e deel voorkomt. Een 2e deel bestaat
waarschijnlijk niet volgens A.J. Vander Aa, Biographisch woordenboek (1862, VII,
p. 305); de Kon Bi Brussel bezit alleen het 1e deel.
Plantenkunde [1786 de Gorter D.] Bericht nopens het vogel-gras, van den Heer D.
de Gorter, J.z.M.D. en Professor, enz. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1786
XXII pp 471-473, Bi Un Gent Hi 2045).
Betreft Panicum Crus Galli.
Geneeskunde. 1733 de Gorter Joh. Korte beschrijving van een algemeen
doorgaande ziekte en in deze tijd nog woedende en deszelfs genezing door
swetinge. Vertaald door A. Lambrechts. Amsterdam 1733 in 8 (Bi Un
Amsterdam)
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Verloskunde. [1744 de Gorter]. Kort vertoog of aanwyzing Hoe en waar
de Sluitband der Kraam-Vrouwen, moet gelegt worden. Waarin te gelyk,
de kwade gevolgen van de gewone legging wordt voor oogen gestelt. Wel
eer onder andere werkjes, maar nu, wegens deszelfs nuttigheid en gebruik,
afzonderlyk uitgegeven door Johannes de Gorter Medicinae Doctor en
Professor ordinarius. Te Amsteldam, By Hendrik Vieroot, Boekverkooper
op de hoek van de Nieuwendyk, aan den Dam. MDCCXLIV. (19.7 × 11.2
cm, 48 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 3232)
Het stukje, geteekend op 12 april 1744 te Harderwyk, is van beschrijvenden aard.
Een latere uitgave zou verschenen zijn zonder datum, misschien in 1752 (Bi Un
Amsterdam).
de Gorter, J. Zie Anonymus 1741.
Geneeskunde. [1761 de Gorter] Gezuiverde Geneeskonst, of kort onderwys
der meeste inwendige ziekten; Ten nutte van Chirurgyns, Die ter Zee of
Velde dienende, of in andere omstandigheden, zig genoodzaakt vinden
dusdanige ziekten te behandelen. Door Joannes de Gorter, Medicinae
Doctor en Professor. Derde druk, merkelyk vermeerderd. Te Amsterdam,
By Isaak Tirion, vooraan in de Kalverstraat, in Hugo Grotius. MDCCLXI.
(21.9 × 14 cm, (24) + 305 + (15) pp, Bi Un Gent me 182, Bi Un
Amsterdam).
De schrijver te oud geworden om een nieuwe uitgave te bezorgen, zoo was een vriend
van hem, die onbekend blijft, deze 3e uitgave te bezorgen. De eerste uitgave verscheen
te Amsterdam in 1744, de 2e in 1751 in 8.
Na een lange voorrede bevat het boek de volgende hoofdstukken: algemeene
ziekten, ziekten des hoofds, van den hals, de borst, den buik, de urine- en
geslachtsorganen, de huid. Ten slotte lijst van kunstwoorden en alphabetisch register.
Verloskunde. 1786 de Gorter J. Kort begrip der vroedkunde. Amsterdam
1786 in 8. (Bi Un Amsterdam)
Jan van Gorter, geboren te Enkhuysen 19 feb. 1689 en overleden op 11 sept. 1762,
studeerde de geneeskunde te Leiden en werd doctor in 1712; hij practiseerde te
Enkhuysen tot in 1725, werd hoogleeraar te Harderwyk, daarna in 1754 arts van
Keizerin Elisabeth van Rusland. Hij schreef talrijke verhandelingen in het Latijn;
buiten de bovengenoemde in de Nederlandsche taal, noemt Hoefer nog:
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De zoon van Jan van Gorter, David van Gorter (ca 1720 † 1783) was medicus en
plantkundige, en werd ook arts van het Russisch hof; terug in Holland hield hij zich
vooral met plantenkunde bezig.
Anatomie. [1686 de Graaf] Alle de Wercken, so in de Ontleed-kunde, als
andere deelen der Medicyne, Beschreven door de Hr Regnerus de Graaf,
In sijn leven Naukeurig Ontleder en gelukkig Geneesheer tot Delft.
T'Amsterdam, By Abraham Abrahamse. 1686 (17.3 × 11.0 cm, (32) + 671
pp, Bi Un Gent me 347).
Titelprent verbeeldende een vrouw (de Wetenschap) een graf met een lijk schouwende.
Voorrede aan den lezer, een portret met het onderschrift: Regnerus De Graaf Delphis
Medicinae Doctor; de volgende verzen van den vertaler:

De Over-Setter tot den Leeser.
Staâ buyten, dien het hert van Nasôs Minne-schigt
Door-griest is; happig volk, staâ buyten, dien u ooren
En oog betovert vindt, op 't minste stuyp gesigt
Van Prent of letter, niet gemaalt om te bekoren,
Min aan te stooken 't vier, dat reets te lugtig brant.
Wat 's dog een Lapje vel? voorwaer geen lachens waardig.
Wijl 't stinkt en leevend' rot. Maar konstig was de handt,
(Helaas, al mee vertot!) die altoos eeven vaardig,
En wonder 't wonder-stuk, van Vrou-natuur bedekt,
Ont-dekte; niet ten spot, maar leering voor Geleerde.
Dit's GRAAFLYK, eerlijk, kuysch! Sijn Geest, noyt over-rekt,
Schoot niet te kort; maar 't lijf, dat een-maal rust begeerde,
Gaf 't op: dies slaapt de GRAAF. Hy sturf niet: wijl sijn Mondt,
Sijn Siel-mondt, nu nog spreekt, en hier soo wel blijft leven,
Als daer hy salig is. Tuygt dit met my terstondt,
Wijs-Giers van d'Artzeny, dien eerst niet was gegeven
De Sleutel van dees' Kas, daar Heyl besloten is
Voor d'Heel-Konst, 't regte waar, dat dus lang lag in 't duyster.
Dit was mijn sorg, ik dagt, sal dan de Schijn-vernis
Van een uytheemsche Taal dees' on-verwelkb're luyster
Ont steelen d'Artz, die hier 't puyk van den Aart-Kloot tart?
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Neen, 't waar niet regt. Gy, laat dees' kleyne moeyt' dan veylig
Voor neus-wijsg' op spraak sijn. En gy, die 't rottig hart
Vol kittel sugt besit, staâ buyten, 't Bladt is heylig.

Een Latijnsche uitgave verscheen in 1678 onder den titel: Regneri de Graaf Opera
Omnia, Lugd. Sumpt. Io Anto. Huguetan & Soc. 1678 (18 × 11.6 cm, XX + 390 pp,
Bi A.J.J.V.). De vergunning van deze uitgave van Lyon dagteekent van 23 feb 1678,
terwijl het drukken op 4 juni 1678 eindigde.
Het boek bedraagt 8 verhandelingen: 1o het onderzoek van de voortteelende ledematen
bij den man, 2o een brief aan Lucas Schacht te Leiden over de voortteelende ledematen
bij de vrouw, 3o een nieuw ontwerp van de geslachtsorganen der vrouw, 4o een
verdediging der geslachtsorganen, 5o de beschrijving en de eigenschappen van het
alvleeschsap, 6o de clysteren, 7o een brief aan V.F. Plempius te Leuven op hetzelfde
onderwerp, 8o het gebruik van de spuit in de anatomie. Het boek bevat verscheidene
platen en na ieder verhandeling een alphabetischen bladwijzer.
Regnerus de Graaf, geboren te Schoonhaven 30 juli 1641, overleden te Delft 17 Aug.
1673, studeerde te Leiden en te Angers. De volledige werken verschenen in het Latijn
te Leiden in 1677 en 1705 in 8. Hij practiseerde te Delft van af 1666. Zijn
onderzoekingen over het pancreas en het pancreasvocht, en over de vrouwelijke
geslachtsorganen hebben hem beroemd gemaakt. Hij ontdekte de waarde der
microscopische waarnemingen van Antoni van Leeuwenhoek en wees hem den weg
van de Royal Society van London.
Anatomie. 1660 vander Gracht J. Anatomie der uitterlicke deelen van
het menschelick lichaem. Verm. met een tractaat, van het verhaal van het
hart. In 't einde een bijvoegsel voor den omloop des bloets van Harveius.
2e druk Rotterdam 1660 in fo. 's Graven Hagae 1634 in fo (Bi Un Amst.)
Geneeskunde [1787 's Graeuwen]. Welke zyn de bekwaamste en tevens
veiligste middelen om de Geelzucht, wanneer zy niet te verre gevorderd
is, op te lossen. Wat keuze en welke voorzorgen moet men daaromtrent
in het oog houden, zo ten aanzien van de verschillende oorzaaken deezer
ziekte, als van haare onderscheiden trappen? En indien zy voor ongeneeslyk
moet gehouden worden, uit welke tekenen zal men dat besluiten? Het Ge-
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nootschap ziet, noopens de keuze der middelen, in het byzonder op die
hachlyke omstandigheid, wanneer de ziekte tot haare geneezing volstrekt
ontbindende middelen vereischt, terwyl ondertusschen de staat van
ontbinding, waartoe reeds alle vochten gebragt zyn, byna zodaanige
middelen schynt te verbieden. Door A.J. 's Graeuwen, P.z. Med. Doctor,
Pensionaris Hon. en Griffier der Stad Zierikzee. (In Handel. Geneesk.
Gen. Amst. 1787 XII pp 1-200, Bi Un Gent me 366a).
Geneeskunde. [1789 's Graeuwen] Welke is de aart van den Kinkhoest?
waar heeft Hij zijne bepaalde Zitplaats? welke zijn deszelfs Oorzaaken?
welke zijne Kenteekenen? welke zijne Toevallen en Gevolgen? op welke
gronden steunt zijne Voorzegging? Krijgt men dien meer dan eens? is Hij
Besmettelijk of niet? zo ja: op welke wijze zoude men de Besmetting
kunnen voorkomen? welke is de geschikte wijze om denzelven te
geneezen? Door Dr Abraham. Jacob. 's Graeuwen, Stads Medicinae Doctor,
en Pensionaris Honorair en Griffier der Stad Zirikzee. (In Verhandel.
Utrecht. Gen. 1789 VI pp 497-796, Bi Un Gent Hi 9653).
Op de volgende wijze behandelt Schr. de besmetting (p. 593) de besmetting ‘wordt
te weeg gebragt door eene onmiddelijke aanraking, dan eens door besmette
kleederen.....; dan weder door de Lucht, tot op eenen, zoms aanmerkelijken afstand
voordgedreven, of wel door middel van de dampen en uitwaassemingen der Zieken
daar mede omgevoerd: als wanneer dusdanig eene Lucht gezegd wordt besmettelijk,
dat is met besmettelijke deeltjes bezwangerd te zijn. Sommigen dezer Besmettingen
nu bestaan in een vast vergift (Contagium fixum) het gene zonder aanraaking van
het besmette deel, of onmiddelijke tusschenkomst en vereeniging der besmette stoffe
zich niet overplant, gelijk het Schurft en andere vurigen uitslag, het Venus-smet, het
gift van den Dollen-honds-beet, enz. Of in eene vlugge besmetting (Contagium
volatile) dat is, die eene vlugge eigenschap bezitten, gelijk de Peststof, en die der
kwaadaartige Koortsen met of zonder Uitslag, die van veele Roodeloopen, het Poken Maazelsmet, en andere Epidemieke Ziekten, waar onder ik ook den Kinkhoest
rekene.....’. Zulke gedachten staan zoo ver niet van onze moderne opvattingen.
Heelkunde. [1769 Gram] Waarneming over een Lieschbreuk, door middel
van de Breuksnede gelukkig genezen door F.H. Gram. Heel en
Vroedmeester te Rotterdam (In Verh. Zeeuwsch Gen. 1769 I pp 595-605,
Bi Un Gent Hi 1902.)
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Geneeskunde. 1789 Grant Will. Waarneemingen omtrent de natuur en
genezing der koortsen. 's Gravenhage 1789-91 in 8 (Bi Un Amst.)
Geneeskunde. 1744 Grashuis Joan. Genees- en heelkundige verhandeling
van de scirrhus en cancer of het knoest- en kreeft gezwel. Amsterdam
1744 in 8. Nieuwe uitgave Hoorn 1764 in 8 (Bi Un Amst.)
Geneeskunde. 1747 Grashuis J. Van de etter-wording, met korte schets
van eene ziekte tot nog toe niet genoegzaam beschreven. Amsterdam 1747.
Hoorn 1764.
Geneeskunde [1758 Grashuis] Verhandeling van het kolyk van Poitou;
door Joannes Grashuis. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1758 IV
pp 513-614, Bi Un Gent Hi 2045)
Heelkunde [1760 Grashuis] Kankerachtig uitgroeying des Hoofds van
het membrum virile door afbindinge van het deel geneezen. Door J.
Grashuis. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1760 V pp 198-205, Bi
Un Gent Hi 2045).
Grasper H.J. Zie 1719 Cohausen.
Hygiene. 1760 Grave Ant. Plan en project ter bekoming eener direkter
doorgaande circuleering en verversing van water door de gragten en
canaalen der stad Amsteldam. Amsterdam 1760 in 4.
Grave. Zie 1688 Van de Velde J.
Heelkunde [1776 Greeve]. Waarnemingen over genezene hoofdwonden,
verteld met fractuuren in het cranium. Door Gerard Greeve. (In Verhandel.
Zeeuwsch Gen. 1776 V pp. 147-199, Bi Un Gent Hi 1902).
Twee waarnemingen uit Utrecht in 1774.
Heelkunde [1778 Greeve] Waarneming van een zeer aanmerkelyke splyting
in den ruggegraat, verzeld met een groot waterhoofd. Door G. Greeve. (In
Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1778 VI pp 601-612, Bi Un Gent Hi 1902).
Heelkunde. 1778 Greeve Ger. Waarneming van een zeer byzonder en
nooit beschreven ongemak aan de onderkaak. Utrecht 1778 in 8 (Bi Un
Amst.)
Heelkunde [1782 Greeve] Waarneeming van een hoornagtig uitwas,
gegroeid aan de binnenzyde van de dye; door Gerard Greeve. (In
Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1782 IX pp 240-246, Bi Un Gent Hi 1902).
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Heelkunde [1784 Greeve] De noodzakelykheid Van het spoedig toetreeden
tot de Breuksnyding, By beklemde darmbreuken, in zestien Gevallen
aangetoont door Gerard Greeve, Stads Heel- Breuk- en Vroedmeester te
Utrecht, Lid van 't Zeeuwsche en Utrechtsche Genoodschap van Konsten
en Weetenschappen; van de Correspondentie Societeit in 's Hage, enz.
enz. Briefsgewys toegedragen aan den Wel Edele Heer G.J. van Wy,
beroemd Heelmeester, Stads Operateur van den Steen, Heelmeester van
't Pest Gasthuis, Lid van 't Utrechtsche Provinciaale en andere Geleerde
Genootschappen, enz. enz. te Amsterdam. Te Utrecht, By Dirk Kemink
en Zoon en Henricus van Otterloo, Boekverkopers, 1784 (22.5 × 14.1 cm,
46 pp, Bi Un Gent me 2292, Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. [1786 Greeve] Waarneeming van eene spoedige geneezing
eener geweldige beroerte door Gerard Greeve, Medicinae Doctor en
Chirurgijn te Utrecht (In Verhandel. Utrecht. Gen. 1786 IV 2 pp 1-8, Bi
Un Gent hist 9653).
Verloskunde. 1799 Greeve Ger. Bericht wegens eene verlossing. Utrecht
1799 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Physiologie. 1781 Gregory John. Beschouwing van den staat en de
vermoogens van den mensch. Naar den 6en druk uit het Engelsch vertaald
door Anna Elize Burna. Leeuwarden 1781 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geboren te Aberdeen in 1724, overleden te Edimburg in 1773, arts te London en
eerste geneesheer van den koning van Engeland.
Geneeskunde. 1793 Greve Wilh. Hondsdolheid. Rotterdam 1793 in 8 (Bi
Un Amst.)
Geneeskunde. 1689 Grimberg N. 't vermakelijk bloemhof der medicijne.
Amsterdam ten Hoorn 1689 in 12 (Bi Un Amst.)
Landbouw. 1669 van der Groen Johan. Den Nederlandtsen Hovenier.
Amsterdam 1669 in 4.
Landbouw [1672 van der Groen] Den Nederlantschen Hovenier..... Door
J. vander Groen, Hovenier van Sijn' Doorluchtighe Hoogheydt, den Heere
Prince van Orangien,...... Tot Brussel, By Philips Vleugaert.... MDCLXXII.
Met Gratie en Privilegie (15.6 × 20.2 cm, Bi Landb. Hoogeschool Gent,
Kon Bi Brussel II 45168)
Zie Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1931 p 660.
De verdeeling bedraagt: I Den Nederlandtschen Hovenier
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(98 pp.), II Den Verstandighen Hovenier (80 pp.), III Den Ervaren Huyshouder (pp
1-38), IV Den neerstighen Bien-houder (pp 41-56), V Den Verstandighen Kock (pp
57-88).
Landbouw [1687 van der Groen] Den Nederlandtschen Hovenier, Zynde
het I Deel van het vermackelyck Landt-leven...... Tot Brussel, By Peeter
Vleugaert, Boeck-Drucker, woonende op de Hout-Marckt. MDCL XXXVII
(20.5 × 16 cm, 24 + 50 + 112 + 53 + 92 pp, Bi Un Gent Acc 8386).
Zie Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1931 p 663.
Deze tweede uitgave werd evenals de 1e met de medewerking van P. Nyland
bewerkt, en bevat de zelfde 5 deelen.
Landbouw. [1721 van der Groen] Den Nederlandsen Hovenier. Zijnde
het I Deel van het vermakelijk Land-leven...... 't Amsterdam, By de Wed.:
van Gijsbert de Groot... 1721 (19.8 × 15.4 cm., 24 + 40 + 106 + (6) + 88
+ 88 pp., Bi Un Gent 175P3, Kon Bi Brussel III 16209 A).
Zie Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1931, p 666.
Deze uitgave gelijkt op deze van 1687, grootendeels met gothische letters gedrukt.
De figuren zijn met andere koperen gietafdrukken en zijn omgekeerd.
Landbouw [1783 Gronau] Verhandeling over de zaai- en weilanden, door
C. Gronau, predikant op de Meden in de Ommelanden van Groningen. (In
Verhandel. Bat. Gen. Rotterdam 1783 VII pp 153-172, Bi Un Gent Hi
9621)
Verloskunde. 1800 Grootendorst N. Beschryving van eene langzaam
voortgaande arbeid, en daarop gevolgde verlossing van een zeer
wanschapen vrucht. Utrecht 1800 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Gruiwardt, Ferd. Zie 1723 Herls Corn.
Geneeskunde [1779 Guattani] Aanwyzing om de uitwendige
slagader-gezwellen, op eene gemaklyke wyze te geneezen; door Carolus
Guattani; Heelmeester van wijlen Paus Clemens (Ganganelli) den XIV.
Oppersten Heelmeester van twee Hospitalen te Rome; Lid Correspondent
van de Koninklijke Akademie der Wetenschappen en van die der
Heelkonst, te Parijs. Vertaald en vermeerderd met een Aanhangsel van
Waarneemingen, Om de Wonden der uitwendige Slagaderen te geneezen,
meerendeels alleen door het bezwagtelen van het geheele deel; door Jacob
van der Haar, Oud Chirurgijn Generaal by de Troepen van den Staat, ten
dienste van zijne Groot Brittannische Majesteit: Oud Premier Chirurgijn
van 's Lands Leger
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Hospitalen, en thans Chirurgijn van de Stad en het Hospitaal der Hoofdstad
's Hertogenbosch: Lid van de Hollandsche Maatschappije der
Weetenschappen, te Haerlem. Met Plaaten. Te Rotterdam, By Reinier
Arrenberg, MDCCLXXIX. (21.6 × 13.4 cm, (18) + 112 pp, Bi Un Gent
me 2478, Bi Un Amsterdam).
Eerst deze twee verzen van J. Martens:
't Is wreed! zoo Heelkonst zonder noodzaak pijn verwekt.
Maar ook, wen zij spaard pijn, daar pijn tot heil verstrekt.
Het boek wordt opgedragen aan Petrus Camper door Jacob van der Haar; de
voorrede is ook door J. Vander Haar geteekend uit 's Hertogenbosch op 23.11.1778.
Het overzicht bedraagt 22 waarnemingen van Guattani en het aanhangsel 4.
Guido de Cauliaco. Zie de Cauliaco, in mijn 5e bijdrage, Versl. en Meded. Kon.
Vla. Acad. 1938 p 489.
Oogen [1597 Guillemeau-Baten]. Tracktaet van alle de ghebreken der
Oogen, die hondert ende derthiene in getale zijn, de welcke de Ooge
onderworpen is. Door Jaques Guillemeau van Orleans, ordinaris Chirurgijn
des Conincx, ende gesworene der Staet van Parijs. Uut de Fransoysche
sprake overgeset door D. Carolum Battum Tot Dordrecht. By Abraham
Caen, 1597. Met Privilegie voor 6 Jaren. (13 × 8.7 cm., 18 + 205 + 16 pp,
Bi Un Gent G 14356)
Zie Versl. en Med. Kon. Vla. Acad. 1933, p 549.
Van dat werk van J. Guillemeau vertaald door Car. Baten verscheen in 1678 een
andere Nederlandsche vertaling door Joh. Verbrigge, geneesmeester te Middelburg:
Oogen [1678 Guillemeau-Verbrigge] Hondert en dertien Gebreken en
Genezinge der Oogen. Eertijdts beschreeven door Mr. Jaques Guillemeau,
En nu vermeerdert door Mr Johannes Verbrigge, Chirurgijn en
Gasthuys-Meester binnen Middelburgh in Zeelandt. Nevens een Kleyne
beschrijvinge der tanden. t'Amsterdam, By Jan Claesz. ten Hoorn,
Boeckverkooper over 't Oude Heeren Logement, 1678 (14 × 8.7 cm,
titelplaat + 22 + 232 pp, Bi Un Gent me 2201, A 39889)
Zie Versl. en Med. Kon. Vla. Acad. 1933 p 550.
Heelkunde. 1598 Guillemeau. De Fransoysche Chirurgie of alle de
manuale Operatiën der chirurgie. Door Jaques Guillemeau van Orliens.
Wt den Fransoyschen in nederlandtsche tale overgheset door D. Carolum
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Battum. Tot Dordrecht, gedruckt by Isaac Jansz Canin 1598 (Bi Un
Amsterdam, Kon Bi Brussel VH 7863); Dordrecht 1652 in fo (Bi Un
Amsterdam).
Heelkunde. 1666 Guillemeau Jacq. Alle de wercken der chirurgie.
Dordrecht 1666 in fo. (Bi Un Amsterdam).
Jacques Guillemeau (Orleans 1550 † Paris 1613), heelmeester van Charles IX, Henri
III en Henri IV, en krijgsarts van de Spaansche legers in Nederland.
Geneeskunde. 1751 van Gulpen Theod. Schakel der genees- en heelkunde.
Rotterdam 1751 in 8 (Bi Un Amst.).
Geneeskunde. 1754 van Gulpen Theod. Verhandeling over de Viaansche
gezond-bron. Rotterdam 1754 in 8 (Bi Un Amst.).
Geneeskunde. 1768 Gummer J. Het stikken der drenkelingen en de
herstellinge der verdronkene. Groningen 1768 (Bi Un Amst.).
Guyot. Zie 1755 Cramer.
Diergeneeskunde. 1714 van Gyzen Jan. 's Klaagend Nederland, bezogt
met sterfte onder het rundvee. Amsterdam 1714. (Bi Un Amst.).

H
Heelkunde [1757 ten Haaff]. Eene kwalyk geneezende Breuk van het
Dyebeen, door Kunst herbroken, En zeer spoedig recht geneezen; door G.
ten Haaff. (In Verhand. Maatsch. Wet. Haarlem 1757 III, pp 158-182 Bi
Un Gent Hi 2045).
Heelkunde [1758 ten Haaff]. Herstelling van een zeker verouderde en
aanmekelijke scheeven hals; en een bynaa op de linker schouder
neerhangend hoofd, door het afsnyden der tendo van de musculus sterno
mastoideus door G. ten Haaff. (In Verhand. Maatsch. Wet. Haarlem 1758
IV pp. 293-304, Bi Un Gent Hi 2045).
Heelkunde [1760 ten Haaff]. Geneezing van een aanmerkelyken fistel,
welke uit het vet, dat de nieren omringt, zyn oorsprong had: door G. ten
Haaff. (In Verhand. Maatsch. Wet. Haarlem 1760 V pp 168-197, Bi Un
Gent Hi 2045).
Oogheelkunde. [1761 Ten Haaff] Korte Verhandeling Door Voorbeelden
gesterkt, nopens de nieuwe Wyze om de Cataracta, met de daar door
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veroorzaakte Blindheid te genezen, door middel van het Kristallyne Vocht
uit het Oog te nemen. Door Gerard Ten Haaff, Meester in de Heelkonst
te Rotterdam, Operateur van den Steen te Delft, en Lid van de Hollandsche
Maatschappy der Wetenschappen. Te Rotterdam, By Reinier Arrenberg,
1761. (15,8 × 8,8 cm., 52 + (2) pp, Bi Un Gent me 3170, Bi Un
Amsterdam).
Opdracht aan B.S. Albinus-Leiden en T. Schwenke in den Haag. Na de voorrede de
volgende strophen van J. Vander Haar uit 's Hertogenbosch 17 20/4 61:

Op de Korte Verhandeling Om de Blindheid te genezen, door het
wegnemen van het Kristallyne Lichaam, uit het Oog door Gerard
Ten Haaff, Heel- en Hand-arts te Rotterdam, Operateur van den
Steen te Delft, en Lid van de Hollandsche Maatschappye der
Wetenschappen.
Geliefde Heelkonst, Ziels Vriendin!
Myn hart, myn lust, myn wil, myn zin.
Gy hebt in Nederland nog echte en waare Zoonen;
Die U steeds koestren door hunn' vlyt,
Al schoon de haat ne bitze nyd
En dwaaze onwetenheid U lasteren en hoonen.
Myn trouwe leeger Vriend, Ten Haaff,
Treed rustig voort, en toond ons braaf
Op 't voetspoor van Daviël, la Faye en and're Franschen,
Van Sharpen Warner elk een Brit,
Wat kracht gy schoone konst bezit:
Wie wraakt dan dat ik cier' zyn hoofd met letterkransen?
Den droeven armen blinden mensch,
Maakt hy weer ziende, en toond naar wensch
Aan elk, dien God 't gebruik der Oogen heeft gegeven,
Hoe Hemelsch deze konstgreep is,
Wanneer de naare duisternis
Door hulp der Heelkonst straks verdwynt en word verdwenen.
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Ach! dat hy veele volgers had!
En dat niet meer van Stad tot Stad
Een onbekenden drom van zwervende Oculisten,
Met veel geschreeuw en weinig wol,
In domheid groot in goudzucht vol,
Van Neêrlandsch Borgeren kunn' Oog- en geld verquisten.
Driemaal gelukkig Rotterdam
Toen daar Ten Haaff als Heel-arts quam!
Erasmus Borgerstad moet nimmer hem vergeten!
Een schat van konst uit 't Oorlogsveld
Heeft hy met zich daar neergesteld,
En doet aan ieder zien zyn Vader, en zyn weten.
Wel aan myn Vriend vaar voort; uw naam,
Zy 't voorwerp steeds der schelle Faam!
Leer op dien trand aan elk der brave Nederlanders
U na te streven op dat spoor,
Gelyk ik wensch met Ooge en Oor,
En daarom wagt in 't kort ook wederom iet anders.

De verhandeling wordt versierd met een plaat met de verklaring van de 5 figuren.
Geneeskunde [1762 ten Haaff], Bericht nopens eenen verdronkenen door
het aderlaten in de hals-aderen hersteld; door G. ten Haaff. (In Verhandel.
Maatsch. Wet. Haarlem 1762 VI pp 696-705, Bi Un Gent Hi 2045).
Heelkunde [1785 ten Haaff] Verhaal, nopens een verstropte navelbreuk,
In eene Vrouwe van 80 jaren, Door het. Handwerk (de Operatie) zeer
gelukkig en voorspoedig geneezen. Der Hollandsche Maatschappy der
Weetenschappen medegedeeld. Door G. ten Haaff. (In Verhandel. Maatsch.
Wet. Haarlem 1765 VIII1 pp 495-510, Bi Un Gent Hi 2045).
Diergeneeskunde. 1769 ten Haaff G.G. Kort vertoog nopens den aart der
tegenwoordige woedende ziekte der runderbeesten. Rotterdam Arrenberg
1769 in 8.
Heelkunde [1774 ten Haaff] Korte aanmerkingen over de beenwordinge
der zagte deelen, doch byzonder over die der mannen ballen, met een
bygevoegde waarneeming gesterkt; door G. ten Haaff. (In Verh. Bat. Gen.
Rotterdam 1774 I, pp 497-508, Bi Un Gent Hi 9621).
Heelkunde [1774 ten Haaff]. Korte verhandelinge over de gal-steenen,
gevonden in de galblaasen der runderen; door G.G. ten Haaff, medicinae
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doctor. (In Verh. Bat. Gen. Rotterdam 1774 I pp 517-522. (Bi Un Gent
Hi 9621).
Heelkunde [1775 ten Haaff] Korte aanmerkingen nopens de gevolgen der
kneuzingen op het menschelijk lichaam met een waarneming gesterkt door
G. ten Haaff, lid van deeze Maatschappye. (In Verhandel. Maatsch Wet.
Haarlem 1775 XVI2 pp 221-231, Bi Un Gent Hi 2045).
Heelkunde [1779 ten Haaff] Bericht wegens het snyden en afhalen van
den Steen der Blaaze, in twee byzondere tyden; door G. ten Haaff. (In
Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1779 XIX1 pp. 427-432, Bi Un Gent
Hi 2045).
Chemie [1780 ten Haaff] Scheikundige verhandeling over den olie,
natuurlyk in de Wynmoer bevat. Door Gerh. Gysb. ten Haaff, 's Lands en
Schielands Doctor te Rotterdam. (In Verhand. Maatsch. Wet. Haarlem
1780 XIX2 pp 189-202, Bi Un Gent Hi 2045).
Het product vertoont de eigenschappen van olie en kan onder meer tot het verlichten
worden gebruikt.
Chemie 1780 ten Haaff G.G. Over den zouten aanslag der turfkoolen.
1780.
Chemie [1781 Ten Haaff] Tweede antwoord op de vraag voorgesteld door
het Geneeskundig Genootschap, onder de zinspreuk Servandis Civibus:
Hoedanig is het eigenaartig en onveranderlyk onderscheid tusschen Zuuren,
die men uit het Ryk der Delfstoffen vervaardigt, en Zuuren, welke het
groeiend Ryk verschaft? En welk een invloed heeft dat onderscheid op de
Geneeskunst? Door G.G. Ten Haaff, 's Lands en Schielands Doctor te
Rotterdam, Lid van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen te
Haarlem, en van het Bataafsche Genootschap der Proefondervindelyke
Wysbegeerte te Rotterdam. Onder de zinspreuk: qui bene distinguit, bene
docet. Aan den Schryver van het welke de zilveren Gedenkpenning is
toegeweezen. (In Handel. geneesk. gen. Amst. 1781 VI, pp 72-128, Bi Un
Gent me 366a, me 45981).
Het stuk is gedagteekend 28 april 1780. De Studie bedraagt de drie zuren uit het rijk
der delfstoffen, Vitrioolzuur, Salpeterzuur en Zoutzuur. Uit het zoogenoemd Groeiend
rijk komen het phosphorisch zuur voor, en daarna de natuurlijke zooals deze van de
plantensappen, de ‘gegeste’ zooals wynsteen en azijn, en de ‘door konst gescheidene’
zooals de bloemen van benzoëhars, het zuur van de suiker.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

210
Heelkunde. 1781 ten Haaff G. Verhandeling over de voornaamste
Kwetzuuren, die den Scheeps-heelmeesteren voorkomen. Rotterdam 1781
in 8 (Bi Un Amsterdam); 2e druk Rotterdam 1728 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. [1781 ten Haaff] Kort vertoog over de hydrops vertebralis of
spina bifida, door twee waarnemingen bevestigd door G. ten Haaf,
Heelmeester & te Rotterdam. (In Verhandel. Utrecht Gen. 1781 I pp
378-390, Bi Un Gent Hi 9653)
Chemie [1781 ten Haaff] Scheikundige verhandeling over den zouten
aanslag der turfkoolen door Gerhardus Gysbertus ten Haaff, medicinae
doctor (In Verhandel. Bat. Gen. Rotterdam, 1781 V, pp 193-198, Bi Un
Gent Hi 9621)
Heelkunde [1781 ten Haaff] Waarneeming van eene zeer aanmerkelyke
groote verstropte balzaks breuk, Voornamentlyk door de Taxis hersteld,
door G. ten Haaff (In Verhandel. Bat. Gen. Rotterdam, 1781 V pp 199-205,
Bi Un Gent Hi 9621)
Otologie [1781 ten Haaff] Kort vertoog, Nopens de Genezing der
Doofheid, Ruising en Tuiting der Ooren, door het Inspuiten der
Eustachiaansche Trompetten. Door G. ten Haaff (In Verhandel. Bat. Gen.
Rotterdam 1781 V pp 216-220, Bi Un Gent Hi 9621).
Heelkunde [1783 ten Haaff] Berigt wegens een steatoma of spekgezwel
In den buik gevormd, en na den dood bij de opening van het Lijk gevonden;
medegedeeld door Gerhardus Gysbertus ten Haaff medicinae doctor. (In
Verh. Bat Gen. Rotterdam 1783 VII pp 270-274, Bi Un Gent Hi 9621)
Schr. beweert dat men een gezwel, waar bij of waarin men klopping ontdekt, niet
dadelijk voor een slagaderbreuk moet houden, omdat de klopping door de
onderleggende slagaderen kan veroorzaakt worden.
Geneeskunde [1792 ten Haaff] Inwydings-Redevoering Over de noodige
kennis van den aart en de huishoudelijke gesteldheid van het menschlijk
lichaam, mitsgaders, over de onaffscheidbaare verwantschappen, die er,
tusschen de Genees- en Heelkunde, plaats hebben. Uitgesprooken door
G. Ten Haaff, in zyn Edele leven Med. Doctor & Lector Chirurgiae
Clinicae, Oud-Premier Chirurgyn by 's Lands Leger-Hospitalen,
Stads-Chirurgyn by 's Lands Leger-Hospitalen, Stads-Chirurgyn.
Examinator bij de Oost-Indische Compagnie te Rotterdam, Operateur van
den Steen, te Delft. Op den XXVIIsten van Wijnmaand MDCCLXXXVIII,
bij de aanvaarding
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van den post van Lector Chirurgiae Clinicae, aan de Illustre Schoole te
Rotterdam. Benevens de Waarneeming en Behandeling van eenige
gevallen, in het Gasthuis dier Stad voorgekomen. Tweede Druk. Te
Rotterdam, By A.J. van Ginkel, Boekverkooper in 't Hang, by de
Weezestraat, in de Waarheid, 1792. (22.7 × 13.9 cm, XII + 215 + (1) pp,
Bi Un Gent me 1272, Bi Un Amsterdam).
De 1e druk verscheen te Rotterdam in 1790 in 8 (Bi Un Amsterdam). Het werk is op
27 april 1790 aan de overheid der stad Rotterdam opgedragen. Na de voorrede waarin
Schr. verklaart dat hij afkeer heeft van twist, en minnaar is van de rust, komt een
lang gedicht (4 pp) van Jan Scharp, predikant te Rotterdam. Daarna een portret van
G. Ten Haaff, geteekend naar de natuur door F. Sansom, met onderaan de volgende
verzen van Jan Scharp:
Ziet, krijtende Armen! in 's Mans beeldnis, met verrukking,
Den braaven Menschen-Vriend, die deel in uw verdrukking,
In al uw smerten, neemt, en in uw bang geween
Belangloos hulpe biedt, voor de enkele Eer alleen.

De redevoering van 1788 (pp 1-50) wordt gevolgd door een aanspraak bij de opening
der lessen in het gasthuis op 14 november 1788 (pp 51-60), en dan door een
verzameling van 12 heelkundige waarneemingen.
Chemie. 1793 ten Haaff G.G. Verbeterde distelleerkolf van Boerhave met
een afbeelding. Scheik. Bibliotheek Delft Roelofswaert 1793, II, 1 p. 55.
ten Haaff G. Zie 1782 Camper, 1753 van Hoorn.
Ophtalmologie [1798 van Haaften] Verhandeling over de ziekte teekenen
uit de oogen. Door Willem Hendrik van Haaften, med. doct. te Amsterdam.
(In Verhand. Bat. Gen. Rotterdam 1798 XI pp 147-221, Bi Un Gent Hi
9621).
Pharmacie. 1798 Van der Haage Math. Ontleedkundige afbeeldingen,
dienende tot opheldering van de noodige en volstandige artsenykundige
onderwyzinge. Amsterdam 1798 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Technologie. 1775 Haan Andr. Leop. Proeven met de Papiniaansche pot,
waar door aangetoond wordt dat de plantgewassen... binnen weinig
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uuren... ontbonden konnen worden. Uit het Lat. Amsterdam 1775 in 8 (Bi
Un Amsterdam).
Heelkunde 1747 van der Haar Jac. Korte verhandeling van de geschotene
wonden. Amsterdam 1747 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde [1761 vander Haar]. Verhandeling over de natuur en aart van
de Klier- Knoest- en Kanker-Gezwellen, Tevens aantoonende de volstrekte
onmooglykheid om deeze laatste door in- of uitwendige Middelen, dat is
door den weg van Verdwyning of Verzuivering te konnen genezen: Waar
in te gelyk de Verhandeling van den Heere A. Störck,
Roomsch-Keizerlyken Lyf-Arts, over de Cicuta of Dolle Kervel
oordeelkundig onderzogt en ter toetze gebragt word, door Jacob vander
Haar, Heel- en Hand Arts van de Stad en het Hospitaal der Hoofdstad 's
Hertogenbosch. Te Amsterdam, By Jacobus van Heun, Boekverkoper op
de Lelygragt, 1761 (22.1 × 13.8 cm, (8) + 84 + (2) pp, Bi Un Amsterdam,
Bi Un Gent me 2059)
Opdracht aan Johannes Bon te 's Hertogenbosch.
Een uittreksel van dolle kervel is zoo werkzaam, dat schrijver vol geestdrift schrijft.
‘Ja! het is een Middel, dat het Extractum Cicutae in Kankerzweren zoo verre overtreft
als de heldere Zon de flaauwe Kaars, waar by ik dit schryve.’ Dat middel is het
onycratum der Grieken, of ‘zagte, fyn geschaafde of lang gestampte oude
lynwaads-plukzel-draden.’
Heelkunde [1770 van der Haar] Aanmerkingen over den juisten tyd, de
plaats, en de wyze, om verstorve deelen, zonder gevaar, aftezetten; door
Jacob vander Haar (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1770 VII pp
291-333, Bi Un Gent Hi 2045).
Verloskunde [1781 van der Haar] Aanmerkingen over het Schadelyk
afhalen van de nageboorte, aanstonds na de geboorte van een kind, door
Jacob van der Haar (In Verhand. Bat. Gen. Rott. 1781 VI pp 75-98, Bi Un
Gent Hi 9621).
Heelkunde. 1782 van der Haar Jac. Genees- en heelkundige gevallen en
aanmerkingen over het zwellen, vergroten en uitzakken van de tong.
Amsterdam 1782 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde [1783 van der Haar] Aanmerkingen, Over het Nadeel van
heete Geesten en uitdroogende Poeders, en het Voordeel van etterlokkende
Middelen by ontbloote of bedorven Beenderen, door Jacob van der Haar.
(In Verh. Bat. Gen. Rotterdam 1783 VII pp 245-261, Bi Un Gent Hi 9621).
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Heelkunde [1783 van der Haar] Aanmerkingen over de nuttigheid en
noodzaaklijkheid van een voorbereidend verband, Voor het Opereeren
van Hazenmonden en den Kanker der Lippen, door Jacob vander Haar.
(In Verh. Bat. Gen. Rotterdam 1783 VII pp 262-269, Bi Un Gent Hi 9621).
Water. 1783 van der Haar J. Kort berigt om bedorven, stinkend water,
zeer ras en onkostbaar, niet slegts drinkbaar, maar aangenaam en gezond
te maaken. Alg. Vaderl. Letteroef. 1783 V 2 p 439.
Heelkunde. [1788 van der Haar] Proeve over de herzenen en zenuwen,
en eenige derzelver ziekten. Waar agter honderd en vyftig Genees- en
Heelkundige waarneemingen. Door Jacob van der Haar. Te Amsterdam,
by J. Yntema 1788. (20.8 × 12.8 cm, (14) + 65 + (6) + 188 + (12) pp, Bi
Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1071)
Alhoewel het titelblad met het portret van den Schrijver op 73 jarigen leeftijd het
jaartal 1788 draagt, begint het boek met de vermelding ‘tweede vermeerderde druk
1790’.
Het werk wordt Andreas Bonn te Amsterdam opgedragen, en het voorbericht wordt
uit 's Hertogenbosch op 11 december 1789 gedagteekend, terwijl de opvolgende
voorrede den datum draagt 20 april 1788.
De voorrede van de waarnemingen is gedagteekend op 6 maart 1788. Op het einde
een lijst der 150 waarnemingen.
Heelkunde. 1797 van der Haar Jac. Uitgezochte genees- en heelkundige
mengselschriften, of verhandelingen over gewigtige onderwerpen dier
wetenschap en handkunst, 2 deelen. Amsterdam 1797 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Vander Haar Jac. Zie 1779 Guattani.
Anatomie. 1629 Habicot Nic. De anatomijcke weecke ofte practycke,
door de welcke by veerthien lessen.... aengewezen wert. Verduytsch door
Casp. Nollens. 's Gravenhage 1629 kl in 8 (Bi Un Amsterdam)
Geneeskunde. 1657 van Hadden Jaakob. Pleuris ofte zijdewees genesing
sonder aderlaten, tegen J.B. van Lamzweerde nadenkinge vaster gesteld.
Amsterdam Lescaille 1657 kl in 8; Amsterdam 1660 in 12 (Bi Un
Amsterdam).
Pokinenting. 1760 de Haen Ant. Zwaarigheden over de inentinge der
Kinderpokjes. 's Gravenhage 1760 in 8 (Bi Un Amsterdam).
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Pokinenting. 1760 de Haen Ant. Wederlegging van de inentinge, dienende
tot antwoord op twee stukjes door de la Condamine ou Tyssot. Uit het
Fransch. 's Gravenhage 1760 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Haghens Matthijs. Zie 1616 Hagius.
Verloskunde. [1798 Van Haesendonck] Vroedkundige waarneming
nopens eene nageboorte besloten in eenen byzonderen zak (Placenta
incystata) door J.J.J. Van Haesendonck Med. Lic. & Professor &.
Residerend Lid van dit Genootschap. (In Verhandel. Genootschap Geneesk.
Antw. I 1798, pp 71-79, Bi Un Gent me 556.)
Verloskunde [1799 Van Haesendonck] Geneeskundige verhandeling over
het miskraamen, benevens de middelen om de zelve te voorkomen door
J.J.J. Van Haesendonck, Med. Licent. Anat. et Phys. Professor & (als een
gedenk-schrift voorgestelt). (In Verhandel. Genootsch. Geneesk. Antw.,
1799 II pp 145-179, Bi Un Gent me 556).
Oorzaken, kenteekenen, voorzegging, geneeswijze.
Anatomie [1800 Van Haesendonck] Ontleedkundige aanmerking, Waar
in men aantoond, hoe in een dood ligchaam is aangetroffen geweest, dat
de eene Nier gelegen was in haare behoorlyke plaatzing, daar men in
tegendeel de andere vond als dwars op het derde Lende-wervel-been
geplaatst. Door J.J.J. Van Haesendonck Med. Lic. Anat. Phys. atq. Art.
Obst. Professor. Residerend Lid van dit Genootschap. (In Verhandel.
Genootsch. Geneesk. Antw. 1800 III pp 217-224, Bi Un Gent me 556).
Technologie. 1788 Hagedoorn A.H. Proeven van kunst en wetenschap.
Dordrecht Blussé 1788 in 8.
Pharmacie. 1781 Hagen K.G. Onderwijs tot de grondbeginselen der
Apotheek. Amsteldam 1781 (Bi Un Amsterdam)
Pharmacie. 1793-1799 Hagen K.G. Leerboek der apothekerskunst, gevende
een grondig onderricht, ten aanzien van alle voortbrengselen der drie
natuurrijken in zooverre dezelve tot een geneeskundig gebruik geschikt
zijn. Naar de 4e verbeterde uitgave, uit het Hoogduitsch vertaald.
Amsterdam, van Es 1793-1799 in 8, 2 deelen.
Karl G. Hagen, Koenigsberg 1749 † 1829, hoogleeraar te Koenigsberg, schrijver van
Lehrbuch der Apothekerkunst, Koenigsberg & Leipzig 1778, met een 4e uitgave in
1806.
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Geneeskunde. [1616 Hagius] Den Lust-hof der Medecijnen: Inhoudende
den gront van alle Cranckheden ende Ghebreken / daer de menschen mede
moghen overvallen worden / van den Hoofde af tot den Voeten toe: haer
oorsaken / teeckenen ende remedien om die te genesen / niet alleene voor
Medecijns / Chirurgijns ende Vroede-vrouwen: Maar oock voor alle
Huysvaders / ende besonder voor de gene / die ter plaetsen wonen / daer
geen Medecijns en zijn te becomen, welcx ghelijcken noyt voor desen in
onse Nederduytsche tale en is uyt ghegaen.
Beschreven ende nagelaten by den welgeleerden Medecijn D. Joannes
Hagius, ende nu eerst int licht ghebracht door zijnen sone Matthijs Haghens
/ tot sonderlingen dienst ende nutticheyt van vele ellendighe menschen.
Tot Dordrecht. Ghedruckt by Peeter Verhagen / wonende in de Druckerie
by de Wijnbrugge / int Jaer 1616. Met Previlegie voor seven jaren. (29.1
× 19.5 cm, (12) + 617 + (36) pp, Bi Un Amsterdam, Stadsbi Antwerpen
J 5943).
Privilegie geteekend op 6 november 1615 te 's Gravenhage in naam van de Heeren
Staten Generaal; en de opdracht van den Schrijver uit Steenbergen op 20 Januari
1616. In de voorrede worden korte aanteekeningen over verscheidene oude schrijvers.
Hippocrates, Dioscorides, Galenus, Aretaeus Cappadox, Paulus Aegineta, Aetius
Amidenus, Alexander Trallianus, Oribasius Sardus, Joannes Serapionis-zoon, Isaac
Beimiram, Rhasis Almansor, Soar Sapiens, Avicenna Hispoliensis, Averrhoes en
Joannes Mesne.
Daarna vindt de lezer 3 gedichten, en Lofdicht op desen Lusthof, een gedicht tot
den Berisper en een getiteld Noodinghe; die drie stukken zijn niet geteekend en
dragen alleen de letters resp. D.C.B., I H., M.H. Het portret van Hagius op 73 jarigen
leeftijd krijgt onderaan 8 Latynsche verzen van Joannes Crellius, Phil. et Med. Dr.
Het werk bedraagt zes boeken: oorspronk van het leven, de koortsen en in 't
bijzonder de pest, al de ziekten ‘beghinnende van den Hoofde af tot de voeten toe’,
de vrouwengebreken, de huidziekten.
Op het einde, registers van de kruiden en van de ziekten.
Geneeskunde. 1648 Hagius Joh. Een grondigh ende ervaren medicynboeck.
Gouda W vander-Hoeve 1648 in fo (Bi Un Amsterdam).
Geslachtsziekten. 1800 Hahnemann S. Onderricht omtrent de venerische
ziekten, benevens ene nieuwe Kwikzilverbereiding. Uit het Hoogduitsch,
Deventer 1800 in 8. (Bi Un Amsterdam)
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Hales S. Zie 1735, 1736, 1741 Anonymus.
Weegkunde. 1734 Hales Steven. Groeijende weegkunde. Uit het Engelsch
vertaalt door P. le Clercq. Amsteldam 1734. (Utrecht, van 't Hoff Labor.)
Stefan Hales, Beckersbourn 7 sept 1677 † Teddington 4 januari 1761, studeerde in
de theologie en werd pastoor te Teddington waar hij gansch zijn leven doorbracht,
gansch aan zijn priesterschap en aan de wetenschappen gewijd. In 1717 werd hij lid
van de Royal Society en in 1751 buitenlandsch lid van de Academie des Sciences
van Parijs. Hij bestudeerde de bewegingen van de lucht op hygienisch gebied, de
bewegingen der vochten in de planten, de behandeling der gassen, de verschijnselen
bij de verbranding, en vergeleek, vóór Lavoisier, de verbranding met de ademhaling.
Zijn voornaamste werk is: Vegetable staticks, or an account of some statical
experiments on the sap in vegetables, 1727.
Heelkunde [1762 Haller] Uitgelesene Heelkundige Verhandelingen en
Waarnemingen, Getrokken uit de verzameling van den Heer Baron de
Haller, En andere Werken der Beroemdste Heelkundigen van Europa.
Behelzende voornamelyk de gebreken des Hoofds, En byzonder der Oogen.
Met koperen Plaaten. Te Rotterdam, By Reinier Arrenberg, MDCCLXII.
(21.4 × 12.8 cm, (4) + VI + 513 pp, Bi Un Gent me 1529).
Beschrijving van 22 gevallen, eenige met figuren.
Albrecht von Haller was minder een heelkundige, doch vooral te gelijkertijd een
physioloog, plantenkundige, dichter, bibliograaf, en romanschrijver. Geboren te Bern
16 oct 1708 en aldaar overleden 12 dec. 1777. Van kinds af reeds buitengewoon
geestelijk begaafd alhoewel van zwak lichaamsgestel, begon hij in 1723 te Tübingen
te studeeren om in 1725 onder Boerhaave te Leiden te werken en in 1726 in de
medicynen te promoveeren. Na London en Parijs bezocht te hebben kwam Haller in
1730 te Bern terug, practiseerde de geneeskunde en tegelijker tijd verscheidene andere
vakken. In 1736 werd hij hoogleeraar te Göttingen om in 1753 te Bern terug te komen
en aan de regeering deel te nemen.
Zijn bibliographie is buitengewoon uitgebreid en veelzijdig. E. Lebon heeft in
1913 een biographie geschreven, met eene
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Bibliographie analytique des écrits. In 1778 verscheen van de hand van Senebier te
Genève: Eloge historique avec un catalogue complet de ses oeuvres.
Natuurkunde. Sd Halley E. Keurige verzameling van eenige der
voornaamste verschynsels der natuur. In 8.
Edmond Halley, sterrenkundige, Haggerston 1656 † London 1742.
Pharmacie. 1689 van Halmaal J. Ontleding over d'Amsterdamsche
apotheek. Amsterdam ten Hoorn 1689 in 8; 2e druk 1739 (Bi Un
Amsterdam).
Pharmacie. [1762 van Halmaal]. Ontleding over de Amsterdamsche
Apotheek, ofte Nodige Opmerkingen over de handelingen der Compositien
en Praeparatien van dezelve. Door Jacob van Halmaal Apotheker. Nieuwe
Vermeerderde en Verbeterde Druk. Te Amsterdam, By Jan Morterre.
Boekverkoper over het Zaandammer-Veer. MDCCLXII. (15.4 × 9.5 cm,
(16) + 204 + 246 + (24) pp, Bi A.J.J.V.)
Titelprent een apotheek verbeeldende en voorrede tot den lezer. De 204 eerste pp
zijn een commentaar tot de pharmacopee van Amsterdam. Een algemeene beschrijving
van de apotheek vindt men op de pp. gepagineerd 1-32, 17-32, 17-32 en weder 17-32,
om daarna voort te gaan met p 29; daar worden ook produkten en bereidingen
beschreven. Op het einde een alphabetisch register.
Chemie [1707 van Halmale]. Merkurius verheerlykt; Zynde een
naukeurige verhandelinge van 't Begintzel, Aerd, Eigenschap en
Uitwerkzelen van de Kwikzilver. Deszelfs kwaadaardigheid, waer in die
bestaet, aengewezen, en hoe die weg genomen en verbeterd kan werden.
Zynde alsdan een Middel waer door vele sware en ongenezelijke Ziektens,
(door bygebragte Experimenten bevestigd) gered zyn: Benevens dien ook
aengetoond dat de Mercurius het ware onderwerp der Philosophen is. Door
Johan Frederik van Halmale, Med. Doct. tot Middelburg in Zéland. Myn
glas loopt ras. In Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkoper over 't
Oude Heeren Logement, 1707 (16.9 × 10.4 cm, (16) + 246 + (2) pp, Stadsbi
Antwerpen 6069, Bi Un Amsterdam).
Voorrede, dan het volgend gedicht van H. Rampen.
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Op de Verheerlykte Merkurius Ofte Kwikzilver Wordende in een
naukeurige verhandelinge aangetoond haar Beginzel, Aard,
Eigenschap, Uitwerkselen, en hoe zy 't Onderwerp der Wysgeeren is.
Door Johan Frederik van Halmale, Medicyne Doctor.
Rechtschapen Medicijns, die nieuw' en oude Boeken
Doorleest, en noit vertraagd met yver door te zoeken
Het innigste geheim van 't wonder der Natuur;
Die d'Elementen van Lugt, Water, Aard en Vuur
Seer nauw doorneuzelt hebt, om daar iets uit vinden,
't Geen' uwe Konst ten dank mogt aan elk een verbinden,
Om inderdaad u doen te loven na den eisch,
Door goede kuren aan der Menschen swacke vleisch.
Hoe hebben niet gezocht veel oude wyze Artzen
Om der Wysgeeren Steen (schoon daar nog veel' meê schartzen)
Recht uit te vinden; die, zo zekerlijk in 't lest
Sal komen aan het licht, als men vind Oost en West.
Ik laat my geenzins in daar meer van op te hale;
Ziet hier Mercurius verheerlijkt door HALMALE,
Die d'Artzeny hier door als eene Wiskonst leert,
En naakt ten toon steld voor een ieder, die begeert
Sijn aangewezen weg met yver na te spooren:
Doch hier toe sijn alleen niet nodig open ooren,
Maar oogen des Verstands, om alles gâ te slaan:
Naukeurig ondersoek doed grondig iets verstaan.
Dit eyscht een langen tijd, veel arbeid, sweer en swoegen;
Want desen akker geeft geen vrugten zonder ploegen:
't Is een verborgenheid die God in de natuur
Geschapen heeft, daarom moet door een yver-vuur
Die werden na-gevorscht; die 't recht weet uit te vinden
Sal hebben d'eer als Artz ver boven alle blinden.
HALMALE heeft de grond tot deze weg geleid,
Waar door men komen kan tot een onsterflikheid:
Want iemand die 't geheim van zaken heeft gevonden,
Daar is een ieder een pligtshalven aan verbonden,
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Om te vereeuwigen door de roemruchte Faam,
De lof, en eere van een zo doorluchte Naam.
HALMALE, waerde Heer, uw moeten alle menschen
De konst volkomen, en daar by lang leven wenschen,
Op dat gy elk en een de grondslag doet verstaen,
Gelijk gy ook verklaart de Duyven van Diaan.
Schoon iemand halver weg sijn leven heeft versleten
In onkund', yvert noch dit voor uw eind' te weten:
Want door onwetenheid valt meenig in de strik,
Doch die sal zyn vol-leerd, welk recht verstaat de Kwik.
Soekt dan tot dat gy vind, by nachten en by dagen;
'k Verzeker, niemand sal de moeite sich beklagen:
Volg dan HALMALE na, lees yverig zijn Boek,
De konsten leert men door nauwkeurig onderzoek.
H. RAMPEN.

Het boek geeft, in 25 hoofdstukken een overzicht van de geschiedenis der chemie,
van de eigenschappen van het kwikzilver, zijn oorsprong, zijn verbindingen als
‘praecipitaten en sublimaten’, van het gebruik in de geneeskunde. Kwikzilver is geen
metaal, volgens Schr., omdat het vloeibaar is, en vluchtig. Ook wordt gehandeld over
misbruik van kwikzilver als vergift, door heerschers ook benuttigd: ‘O gy Tierannen
en veeltijds Moordenaers (want hoe menig een vertald het niet na die onder u klauwen
vervallen is geweest, en welke gy stilswygende gemoffeld hebt) van u even Mensch!’
(p 204).
Geneeskunde. [1623 van Halteren]. Princelijck Gheschenck, Of Tractaet
der Medicynen. In 't welck Natuerlijck en grondich de Loflijcke en
wytberoemde Konst van Ghenesinghe, de Krachten van alle Cruyderen
ende ghewassen, als oock Gommen, Hersen, Olyen, Extracten, Wateren,
gheene uyt-ghesondert. Mitsgaeders de Compositien aller Medicamenten,
en de Remedien teghens alle Krancheden, en Fenynen, die het
Menschelicke gheslacht voorvallen, verhaelt werden, en by experientie
goedt bevonden zijn. Hier is een Tractaet van de Alchymie voor de
beminders Theophrasti Paracelsi by ghevoegt. Eerst beschreven Door den
Hoogh-gheleerden ende Experten Medicijn Nicolaes van Halteren, Dienaer
des Godtlicken woorts binnen Hornaer. Ende nu Tot eyghenkosten in 't
licht ghebracht door Johannem à Porta. t'Amsterdam, By Jan Evertsz.
Cloppenborch, Boeckvercooper op 't Water inden vergulden Bybel tegen
over de Cooren-Beurs, 1623 (17.8 × 14.6 cm, (8) + 190 pp, Bi Un
Amsterdam, Kon Bi Brussel VH 7359).
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Opdracht aan Vorst Maurits van Orangien geteekend uit Amsterdam 1 October 1623
door Johannes à Porta.
Het 1e deel (pp 1-126) met 49 hoofdstukken, en het 2e deel (pp 127-178) met 32
hoofdstukken (het laatste draagt foutief 19 in plaats van 32) handelen resp. over de
geneesmiddelen en over de inwendige ziekten.
De kleine verhandeling over alchimie (pp 179-190) bespreekt eenige
geneesmiddelen, en begint met eenige bepalingen van chemische producten en de
beteekenis van vreemde namen van gewichten, zooals volgt:
Fascicules largus, een goede handvol.
Aureus & denarius Romanus, is een drachme.
Sicilicus, beloopen twee drachmen.
Obulus, is een halve scrupel.
Scrupulus, twee obulen twintich grainen, een scrupel.
Silique, ses grainen of cleyne zaeden.
Davic, ses grainen of Cornen.
Areolus, twee grainen of Garste Corenkens.
Pharmacie. 1749 van Hamel P. Pharmacopoea hodierna, ofte
hedendaegsche apotheek. Utrecht 1749 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1713 Hamilton Dav. Tweevoudige verhandelinge, de eerste
van de regelmaate der geneeskonst oeffeninge, de andere van de
gierstkoors. Haarlem 1713 kl in 8 (Bi Un Amsterdam)
Geneeskunde. 1781 Hannes Christ. Rud. Verhandeling over de onschuld
der boomvruchten in het voortbrengen van den roden loop. 2e druk
Nymegen 1781 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. [1798 Hanset] Heelkundige waarneming Nopens eene
buitengewoone groote afschilfering van het Scheen-been, uit het gevolg
van een voorgaande Been-bederf, met volkome herstel des Lyders,
medegedeelt door J.D. Hanset Stads-Heelmeester &. Residerend Lid van
dit Genootschap. (In Verhand. Genootsch. Geneesk. Antw. I 1798 pp
122-129, Bi Un Gent me 556)
Heelkunde [1799 Hanset] Heelkundige waarneming Over een voornaam
Ettergezwel aan den Aars, veroorzaakt door een doorgezwolgene
Vischgraat, welke, naar den regten Darm doorboord te hebben, met een
menigte Drek-stof in het zelve gevonden wird: Bevoegd met de zeldzaamste
gevolgen en genezing. Door J.D. Hanset Stads Heel-meester etc.
Residerend Lid
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van dit Genootschap. (In Verhandel. Genootsch. Geneesk. Antw. 1799 II
pp 46-55, Bi Un Gent me 556).
Heelen door met den darm en den sluitspier de wonde op dezelfde vlakte te brengen.
Heelkunde [1800 Hanset] Heelkundige waarneming Nopens een Abces
in de holligheid of Articulatie van het os foemoris met het os innominatum
door J.D. Hanset Oud Stads Heelmeester enz. Residerend Lid van dit
Genootschap. (In Verhandel. Genootsch. Gen. Antw. 1800 III pp 140-144,
Bi Un Gent me 556).
Na de genezing gebruik van een verband met pluk gedopt in een afkooksel van Althea
en witten wijn.
Verloskunde [1781 van Haren] Bericht van een vrouw, die in haar LXVIII.
jaar wederom zog in hare borsten kreeg, en daar mede een kind, gedurende
2 1/2 jaar, voedde: medegedeeld door Jonkhr. Onno Zwier van Haren.
Grietman van West-stellingwerf, enz. enz. (In Verhandel. Utrecht. Gen. I
1781 pp 391-395, Bi Un Gent Hi 9653).
Geneeskunde [1783 Harger] Antwoord op de vraag: Welke zyn de waare
oorzaaken en kenteekenen van de Najaars-Koortsen in de
Garnizoenplaatsen van Staats-Vlaanderen; en welke zyn de beste behoeden geneesmiddelen, die daar tegen, vooral by de Militairen, kunnen
aangewend worden? Door Johannes Harger. (Middelburg, P. Gillissen,
MDCCLXXXIII, 22.2 × 13.6 cm, pp 131 tot 312, Medeverschenen met
1783 Callenfels, Bi Un Gent me 1987).
Uitgave van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen. De
oorzaken van die koortsen liggen vooral in onregelmatig leven, onzindelijkheid,
gebrek aan lucht in de woonkamers en aan zuiver water. Betere hygiëne wordt
aanbevolen.
Harger was arts te Rotterdam.
Harger J. Zie 1783 Callenfels.
Water. 1745 Hartman-Degner J. Acidulae Ubergenses, of kort verhaal
van een mineraale gezondheidsbron in Ubbergen. Nymegen 1745 in 8.
Physiologie. 1650 Harvejus Gul. Van de beweging van 't hert ende bloet.
Amsterdam 1650 in 8 (Bi Un Amsterdam)
William Harvey, Folkstone 1578 † Lambeth 1657.
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Hassardus Peeter. Zie 1629, 1634 Hippocrates.
Lijkschouwing. 1772 van Hasselt J.J. Noodzakelykheid van het schouwen
der doode lighamen. Amsterdam 1772 in 4 (Bi Un Amsterdam)
Landbouw [1777 van Hasselt] Proeven omtrent het planten van
moerbezieboomen, het opvoeden van zywormen, en het aanwinnen van
zyde, In Gelderland genomen, met eene gegronde hoop van daarin wel te
zullen slagen; door Wilhelm Hendrik van Hasselt, J. Utr. doctor, etc. etc.
te Zutphen (In Verhand. Maatsch. Wet. Haarlem 1777 XVII2 pp 1-126,
Bi Un Gent Hi 2045).
De uitslagen die bekomen werden zijn aanmoedigend, en in het algemeen
belang; want, zegt Schr. met waarheid, het belang van den Staat is ons
belang.
Landbouw [1765 van Hazen] Antwoord van W. van Hazen, op de vraag,
In het Jaar 1761, Door deeze Maatschappye opgegeeven: Welken zyn de
beste Middelen, om onze Landen, zoo hoogen als laagen, elk naar zynen
aart, ten meesten voordeele aan te leggen? (In Verhandel. Maatsch. Wet.
Haarlem 1765 VIII2 pp 189-200, Bi Un Gent Hi 2045).
Landbouw [1779 van Hazen]. Antwoord op de vraage: Welke Boomen,
Graanen, Wortels, Peul-vruchten en Planten, ons noch by aankweeking
onbekend, zoude men met vrucht in ons land kunnen invoeren? En welken
van dezelven, en van de geenen, die wy bezitten, kunnen naar de
gesteldheid der Lucht en der Gronden, met het meeste voordeel tot voedsel
van Menschen en Dieren in onze Geweste geteeld worden? Voorgesteld
door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem. Door
Willem van Hazen. (In Verhand. Maatsch. Wet. Haarlem 1779 XIX1, pp
233-278, Bi Un Gent Hi 2045).
Anatomie. 1727 Hecquet. Brief aangaande de spier des baarmoeders, door
Fr. Ruysch ontdekt. Amsterdam 1727 kl in 8.
Geneeskunde. 1775 Heemskerk Abr. Bericht wegens eene geneesmanier
der keel-ziekten en scorbut, rustende op de gronden van L. Stocke.
Rotterdam 1775 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Pharmacie [1683 De Heid] 't Nieuw-ligt des Apothekers, of Nieuwegronden
en Fondamenten der Artzeni- en Chymise-bereiding. Nuttig voor alle
Apothekers en Chirurgijns. Vermeerdert met eenige Nooten en geleerde
voorschriften van de Heeren Silvius, Willis, Blankaart. Met een aanhangsel
der Misslagen over de Artzenijbereiding. Door A. De Heid, Med. Doctor.
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Desen vijfde Druk merkelijk vermeerdert. t'Amsterdam, By Jan ten Hoorn,
over het Oude Heere Logement, en Jan Bouman, in de Kalver-straat,
Boekverkopers, 1683 (14.5 × 8.7 cm, (6) + 524 pp + tafel, Bi A.J.J.V., Bi
Un Amsterdam).
In de voorrede, geteekend uit ‘Amsterdam uyt onze boekwinkels den 23 Oct. 1682’
zeggen Jan ten Hoorn en Jan Bouman dat het boek minder uitgebreid is als de groote
pharmacopoea onlangs te Brussel gedrukt en uitgegeven. Nevens pharmaceutische
inlichtingen treft men enkele voorschriften over brandewijn (p 55), fruitmarmelade
(p 151), marsepeyn (p 155), bescuyt (p 158), suyker (p 160) en limonade (p 406).
De Bi Un Amsterdam bezit een uitgave 1682 kl in 8, ook te Amsterdam, maar van
de uitgeverij van Waasberge.
Apotheek. 1762 de Heide Ant. Pharmacopoea Batheana of de Apotheek
van Georgius Bath. Uitg. door J. Shipton. Waar agter Ant. de Heide, Nieuw
ligt des apothekers. Amsterdam Hoorn 1762 in 8, 2e druk.
Dierkunde. 1684 de Heide Ant. Antonii de Heide M.D. Ontledinge des
Mossels, en Ontleed- Genees- en Heelkundige Waarnemingen, beide met
Kopere Platen versien, Uit het Latyn vertaalt door Theod. Jansson. van
Almeloveen, M.D. Nog des selfs Nieuligt der Apothekers, Of noodige
Aanmerkinge omtrent de misslagen in 't bereiden der Artzenye, en de
bedrieglijkheit der Pis Kykerye. t'Amsteldam, By Joannes en Gillis
Janssonius van Waasberge. 1684 (15.3 × 9.6 cm, (8) + 81 pp, 8 platen, Bi
Un Amsterdam, Bi Un Gent HN 622)
De pp. dragen een dubbel getal, de 1e blz. is genummerd 1 en 2, de 2e blz. 3 en 4,
enz. en de laatste die slechts op de helft tekst draagt, is eenvoudig p 81. Het boekje
wordt uit Amsteldam op 1 februari 1684 door Theodorius Janssonius van Almeloveen,
M.D. aan Fred. Ruysch, Pieter Adriaansse en Andreas Baekelman opgedragen.
De anatomische studie wordt met behulp der 8 platen uitgewerkt. Van in den titel
aangekondigde hoofdstukken over pharmacie en urineonderzoek bevat het exemplaar
van de Bi Un Gent geen spoor.
Voeding [1756 Heyman] Konst om lang gezondt, vrolyk en vergenoegt
te leven. Het eerste Genees- en Natuurkundigt daargestelt uit de beste
Schryvers, dog wel voornamentlyk uit de Schriften en volgens de
grondbeginselen van de twee Esculaâpen onser Eeuw Fredericus Hoffmann
en
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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 Schrijvers als anderzins,
tot dienst der Landgenoten opgeheldert en bevestigt door Joh. Wilh.
Heyman, Geneesheer. Eerste Deel. Te Leiden, By Abraham Kallewier,
MDCCLVI. (21.2 × 13.2 cm, 404 + (6) pp, Bi Un Gent me 3270).
De voorrede bedraagt de 30 eerste pp. Het 1e deel (pp 31-201) met 2 verhandelingen
en het 2e deel (pp 211-404) met 3 stukjes en een verhandeling maken een geheel uit
over voedingshygiëne. Bij het gebruik van melk zegt Schr. dat volle melk alleen bij
kinderen toe te passen is; bij toenemenden ouderdom moet de melk met water worden
aangelengd en bij oude lieden door zuiver water vervangen (p 258). Het gansche
boek door wordt matigheid aangeraden.
Heyman Joh. Wilh. Zie 1756 Boerhaave.
Anatomie [1728 Heyster] Kort Ontleedkundig Begrip, Bevattende op de
beknopste wyze de Geheele Ontleedkunde, Beschreven door den Heer
Laurentius Heyster, Openbaar Hoogleeraar van de Ontleedkunde,
Heelkunde, en van de bespiegelende Geneeskunde, tot Altorff, En Mede-Lit
van de Kyzerlyke Hooge School, en van de Koninklyke tot Berlyn. Uit
het Latyn vertaalt door Amos Lambrechts, Medicinae Doctor, & M.
Chirurgyn. Met Kopere Afbeeldzels verrykt. t'Amsterdam, By de Wed:
Jacobus van Egmont, Papier en Boekverkoopster, op de Reguliers
Breestraat, in de Nieuwe Drukkery, 1728 (19 × 11.5 cm, (94) + 314 + (13)
pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1083)
Het boek wordt door den vertaler aan Wilhelm Karel Hendrik van Orange en Nassau
opgedragen, met een voorrede uit Amsterdam 19 Augustus 1728. Daarna komt een
opdracht van den schrijver aan Frederik Ruysch te Amsterdam en Johannes Babtista
Morgagnius te Padua. De zeer lange voorrede van den schrijver wordt gevolgd door
een gedicht van W.B. Kort en door een portret van Laurentius Heisterus, geboren te
Frankfurt a.M. in 1683.
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Op het vertalen van het Kort Ontleed-Kundig begrip,
Van den Hooggeleerden Heer Laurentius Heyster, Professor tot Altorff,
&. &.
Door den Heer Amos Lambrechts, Medicus & Chirurgus, &. &.
De Aloudheid roem vry op Galenus en zyn vonden,
Maar heden roemen wy op Mannen vol verstand;
Treê toe gy Meesters die de Heel-Kunst wil doorgronden,
Nu bloeid dat loflyk Werk in 't roemryk Amstelland:
Beschouw en leert het geen Heer HEYSTER heeft geschreeven,
En 't geen Heer LAMBRECHTS met veel iever heeft vertaald,
Hier werd, ô Chirurgyns! aan u veel ligt gegeeven,
Van zaken, daar gy meest onwetende in verdwaald:
Nu praald de Ontleed-kunst met een heerelyken luister,
Gegrond op reden, tot een loffelyk Begrip,
Verlaat navolgers van Hippocrates het duister,
Ontfangt dit ligt en wykt daar van niet eenen stip:
Uitvinder van dit Boek, de Nyd zal zelfs bekennen,
Dat zy op zulk een Werk vergeefs haar tanden wet,
Uw gouden roem vloeid haast uit zuiv're Fenix pennen,
En zal ook klinken uit de Faam haar Lof-trompet:
Vaar voort, en wilt ons meer door uwen Geest verligten,
Ja schenk steeds honing van die weergaloze Kunst,
Wat zult ge al menschen door dit heerlyk Werk verpligten:
Ik wensch Jehovah wil u daaglyks door zyn gunst
Bestrale, ja laat ons, ô Schryvers, zo veel weeten,
Dat nooit uw Namen by den Sterfling zy vergeeten.
W.B. KORT.

Anatomie van de beenderen, 260 in getal, van de bekleedsels van de huid, den buik,
de teelorganen, de borst uit- en inwendig, het hoofd en de hersenen, het merg, de
zintuigen, de bloedvaten en de zenuwen, de spieren, de klieren. Vier platen met
uitleggingen en een alphabetisch register van zaken.
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Laur. Heister, ook Heyster, Frankfurt a.M. 1683 † Helmstaedt 1758, hoogleeraar te
Amsterdam, te Alfort en te Helmstaedt. Zie ook Heister.
Geneeskunde [1790 Heilbron] Op hoe veelerleie wyze kunnen ruime
Buikontlastingen, in Borstziekten, met of zonder ontsteeking, heilzaam of
schadelyk zijn? Welke Borstziekten verdraagen dezelve best, en welke
zyn het integendeel, waarin dezelve hoogst gevaarlyk worden bevonden?
Wat is dan in die verscheidenheid van gevallen en omstandigheden de
pligt van een Geneesheer, ten opzigte van het bevorderen of beteugelen
van deeze ontlastingen? Door David Heilbron, Medicinae Doctor in 's
Hage, en Lid van de Utrechtsche Maatschappye: Vlyt is de Voedster der
Weetenschappen. (In Handel. Geneesk. Gen. Amst. 1790 XIV pp 253-430,
Bi Un Gent me 366a).
Geneeskunde [1796 Heilbron] Verhandeling over het beslag op de tong
door David Heilbron, Med. Doctor in 's Hage, Lid van het Utrechtsche
Genootschap Vlijt is de voedster der Weetenschappen. (In Verh. Bat. Gen.
Rott. 1796 X pp 1-66, Bi Un Gent Hi 9621).
Ophtalmologie [1798 Heilbron] Antwoord op de vraag: Welke teekens
of verschijnsels doen er zig op in de veranderde gesteldheden en werkingen
van de Oogen der Menschen, zoo wel derzelver algemeene als bijzondere
deelen, waar uit men den verschillenden aart en de oorzaaken der heete
Ziekten (Morbiacuti) kan onderkennen en derzelver onderscheidene
uitkomsten en gevolgen opmaaken? Door David Heilbron C.Z. Med.
Doctor in den Haag. (In Verhandel. Bat. Gen. Rotterdam 1798 XI, pp
219-308, Bi Un Gent Hi 9621).
Geneeskunde. [1792 Heilbron] Antwoord op de Vraag, Welke zijn de
Oorzaken van het Beslag op de Tong? Welke zijn deszelfs
verscheidenheden?...; Door David Heilbron, C: Z:, Med. Doctor in 's Hage,
enz. Waar aan, Door het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelyke
Wysbegeerte te Rotterdam, het accessit is toegewezen. Te Rotterdam, By
Dirk Vis, Boekverkooper, 1792. Met Privilegie van de Edele Groot
Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland. (27.2 × 22.3 cm,
(4) + 66 pp, Bi Un Gent me 717)
Ziekteverschijnselen, vooral in geval van koortsen.
Heilbron Dav., Zie 1790 Hertz M., 1791 Hoffman G.F.
Heelkunde [1774 Heiligers]. Waarneeming van eene doorgaande
Borst-Wonde door R. Heiligers, chirurgyn major. (In Verhandel. Bat. Gen.
Rotterdam 1774 I pp 493-496, Bi Un Gent Hi 9621).
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Heins Nic. Zie 1704 Anonymus, 1704 F. Hofmann.
Geneeskunde. 1693 Heinsius Nic. Het ontdekt vergift der zoogenaamde
melkcuur deszelfs schadelyckheyd in scheurbuik. Utrecht 1693 in 8 (Bi
Un Amsterdam)
Geneeskunde. 1698 Heinsius Nic. Naukeurige verhandeling van het
podagra en d'algemeen jigt. Amsterdam J. ten Hoorn 1698 in 8 (Bi Un
Amsterdam)
Geslachtsziekten [1704 Heins]. Genees- en Natuurkundige verhandeling
van het Kwik-Zilver, Twistredens wyse gehouden op de
Koninglyke-Pruyssische Hooge Schoole tot Halle in Saxen, Onder de
voorzitting van den Hoogervaren en Hoog-geleerden Heer Fredericus
Hofman, Hoog-Leeraar der Genees- en Natuur-kunde aldaar, Waar in zeer
geleerdelijk, en naaukeurig der aard, werking en eygenschap dezes
vloeibaren Metaals onderzogt werd: nevens aanwyzing der konst-grepen,
om uyt de zelve eenige zeer heylzame, en kragtige hulpmiddelen te
bereyden, waar door, zonder de schandelyke kwyling, Niet alleen de
Venus-Ziekte, maar ook Veele andere sware en veranderde kwalen, uyt
het zuur en hertnekkige verstoptheden voort spruytende, volkomen konnen
genezen werden. Tot best der Lyderen, en onderwysing der Leergierige,
om sijne voortreffelijkheyt, uyt de Latijnsche in onze Nederlandse Tale
overgeset, en met eenige nodige aanteykeningen opgehelderd, Door Nic.
Heins, N.F. Med. & Phil. Doct. Hof-Raad, en opper Lijf-Artz van syne
Hoogvorstelyke Doorlugtigheyt der Hartog van Saxen-Coburgh. Woonagtig
tot Cuylenburg. In 's Gravenhage, by Engelbrecht Boucquet, Boekverkoper
in de Halstraat, in de Waarheyt, 1704 (16.1 × 9.4 cm, (8) + 108 + (25) pp,
Bi Un Gent me 3000).
Studie over kwikzilver en verbindingen, en toepassingen, namelijk legeeringen met
tin en goud en cinober (kwiksulfide). Narede geteekend door N. Heins uit Cuylenburg
1 september 1703. Op het einde een register der voornaamste zaken.
Geslachtsziekten [1705 Heins] De Kwynende Venus, Ofte Naukeurige
verhandeling van de Venus-Ziekte, En van derselver eerste beginzelen en
verderffelijke voortgang in het bloed; als mede hoe schadelyk het kwylen,
onmatig sweeten en veelvoudig purgeren in dese ziekte zy. Beneffens een
seer gemakkelijke Methode, om door zekere Genees-middelen, die tot nog
toe van niemand anders bekend geweest zijn, sonder des Patient ten minste
ongemak, versuym van verrigtingen, veel min verlies hunder kragten;
deselve volkome te genesen. Mitsgaders een Aanhang van verscheyde
Aanmerkingen, omtrent het genesen deser Kwale, door gemelde
Genees-middelen. Door Nic. van Heins. Nic. fil. Med. & Phil. Doct.
Hof-Raad en eerste
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Lijf-Medicus van sijne Hoog-Vorstel. Doorlucht. den Hertog van
Saxen-Coburg woonagtig tot Cuylenburg. Dese Derden Druk op 't nieuws
oversien en verbetert. Tot Amsterdam, By Jan ten Hoorn, 1705. (15.6 ×
9.6 cm, (30) + 300 + (3) pp., Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 2079).
Vóór deze 3e uitgave, blijken de 1e uitgave verschenen te zijn te Amsterdam 1697
in 12 (Bi Un Amst.), en de 2e te Utrecht 1700 in 8 (Bi Un Amst.).
Na de voorrede van Nic. van Heins uit Cuylenborg ‘in mijn Studeer-Kamer’ op
20 Juni 1705, komen 12 pp. verzen verdeeld in 4 deelen, 1) een klinkdicht op de
titelplaat verbeeldende bovenaan een godin geneesmiddelen reikende, onderaan een
zaal waarin wordt verpleegd, van den schrijver, 2) een stuk van Nic. Bosch, 3) een
stuk van H.V. Lewen, 4) een klinkdicht van A. Wagardus.
Hieronder de twee klinkdichten.

Klink-digt op den Tytel-plaat.
Het wulpse Priesterdom, wiens blakende offerhanden
d'Autaren roken doen van Cyprus Koningin,
En voor geen wetten buygd, als die van dees' Godin.
(Gewoon eerbiedig voor haar Godsdienst staag te branden)
Die ziet men hier, eylaas! gemarteld door de handen
Van een ontwetend volk, gevoerd door d'oude sin
Der grijse School-trant, en gelok-aasd door 't gewin.
(Een dwarl-wind, die soo vaak en laf gemoet doed stranden)
Waar door het droef gesugt, en 't jammerlijk geween
Van VENUS Priesters, dringd door lugt en wolken heen,
Tot haar medogende oor. Dies sy haar droeve klagten.
Voor God APOLLO stort, die haar een bril toerykt
Opdat 't by-ziendende oog, des Artz wat nauwer kykt,
Als ook een Artzeny van ongemeene Kragten.
N. VAN HEINS.
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Klink-Digt op Den vermaarden, Hoog-Edelen, en Hoog-geleerden
Heere, D'Heer Nic. van Heins. N.F. Medicinae ac Philosophie Doctor.
Hof-Raad en Eerste Lijf-Medicus van sijne Hoog-vorstelijke
Doorlugtigheyd; den Hertog van Saxen-Coburg. Als sijn Edt. dit
tegenwoordig Tractaat, genaamd De Quynende Venus De wereld ten
dienste in het Ligt gaf.
Gy daald, geleerde HEINS! dus in APOLL' van boven,
En reykt het min siek volk, geslagen door de roê,
Van wulpse wellust, hiēr een heylsaam middel toe,
Een middel dat niet voort den mensch sijn kragt komt roven
Door een verkeerd gemors van quylen, sweten, stoven;
Waar door d'ervarendheyd ons dagelijks sien doet hoe,
Die menschen na dees quaals genesing zijn temoê:
Wie kan uw' geest en konst hier na verdiensten loven,
Dewijl gy door uw' konst met geesten 't lijf geneest?
Die sulke geesten teeld, is niet als enkel geest.
Dus straald het glans-rijk licht, dat me op uw' hoofd siet swieren,
Te ROMEN eerst onvonkt, door al de wereld heen!
Men eer dan HEINS niet min als HERMES of GALEEN!
Men cier' het edele hoofd met Myrten en Laurieren!
A. WAGARDUS, J.U.D.

Het boek bevat 5 hoofdstukken: de Venus-ziekte of Spaansche pokken in het
algemeen, waaruit druiper, sjanker en klapooren ontstaan (aldus met de verwarring
tusschen syphilis en andere geslachtsziekten); het gevaar van de methode van salivatie
of kwijling, van het onmatig zweeten in de zweetkas, van het onmatig en veelvoudig
purgeeren; aanwijzing van het gebruik van uittreksels of pokdranken en inwendige
geneesmiddelen. Op het einde, een aanhangsel met aanmerkingen betreffende de
geslachtskwalen.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

230
Geslachtsziekten. 1709 van Heins Nic. De gemartelde Venuspriester
geheeld en geredt ofte een naukeurige verhandeling van de Venusziekte.
's Gravenhage 1709 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1741 Heister Laur. Heelkundige onderwyzingen, in het
Nederlandsch gebragt. Amsterdam 1741 in 4; 2e druk 1755; 3e druk 1776
(Bi Un Amsterdam)
Geneeskunde. 1761 Heister Laur. Practicaal geneeskundig handboek.
Amsterdam 1761 kl in 8 (Bi Un Amsterdam)
Geneeskunde. 1764 Heister Laur. Kort begrip der heelkunst. Naar den 2
druk uit het Hoogd. Amsterdam 1764 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Heister Laur. Zie 1726 Douglas, 1728 Heyster.
Geneeskunde. 1763 van den Hekke Phil. Een kort en ruyg bewerp; waar
in ten eersten getoont werd den aart, kragt en werkende aplicatie van de
emplastrum maturativum, ten tweeden: Een Kort en ruyg bewerp van de
wezentlijke eygenschappen en cueren van de rachitis ofte lendenvang, ten
derden: Een Kort en ruyg bewerp en tafel, van de anatomie. Rotterdam
1703 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
***

In mijn studie over J.B. van Helmont en Fr. Merc. van Helmont worden de volgende
werken in het Nederlandsch genoemd en bestudeerd(1):
Geneeskunde [1659 van Helmont] Dageraed, / oft / nieuwe opkomst / der
/ geneeskonst, / in verborgen grondt-regelen der Natuere, / door / den
Edelen, wijt-vermaerden, en Hooghgeleerden / Geneesheer, / Joan Baptista
van Helmont, / Heer van Merode, Royenburgh, Oorschot, / Pellines, etc.
/ Nooyt in 't licht gesien, en van den Autheur selve / in 't Nederduyts
beschreven. / t'Amsterdam, / By Jan Jacobsz. Schipper, / op de
Keysersgracht, in 't jaer 1659. / Met Privilegie. (19.2 × 14.8 cm, (16) +
404 pp, Bi Un Gent Acc 6393, Brit. Mus. London, Bi Un Leiden, Bi Un
Amsterdam)
Zie Helmontiana I p 457.

(1) Van de Velde A.J.J. Helmontiana, in Verslagen en Meded. Kon. Vla. Acad., I 1929, II 1929,
III 1929, IV 1932, V 1936.
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Geneeskunde [1660 van Helmont] Dageraad, / ofte / nieuwe opkomst /
der / Geneeskonst, / in verborgen grond-regeelen der Nature, / door / den
Edelen, Wijd-vermaarden, en Hoog-geleerden / Genees-Heer, / Joan
Baptista van Helmont, / Heer van Merode, Roijenburg, Oorschot, / Pellines,
etc / Noit in 't licht gesien, en van den Autheur zelve / in 't Nederduits
beschreven. / Tot Rotterdam / By Joannes Naeranus, Boek-verkooper op
't Steiger in den / Boek-binder, Anno 1660 (19.7 × 14.8 cm, (16) + 404
pp, Bi Un Gent me 141, Kon Bi Brussel VH 7366)
Zie Helmontiana I p 457.
Chemie. 1688 van Helmont J.B. Praecipiolum, of het immaturum minerale
electrum. Uitgegeven door J. Van de Velde, Amsterdam 1688 onder den
titel: Eenige philosophisch en medicinaale Tractaatjes. (Bi Un Leiden)
Natuurkunde. 1690 van Helmont F.M. Eenige gedachten rakende de
natuurkunde. Amsterdam bij Pieter Rotterdam 1690 in 12 (Bi Un Leiden.)
Zie Helmontiana III p 865.
Geneeskunde. [1692 van Helmont]. Aanmerkingen Over den Mens, en
desselfs siektens; van Franciscus Mercurius van Helmont, alles op gewisse
en onfeilbare gronden, so van de natuerlijke reden als ervarentheid
gevestigd. Het eerste deel. t'Amsterdam, by Pieter Rotterdam,
Boekverkoper op de Vygendam, 1692. (13.7 × 6.8 cm, (12) + 237 pp +
bladwyser, Bi Un Gent Acc 6479).
Zie Helmontiana III p 866.
Psychologie [1693 Helmont] Francisci Mercurii van Helmonts Paradoxale
discoursen ofte ongemeene meeningen van de groote en kleyne wereld,
En desselfs Vereeniging in alle Natuurlijke en Boven natuurlijke Saken,
en speciaal van de Wederkeering der menschelijke zielen. Uit het Engels
vertaald door C.K. t'Amsterdam, By Hendrik Janssen, 1693 (15.7 × 9.5
cm, (10) + 201 + 80 pp, Bi Un Gent Acc 6961)
Zie Helmontiana III p 862.
Psychologie. 1694 van Helmont F.M. Aanhang of mondeling gesprek
van Franciscus Mercurius van Helmont raakende onder andere de
wederkeeringe der menschen zielen. Alsook de uytvindinge der getaalen
van een, twee, dry, en hoe de Dryeenheyt daar zekerlyk uyt te vinden is.
Amsterdam, by Pieter Rotterdam 1694 in 12, 60 pp.
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Geneeskunde. 1697 van Helmont F.M. Een zeer korte afbeelding van het
ware natuerlyke Hebreeuwse A.B.C., welcke tegelyck de wyze vertoont
volgens de welcke die doof geboren syn, soodanig konnen onderwesen
werden dat sy niet alleenig andere, die spreken konnen, verstaan, maer
selfs tot het gebruik van spreken komen. Als mede eene verhandeling om
de doof geboorene te leren spreken. Door J.C. Amman. Amsterdam 1697
in 8.
Zie Helmontiana III p. 860.
Over van Helmont Joan Baptista (Brussel 1577 † Brussel 1644 en Franciscus
Mercurius (Vilvoorden 1614 † Cölln 1699), zie Helmontiana 1929, 1932 en 1936.
***

Geneeskunde. 1757 Helt J.G. De maag beschouwd in zijne waarde. Hoorn
1757 in 8.
Geneeskunde. 1664 Helvetius Joh. Frid. De ontwapenden pest-doodt en
den theriakelpot. 's Hage Doll 1664 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1664 Helvetius Joh. Frid. Amphitheatrum physiognomiae
medicum. Dat is schouwplaats der medicinale gezicht konst. 's Gravenhage
1664 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1695 Helvetius Joh. Frid. Engelsch, Yrsch en Schotlands
troostelose troost, veroorsaakt door het Franse oud uitgevonden, en Engels
van nieuws (rootvonk, masel, pokken, purpur, roos en bel-roos)
moord-experiment. 's Gravenhage 1695. (Bi Un Amsterdam)
Deze werken volgens Johan-Friedrich Helvetius of Schweitzer (1625 † 1709),
geneeskundige en alchemist.
Verloskunde. 1698 Helvetius P.M. Teelthuin van 't menschelijk geslagt,
alsmede een klaare en naakte manier om een vrouw van haar kind te
verlossen. Leiden 1698 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1701 Helvetius A. Maniere om alle soorten van koortsen
te genesen sonder iet door de mond te laten innemen. 's Gravenhage 1701
in 8 (Bi Un Amsterdam)
Geneeskunde. 1705 Helvetius Phil. Max. De heerlykheit der genees-, heelen ontleedkunden. Rede. 's Gravenhage 1705 in 4.
Geneeskunde. 1706 Helvetius A.I. Verhandelinge der voornaamste en
meest voorvallende siekten. 's Gravenhage 1706 in 8; 2e druk Rotterdam
1729 in 8 (Bi Un Amsterdam)
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Pokziekte. 1724 Helvetius Adr. Verhandeling van de Kinderpokken.
Rotterdam 1724 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Anatomie. 1732 Helvetius Arn. Korte ontleedkunde van het geheele
menschelyk lichaam in vragen en antwoorden. 2e druk Amsterdam 1732
in 8. 3e druk Amsterdam 1738 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Paediatrie. 1738? Helvetius A. Verhandeling van sommige zaken, die tot
de opvoeding der eerst- en jong geborene kinderen, zoo binnen als buiten
de kraamkamers, opzigt hebben. Middelburg 1738? in 4 (Bi Un
Amsterdam)
Geneeskunde. 1763 Helvetius Aarn. Verhandeling der jigt of flerezyn.
Middelberg 1763 in 4 (Bi Un Amsterdam)
Heelkunde. 1765 Hendriksen Jac. Both. Bericht aangaande eene
zonderlinge en zeer gelukkige loozing van twee steenen. Sl 1765 in 8 (Bi
Un Amsterdam).
Optica [1774 Hennert] Eerste verhandeling over de achromatique of
Dollondsche Verrekykers, bevattende de algemeene eigenschappen dier
werktuygen; door J.F. Hennert, professor matheseos en philosophiae, te
Utrecht. (In Verhandel. Bat. Gen. Rotterdam 1774 I pp 277-432, Bi Un
Gent Hi 9621).
De verhandeling gedagteekend Utrecht 9 maart 1772, bevat 100 pp minder dan de
gedrukte paginatie; die paginatie is werkelijk 277-280, waarop volgt abusief 381-432.
Geneeskunde 1785 Hennert J.F. Byzondere uitwerkzelen van de influenza,
en de geneesmiddelen tegen die besmettelijke ziekte. Utrecht 1785 in 8.
Psychiatrie [1788 Hennings] Verhandeling over de droomen en
slaapwandelaaren door Justus Christiaan Hennings, Hofraad en Hoogleeraar
te Jena. Uit het Hoogduitsch. Te Amsterdam, By Arend Fokke Simonsz.
MDCCLXXXVIII (18.4 × 11.2 cm, XX + (8) + 376 pp, Bi Un Gent me
5595, Bi Un Amsterdam)
De voorrede wordt uit Jena op 3 maart 1784 geteekend. Het werk bestudeert het
verband tusschen ziel en lichaam bij wakker zijn, en dan als men slaapt en droomt.
Gedrag van slaapwandelaars die droomen en werken door de inwendige
verbeeldingskracht.
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Psychiatrie [1790 Hennings] Verhandeling over het voorgevoel en de
schyngezichten door Justus Christiaan Hennings, Hofraad en Hoogleeraar
te Jena. Uit het Hoogduitsch. Eerste stuk. Te Amsterdam, By Arend Fokke
Simonsz. MDCCXC (18.3 × 11.5 cm, XVIII + (12) + 618 pp, Bi Un
Amsterdam, Bi Un Gent me 5596)
Het 1e stuk beslaat pp 1-396 met 22 hoofdstukken, het 2e stuk met jaartal 1791 met
hoofdstukken 23 tot 31 beslaat pp 397-618. De voorrede draagt het jaartal 1777. De
vertaler blijft onbekend en schrijft een voorbericht uit Amsterdam 14 Slachtmaand
1789. Studie van algemeene zielkundige grondstellingen waaruit de vooruitzieningen,
voorgevoelens, voorbeduidsels en schijngezichten te verklaren zijn, zoowel in
wakkeren als in slapenden toestand.
Geneeskunde. 1522 Henricus Fr. Den troost der crancker Menschen. Yper
Destree 1522 in 8. Campen Joessen 1551 in 8. Amsterdam Barentsz 1602
kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Water. 1796 Van Herck Joannes. Derde uitgeevinge der beschryvinge
van de waters van de fontyne kort bij de stad van Tongeren. Maastricht,
G.B. van Gulpen 1796 in 4.
Weerkunde. [1784 Hering] Tafereel van Harde winters, doormengd met
staatkundige en andere gebeurtenissen van die jaaren, in ons vaderland.
Door J.H. Hering. Te Amsteldam, By Jacobus vander Burgh en Zoon,
Boekverkopers op 't Water, over de Papenbrug. (22.5 × 13.4 cm, VI + 236
pp, Kon Bi Brussel VH 5318)
De datum van uitgave wordt bekend gemaakt door de ‘toeëigening aan de
vaderlandsche jeugd’ geteekend Amsterdam 12 mei 1784. Invloed van koude en
vorst. Geschiedkundig overzicht, in verband met lage temperaturen, chronologisch
opgesteld.
Heelkunde [1723 Herls] Examer der Chirurgie, By een vergadert door
Mr. Cornelis Herls. Nu Doorgaens verbetert, en vermeerdert, na de
hedendaegsche Speculatien, en Practijck, gelijck de Voor-reden aenwijst;
Beneffens Een Aenhangsel van den Omloop des Bloedts, en kort Examen
van de Doses der Purgatien, Vomitorien, en Opiaten, Door Ferdinandus
Gruiwardt, der Medicynen Doctor; en Practizyn binnen Middelbourg in
Zeeland. Alle jonge chirurgyns seer nut, en dienstigh, insonderheyt die
haer naer Oost- ofte West-Indien begeven. Hier is noch by-gevoeght.
Chirurgyns scheeps-kist. t'Amsterdam, By de Erve van de Wed. Gijsbert
de Groot, en Antony van Dam in Companij, Boekverkopers op de
Nieuwen-Dijck,
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in de Groote-Bybel, 1723. (16.3 × 10.4 cm, (16) + 416 pp, Bi Un Gent me
1799).
Aan het exemplaar van de Bi Un Gent ontbreekt de tafels. De Bi Un Amsterdam
vermeldt de volgende uitgaven: 1645 Amsterdam 3e druk kl in 8, 1648 Amsterdam
5e druk kl in 8, 1660 Middelburg kl in 8, 1672 Antwerpen kl in 8, 1680 Amsterdam
in 8, 1700 Antwerpen in 8, 1703 Amsterdam in 8, 1723 Amsterdam in 8.
Het boek wordt opgedragen aan Johannes Wilhelmi, den oudsten practiseerden
arts van Middelburg door Ferdinand Gruiwardt te Middelburg op 17 maart 1660. De
opdracht wordt gevolgd door drie stukken verzen, het 1e Den Heel-Meester spreeckt
tot den Jongelingh, het 2e is een Lofrijm ter eere van F. Gruiwardt opgesteld door
Joh. Raaf, het 3e op 't Examen van Mr. C. Herls, dat hier volgt:

Op 't Examen van Mr. C. Herls, Verbetert, en vermeerdert Door de
Heer Ferdinandus Gruiwardt, Der Medicijnen Doctor, en Practizijn
binnen Middelburg in Zeelandt.
Wat ongemeene galm blaest Fama in mijn Ooren?
Dat HERRELS is vervormt, en wederom omherboren
En krijgt een ander glants door GRUIWARDS snege Pen;
Die hem soo heeft verrijckt, datmen hem naeuwlijcks kon
Be-oogen: of men moet met een verwond'ringh seggen,
Een tweed' HIPPOCRATES komt sich hier neder-leggen
Onder des Druckers Pers. Lief hebbers van de Konst.
Hier is nu stof genoegh, om aen dit Breyn uw' gonst,
En Lof te dragen; midts hy de steyle trappen
Van Wetenschap betreet, door kenb're eygenschappen;
En leert ons 't recht gebruyk van d'Ommeloop des Bloets;
't Welk my doet aess'men uyt, dat ons noyt soo veel goets,
En nuttigheyt toe-quam, als door dees nutte blaâren,
Heel-meesters die nu noch beploeght NEPTUNUS baaren.
Noyt zyt gy soo gerieft met soo een nodigh werck,
Dat u de gronden leert, en maeckt u vast en sterck,
In 't onderscheyden van die middelen, die halen.
Door Braeck, en Stoelgang uyt; selfs d'alderdiepste qualen,
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En oock in 't kort, het zeer van yder Hooft-gebreck
Te helpen: dies men hier heeft in een naeuw besteck,
Al 't gene dienstigh is voor een WOND-arts te weten,
Hy moet dan zyn gekroont, die sich soo heeft gequeten
Ontrent dit weerde stuck: soo dat de vlugge FAEM
In eeuwigheyt uyt-roept sijn Loffelijcken Naam.
J.H.

Het werk is verdeeld in 6 afdeelingen, en de tekst is onder vorm van vragen en
antwoorden: de 1e bespreekt de chirurgie in het algemeen, de 2e de anatomie, de 3e,
4e en 5e ook; daarna een theoretisch overzicht over de elementen, de humeuren, de
geesten, de faculteiten, de natuurlijke dingen, de dingen tegen natuur. Het practisch
gedeelte handelt over de gezwellen, de wonden, de ulceratien, de breuken. Op het
einde eene reeks bereidingen, bruikbare hoeveelheden, en de bepaling van de
gewichten libra, uncia, dragma, scrupulus, granum, manipulus, Pugillus.
Heelkunde. 1503 Hermanni. Die Peerle der Chirurgien, inhoudēde den
rechten Const om alle wonden te ghenesen ghetrocken uit dye boecken
Doctoris Paracelsi. By-mi Jā Koelate, Thatwerpe 1503 in 4.
Distillatie [1552 Hermanni] Een Constelijck Distileer Boec inhoudede
de rechte en waerachtige conste der Distilatiē om alderhande Waterē
der Cruyde / Bloemen / en Wortelen en voorts alle ander dingen te
leeren Distileren opt alder constelijcste / alsoo dat dies ghelijcke noyt en
is gheprint geweest in geenderley sprake / Wāt de geleerde de selue const
verborgē / en noyt geopenbaert en hebben. Nu beschreven van eenē
gheleerdē Meester geheetē Philippus Hermanni ghelijck als hi tselue veel
Jaren gheexperimenteert en gheuseert heeft, so dat hi hier in verclaert
en gheleert heeft alle tgene dat der const der Distilatien mogelijc is sonder
eenich secreet te verberghen oft achter te laten. Met noch een cleyn Tractaet
vanden seluen Meester hoemen Ghebranden Wijn sal Distileren oft makē
al met sonderlinghen Consten en Figuren verchiert. Met Gratie en
Preuilegie. (17.7 × 12.9 cm, (106) pp, Kon Bi Brussel II 17736)
Schoone titelprent, recto en verso. Goedkeuring uit Brussel geteekend door Philips
de Leus op 2 september 1552. De indeeling is dezelfde als de uitgave van 1570, met
de 171 ‘Capittels’ waarna twee hoofdstukjes met figuren betreffende de bereiding
van brandewijn. Registers op 5 pp eindigende met de woorden: ‘Gheprint Thantwerpen
op dye Lombaerde Veste in
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onse lieue Vrouwen Thoren by my Jan Roelants. Int Jaer ons Heeren M.CCCCC.
en LII den XVIII. dach novembris.
In het zelfde jaar wordt een uitgave genoemd, Hantwerpen, G. van Parys in 12.
Distillatie [1558 Hermanni] Een Constlich Distilleer boeck / inhoudende
die rechte en warachtighe Conste om alderhande wateren / cruyen /
bloemen / wortelen / en alle andere dinghen te leeren distilleren opt alder
constlichste beschreuē door M. Philippus Hermanni / soo hi die selue veel
jaren gheuseert ende gheexperimenteert heeft. Noch een tractaet vā den
selven Meester / hoemen ghebranden wijn maken sal / oft distilleren sal /
met sinen figueren daer by ghestelt. Gheprint Thantwerpen teghen die
gulden hant ouer / by my Symon Cock. (14.8 × 9.5 cm, (78) fos, Kon Bi
Brussel II 84577)
Goedkeuring ‘tot Bruessel den tweedē dach in september. Anno MD ende LXX.
Onderteekent P. de Leus’. Zooals bij 1552, 171 ‘Capittels’. Daarna fo 70 ‘Die Tafel
oft Register van desen Boecke’, fo 73 ‘sommighe alder constiichste distilatien’. Het
jaartal bepaald op fo 72: ‘Gheprint Tantwerpen op die Lombaerde Veste teghen over
die gulden hant by my Symon Cock. Int Jaer MCCCCC en LVIII.
Distillatie [1570 Hermanni]. Een Constich Distileer boeck / inhoudende
die rechte en warachtighe conste om alderhande wateren / cruyen /
bloemen / wortelen / en alle andere dinghen te leeren distileren opt alder
constichste beschreuē door M. Philippus Hermanni / so hy die selue veel
iaren gheuseert en gheerperimenteert heeft. Noch een tractaet vandē
seluen Mester / hoe men ghebranden wijn maken sal oft distileren sal /
met sinen figueren daer by ghestelt. Thantwerpen op die Lombaerde veste
in den gulden Pellicaen / by Guilliaem van Parijs. (14.9 8.9 cm, (136) +
(6) + (12) pp, Bi Museum Plantin A 3306)
De goedkeuring, geteekend P. de Leus, draagt den datum van 2 september 1552 uit
Brussel, aldus den datum van de 1e uitgave. Het boek bevat 2 deelen, de methoden
om kruidenwaters te distilleeren. en deze om balsemen en olieën uit kruiden en
specerijen te bekomen, in 171 ‘Capittels’. Met teekeningen over gebruikte toestellen
(136 pp). Op de 6 volgende pp treft men een register eindigende met de woorden:
‘Gheprint Thantwerpē op die Lombaerde Veste in den Gulden Pellicaen by my
Guilliaem van Parys Int Jaer MCCCCCLXX’ waardoor het jaartal van uitgave wordt
vastgesteld. Ten slotte dragen de 12 pp
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eenige formules van bereidingen van waters met geneeskundige eigenschappen.
Distillatie [1596 Hermanni] Een Constich Distillierboeck / Inhoudende
die rechte en waerachtige Conste / om alderhande wateren / Cruyden /
Bloemen / Wortelen / en alle andere dingen te leeren distillieren; Uyt
alderconststichste beschreuen / door M. Philippus Hermanni, so hy die
selue veel Jaren ghevseert / ende geexperimenteert heeft. Gedruckt tot
Utrecht / By my Reynder Wylicks. Anno M.D.XCVI. (14.2 × 8.6 cm,
(138) pp, Stadsbi Antwerpen G 31218).
Deze kleine uitgave bevat in 2 deelen de 171 ‘Capittels’ van de andere uitgaven met
een tractaat over brandewijn. Na den register de kleine verhandeling (14 pp) over de
bereiding van gedistilleerde waters en olieën.
Distillatie. 1612 Hermanni. Een constich distilleerboeck. Amsterdam
Harm. Jansz. Muller 1612 kl in 8 (Bi Un Amsterdam)
Vander Aa (VIII1 p. 672) noemt alleen een Constich Distillier-boeck van 1622 kl in
8.
Het British Museum bezit een uitgave van 1597 Haag, en een van 1622 Amsterdam.
Chemie [1556 Hermanni] Dat Secreet der Philosophijen inhoudende
hoemen alle aertsche dinghen ghelijck als Alluyn / Solfer / Coperroot en
dyer ghelijcken bereyden sal en ghebruycken / ende oock hoemen alle
Olien wt den Metalen Distileren en maken sal / Met noch veel ander
Secrete en onghehoorde Consten daermen wonderlijcke Curatien mede
doet in allen swaren en ongheneselijcken sieckten so dat des ghelijcx
noyt gheprint en is gheweest in gheenderley Sprake altesamen ghetoghen
wt den Boecken Paracelsi / door den hoochgheleerden en experten
Meester inder selver Const Philippus Hermanni Medicijn ende Churgijn.
Gheprint Thantwerpen op dye Lombaerde Veste in onse lieue Vrouwen
Thoren by my Jan Roelants. Anno M.D. en LVI. Met Gratie en
Privilegie. (16.8 × 12.2 cm, (6) pp + 20 fos + (2) pp, Bi Un Gent A 133912)
Privilegie geteekend uit Brussel 12 Januari 1552. Proloog waarin het belang van de
alchemie wordt bewezen. Overzicht in 29 hoofdstukken.
Chemie 1612 Hermanni Phil. Dat secreet der Philosophien... altesamen
getogen wt die Boecken Paracelsi. 1612 in 8 (Brit. Mus.)
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Pokken [1557 Hermanni] Een excellent Tracktaet leerende hoemen alle
ghebreken der Pocken sal moghen ghenesen / ende bynae alle siecten met
seer hooghen ende schoonen Consten gheciert / ghetoghen wt den Boecken
des hoogh gheleerden Doctoors ende prince der Medicijnen Theophrastus
Paracelses / gecopuleert door den wel gheleerden Man Philippus Hermanni
Medicum et Chirurgum. Gheprint Thantwerpen op dye Lombaerde Veste
in onser liever Vrouwen Thoren by my Jan Roelants Anno MDLVII. Men
vintse te coope Thantwerpen op onse lieven Vrouwen Kerchof onder den
Thoren. Met Gratie ende Preuilegie. (18.4 × 13.2 cm, (4) pp + 32 fos + (2)
pp, Bi Un Gent Res 6981)
Privilegie geteekend uit Brussel 7 Juni 1553, gevolgd door een proloog. Overzicht
in 16 hoofdstukken.
Overzicht betreffende Philippus Hermanni
Die Peerle der chirurgien, 1503 Antw.

?

Een Constelyck Distileer
Boec,

1552 Antw. (Roelants)

Kon Bi

id

1552 Antw. (van Parijs)

?

id

1558 Antw.

Kon Bi

id

1570 Antw.

Plantin

id

1596 Utrecht

Bi Antw.

id

1597

Haag Brit Mus

id

1612 Amst.

Bi Amst

id

1622 Amst.

Brit Mus

Secreet der Philosophyen 1556 Antw.

Bi Gent

id

Brit Mus

1612 -

Excellent Tractaat Pocken 1557 Antw.

Bi Gent

Hermanni Phil. Zie Paracelsus.
***

Pharmacie. 1799 Hermbstaedt Sig. Friedr. Catechismus der
apothecars-kunst. Uit het Hoogduitsch door F.M. Lynen. Amsterdam
1799-1800 in 8; 2e druk Amsterdam 1813 (Bi Un Amsterdam)
Geboren te Erfurt 1760 † Berlin 1833, hoogleeraar te Berlin.
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Alchemie. 1652 Hermes Trismegistis. Sesthien Boecken van den
voortreffelijcken ouden philosooph Hermes Trismegistis. Amsterdam,
Pieter la Burgh 1652 in 12 (Bi Un Amsterdam).
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Hermes Trismegistis wordt als de schrijver beschouwd van verscheidene oude
Grieksche geschriften.
Geneeskunde. 1790 Hertz Marc. Brieven aan geneesheeren. Uit het Hoogd.
vertaald door Dav. Heilbron. Utrecht 1790 in 8. Amsteldam 1792 in 8 (Bi
Un Amsterdam)
Geneeskunde. 1693 van Hervelt Jac. Geneeskundige aanmerkingen in
zijn dagelijkse practyk voorgevallen. Amsterdam ten Hoorn 1693 kl in 8
(Bi Un Amsterdam)
Geneeskunde. 1788 Herz Marc. Over de vroegtydige begraaving der
dooden. 's Gravenhage 1788 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1791 Herz Marc. Proeve over den hoofdzwijmel of de
duizeligheid. Harderwijck 1791 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heshuysen, Fl. Visscher. Zie 1786 Blom.
Geneeskunde. 1600 Heurnius J. Het noodigh pestboeck. Leyden Orlers
1600 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. [1768 Hiddinga] Heelkundig Woordenboek, Bevattende eene
ontleedkundige Beschryving der deelen van 's Menschen Lichaam, Het
Werktuiglyke der Vermogens, de Handgreep der Heelkundige
Konstbewerkingen, met de beschryving, en het gebruik van de verscheide
Werktuigen en Geneesmiddelen, waar van men zich in de behandeling der
Ziektens, die den Heelmeester aangaan, bedient. Tot gebruik der Leerlingen
in de Genees- en Heelkunde, en van een ieder, die zich eene voldoende
kennis verschaffen wil van het maaksel der deelen des menschelyken
lichaams, van hun verschillend gebruik, en van de Heelkundige
handgreepen, die tegenwoordig in gebruik zyn. Alles Volgens de uitlegging,
en de zoo gedrukte als ongedrukte voorschriften, van de beste oude en
hedendaagsche Meesters in de Genees- en Heelkonst. Door De Heeren Le
Y...., M..., en de La M...., Uit het Fransch vertaald, met de Latynsche
benaamingen verrykt, en eenige artikels vermeerderd, Door Joannes
Hiddinga, M.D. Eerste Deel. A-G. In 's Gravenhage, By Isaac Du Mee,
Boekverkoper in de Spuistraat. 1768 (20.9 × 11.8 cm, XII + 431 pp).
Heelkunde [1770 Hiddinga]. Id. Tweede deel H-Q, 1770. (457 pp)
Heelkunde [1771 Hiddinga] Id. Derde deel R-Z, 1771 (501 pp, Bi Un
Amsterdam, Bi Un Gent me 340)
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In het 1e deel de opdracht aan H.D. Gaubius, een voorrede van de schrijvers, een
bericht van den vertaler, naamlijst der inteekenaaren. In het 3e deel een bijvoegsel
met Nederlandsche woorden, en een Fransch register naar den tekst verwijzende.
Hiddinga Joh. Zie 1768 Chais.
Heelkunde. [1634 Hildanus] Guilhelmus Fabricius Hildanus, Van de
Verbrantheyt door Olye / heet water / gloeyende Yzer / Puspoeder / Blixem
/ etc. (Als 3e verhandeling met Hant-Boeck der Chirurgyen door D.
Carolum Battum, Amsteleredam 1634, Bi Un Gent me 1672).
Zie 1634 Hippocrates. In 16 hoofdstukken en op 61 pp worden de middelen aangeduid
om de brandwonden te behandelen. Schr. bepaalt: ‘Verbrandheyt is een scheydinghe
des geheels meest in epidermis, dat is 't opperste velleken ofte opperhuytje, Cutis,
dat is 't Vel somtijdts mede in 't musculeuse Vleesch, Aderen, Arterien, Senuen, &,
door gewelt des vyers veroorsaeckt.’
Heelkunde. Sd Hildanus G.F. Nieuwe Veldchirurgie, 600 aanmerkingen
ontrent de Heel- en Geneeskonst in 4.
Heelkunde [1726 Van Hille] Tooneel der Chirurgie Soo ende ghelijck sy
in de schoone en wijdt-vermaerde Koop-Stadt van Antwerpen door last
van de Edele en Acht-baere Magistraet aende Leerlinghen der Chirurgie
gheleert, ende aenkomende Meesters ondervraeght wordt: Vertoont door
Martinus Van Hille, Licentiaet inde Medicyne, en voor desen Leermeester
der Chirurgie ende Anatomie derselve Stadt, Ghedeylt in twee Deelen, het
eerste handelt van de Theorie, Ofte Inleydinge der Chirurgie. Het tweede
van de Practycke, Seer nut ende profijtigh voor alle die Professie maken
van de Medicijne ende Chirurgie. t'Antwerpen, By Martinus Verdussen,
Boeckvercooper woonende in de Cammerstraet. 1726. Met Gratie en
Privilegie. (14.8 × 9.2 cm, (8) + 225 + (3) pp, Bi Un Gent me 1668)
Dit werk zou een 2e uitgave zijn; de 1e zou verschenen zijn te Antwerpen in 1706.
Het wordt opgedragen aan Cas. Vilella en aan het Collegie van heelmeesters van
Antwerpen, en is versierd met het portret van Martinus Van Hille (1633 † 1706) op
72-jarigen leeftijd. Onder het portret de vier volgende verzen:
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Dat ick was en is niet meer,
Dat ick ben is wonder teer,
Dat ick naemaels wesen sal,
lieve godt dat is het al.

Na een kort bericht tot den lezer en een ‘Lof der Chirurgie’ komt het overzicht onder
vorm van vragen en antwoorden. Het 1e deel met 11 hoofdstukken, het 2e deel met
36 hoofdstukken. Daarna komt (p 189) een ‘Tractaet van de Voorboden der Pocken
Ende oock vande Pocken’ selfs met 11 hoofdstukken.
***

Heelkunde [1565 Hippocrates] Hippocrates Van die wondē des hoofts,
nu eerst wten Latijne ouer-geset int nederduytsch, door M. Peter Hassardus
Medecijn ende Chirurgijn. Met een corte verclaringhe door den seluen P.
Hassardus (1565, 13.9 × 8.4 cm, (3) + 32 fos, Bi Un Gent Acc 379451)
Het onvolledig exemplaar, waarvan het jaartal kan worden vastgesteld door den
datum van de opdracht aan de gemeenteoverheid te Brussel, bevat zooals de latere
uitgaven een tweespraak tusschen Hippocrates en Hassardus.
Heelkunde. [1629 Hippocrates]. Hippocrates, van de Wonden int Hooft.
Wtten Latijne int Nederduytsch overgheset, Door M. Peeter Hassardus,
Medecijn ende chirurgijn binnen Bruyssel. Den derden druc / met een
Register des inhouts vermeerdert / door Isaacum Sanderum, liefhebber
der chirurgije. Item, Een besondere Historie van een nieu gepractiseerde
Trepane: door Mr. B. van Rijnenburgh. Tot Rotterdam. Jan van Waesberge
/ op de Coorn-marct. Anno, 1629. (15.4 × 9.6 cm, 45 fos + (19) pp, Kon
Bi Brussel III 17388 A, Bi Un Amsterdam).
Het werk is de 3e uitgave van een boek die als 1e uitgave in 1565 verscheen te
Antwerpen bij Silvius in 8 (Bi Un Amsterdam); een 2e uitgave zag het licht in 1616,
Amsterdam, P. van Ravesteyn in 8 (Bi Un Amsterdam). De opdracht van Hassardus,
‘uyt Bruyssel, den 6. Dagh van Meerte, int Jaer ons Heeren, Anno 1565’ aan de
gemeenteoverheid van ‘Bruyssel in Brabant’; is vooral een sterke pleidooi tegen
kwakzalverij. Daarna spreekt Hassardus tot Hippocrates die hem de antwoorden
geeft. De gebruikte werktuigen worden afgeteekend en beschreven.
Het stukje over den trepaan, van ‘Mr. B. Rhijnenburgh, Chirurgijn, Lant-meter
ende Notaris Publijck residerende binnen
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der Goude’ wordt aan Otto Hurmius, hoogleeraar opgedragen, en bevat eenige
Latynsche verzen van M. Herculanus Bloncq, M.D., en daarna het volgend gedicht:

Ad Amicus.
Met recht datmē die prijst,, die te recht lof verdient,,
Die dit ghebracht int licht,, noch meer als hier vertoont,,
Wt liefd' die liefd' bewijst,, en so hem toont als vrient,,
Merct wat wis-const al sticht,, die waerdigh is ghecroont.
Elck dan uyt rechte lust,, wat nuts voor de nasaten,,
Te brengen aenden dagh,, met vlijt altijt na spoort,,
Om Nijders nyt onrust,, en wilt' tweldoen niet laten.
Wat voordeel geven magh, en lof verdient brenght voort.
Om groot,, beschut,, van quaet,, ghestelt.
Wt noot,, tot nut,, de daet,, vermelt.
D.H. WANDELS.

Te bemerken valt dat in dat stukje de kommas overal dubbel zijn.
Op het einde, de geschiedenis van een nieuw ontdekte trepaan in 1624.
Heelkunde [1631 Hippocrates] Hippocrates van die wondē des hoofts,
nu eerst uyten Latijne over-gheset in 't Nederduytsch, door M. Peter
Hassardus Medecijn ende Chirurgijn. Met een corte verclaringhe door den
selven P. Hassardus. (16 × 9.7 cm, 70 + (8) pp, Bi Un Gent G 14355)
Zooals in de uitgaven 1565 en 1629, is het een tweespraak tusschen Hippocrates en
Hassardus. De verhandeling is medegebonden met Handtboeck der Chirurgyen van
C. Battum 1631 Amsterdam, en wordt ook op het titelblad aangekondigd.
Heelkunde. [1634 Hippocrates]. Hant-Boeck der Chirvrgyen Waer in
veel exquisite ende secrete Remedien / tegens alle uytwendige Ghebreken
/ soowel in 't generale als in 't particulier verhaelt staen / naer uytwysen
des Registers daer van zijnde. Door D. Carolum Battum, Medicijn
ordonnaris der Stadt Dordrecht. Waer by gevoeght is Hippocrates van de
wonden in 't Hooft. Als mede Guilhelmus Fabrisius Hildanus Vande
Verbrantheydt / daer in by na alle Accidenten / ofte toevallen der selver /
klaerlijck vertoont worden. t' Amstelredam, Voor Hendrick Laurentsz
Boeckverkooper woo-
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nende op 't Water in 't Schrijf-Boeck, Anno 1634. (15.1 × 9.4 cm, 336 +
(20) + 71 + (6) + 61 pp, Bi Un Gent me 1672).
Na de voorrede begint het boek van Baten met eenige aphorismen van Hippocrates,
behoorende tot de heelkunde; het bevat 5 ‘tractaeten’ zonder bijzondere titels, met
verscheidene figuren. Op het einde de verklaring van eenige technische woorden, in
de heelkunde gebruikt, en een alphabetisch register.
De volgende 71 + (6) pp behooren tot de verhandeling: Hippocrates, van die
wonden des Hoofts, nu eerst uytten Latyne overgheset in 't Nederduytsch, door M.
Peter Hassardus Medecijn ende Chirurgijn. Het heeft denzelfden inhoud als de uitgave
van 1629, onder den vorm van een tweespraak tusschen Hippocrates en Hassardus.
De laatste bladzijde vermeldt dat die verhandeling werd gedrukt door Johannes
Jaquet, op de Prince Graft te Amstelredam in 1634.
Het laatste stuk (61 pp.) is van G.F. Hildanus (zie Hildanus).
Geneeskunde. 1631 Hippocrates, Aphorismi. Dat sijn corte sententien,
spreucken ofte regulen, waermede Hippocrates in eene corte Somma de
geheele Kunst der medicinen heeft willen leeren. Waer by gevoeght zijn,
noch drie boecken Prognosticorum, of voorsegginghen der sieckten. Uyt
den Griekschen in den Nederl. tale overghes. door Hendr. Coumans.
Amsteleredam, Frans Pels 1631 in 8. (Bi Un Amsterdam)
Geneeskunde. [1664 Hippocrates]. Hippocratis Coi, Aphorismi. Dat zijn
Kort en bondige Leeringen, Of Regulen; Aenwijsende de oorsaken ende
eygenschappen der sieckten; Ende de maniere van genesinge der selve.
Uyt geleydt ende verciert met Nederduytsche Commentarien; Tot dienst
ende gerijf van yeder Genees-meester, en de Konst-yverende Practizijn.
Door Ernestum Ras, Med. Doct. Noyt voor desen gedruckt. Gedruckt te
Leeuwarden, By Eyvo Takes Wielsma. Boeckverkooper in de Speelmans
straet. 1664. (15.5 × 10 cm, (18) + 488 + (38) pp, Bi A.J.J.V., Bi Un Gent
71251 Bi Snellaert).
Titelprent met het portret van Ernest Ras op 54 jarigen leeftijd; opdracht aan Ernest
Wilhelm en Philips Coenrard en een voorrede. Dan drie lange gedichten over de
vertaling van Ras, van Simon Abbes Gabbema, Wilhelm Geest en een onbekende
E.W.
De aphorismen in het Latyn met Nederlandsche vertaling en met commentarien,
worden verdeeld onder 7 hoofdstukken
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handelende over de geneeskunde, de voeding, de genezingsmethoden, de
lichaamsgebreken, de koortsen, de ziekten van al de lichaamsdeelen, de uitwendige
kwalen.
Geneeskunde [1665 Hippocrates] Hippocratis Coi, Aphorismi. Dat zijn:
Kort en bondige Leeringen, Of Regulen; Aanwijzende de oorzaken en
eigenschappen der ziekten; En de maniere van genesinge der zelve. Uit
geleid en verciert met Nederduitsche Aanteikeningen; Tot dienst en gerijf
van ijder Genees-meester / en konstijverende Practizijn. Door Ernestum
Ras, Med. Doct. Gedrukt tot Middelburg, Bij Sibrand Jordens,
Boekverkooper in de Heere Straat. Anno 1665. (15.7 × 9.5 cm, (10) + 385
+ (38) pp, Bi Un Gent A 35391)
Titelplaat met het portret van Ern. Ras. Opdracht aan Ernest Wilhelm en Philips
Coenrard.
Van de aphorismen, in Nederlandsche uitgave worden nog genoemd: Amsterdam
1680 en 1714.
Geneeskunde [1792 Hippocrates] Aphorismen of kortbondige Spreuken
van Hippocrates, Benevens deszelfs wet en onderrichtingen. Met een
bekwaam Register en Woorden-Boeksken voorzien. Nevens d'aenmaeninge
van den Heer N. Tulp. Vertaelt door S. Blankaart. M.D. tot Amsterdam.
Midsgaders de Regels van Pareus. Tot Gend, By Adrianus Colier, in de
Burgstraete no 95. 1792 (18.7 × 11.5 cm, (30) + X + 206 pp, Kon Bi Brussel
VH 7338, Bi A.J.J.V., Bi Un Gent 196 E 28)
Titelprent met het beeld van Hippocrates waaronder de tekst: ‘Dus heeft ons
Griekenland Hippocrates gegeven, wier Geest eeuw uit eeuw in, zal in zin schriften
leven.’ Lange voorrede, ongeteekend, daarna het leven van Hippocrates volgens
Soranus, geboortig uit het eiland Cos.
De Aphorismen beginnen met die typische woorden: ‘Het leven is kort, de konst
lang, de gelegentheyd snel, de onderneming gevaerlyk, en het oordeel moeylyk; de
ondervindinge bedriegelyk, en de uytkomst onzeker.’ Woorden die na 24 eeuwen
nog altijd volkomen juist zijn.
Een zeer uitgebreid register (pp 91-140) wijst in alphabetische orde, naar de
bestudeerde zaken. Dan de wet en de onderrichtingen van Hippocrates, de uitlegging
van eenige kunstwoorden (pp. 162-187), de geneeskundige vermaningen van Nicolaes
Tulp in 74 aphorismen vervat, en 39 regels van Pareus.
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De goedkeuring tot drukken is geteekend door G.F. De Grave en L. Maroucx
d'Opbracle te Gent 12 februari 1792.
Geneeskunde. 1573 Hippocrates. Eenen brief de medecyn aen
Desmagetum overgeset door Adrianus Junius. Hantwerpen 1573 in 8 (Kon
Bi Brussel II 25930).
Geneeskunde. 1714 Hippocrates. Van de voorkenningen der ziekten III
boeken. In het Nederlandsch vertaald door H. Buyzen. Haarlem 1714 kl
in 8, Haarlem 1726 in 8, Amsterdam 1741 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Geneeskunde. 1778 Hippocrates, C. Celsus en Paulus Aegineta.
Verhandelingen over de pypzweeren en uitzakkingen van den aars. Vertaald
door Petr. Camper. Amsterdam 1778 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Hippocrates, als de grootste medicus van de Oudheid beschouwd, te Cos in 468 a.
Chr. geboren.
***

Tuinbouw [1771 Hirschfeld] Het zomer-buitenleven; voorgesteld in XVIII.
zedekundige vertoogen. In 't Hoogduitsch beschreeven door den Geleerden
Heer C.C.L. Hirschfeld, en, Naar den laatsten verbeterden Druk, in 't
Nederduitsch Vertaald, door een Liefhebber van het Buitenleven. Te
Amsterdam, By Petrus Conradi, in de Kalvenstraat, over de Jonge Graaf
van Holland. MDCCLXXI (16.4 × 10.6 cm, (10) + 231 pp, Kon Bi Brussel,
VH 5950).
Na het voorbericht van den vertaler, die zich niet noemt, de inhoudtafel van de 18
verhandelingen. Het werk is meer een pleidooi voor het buitenleven, met al het
aangenaam daaraan verbonden, dan een technisch overzicht.
Tuinbouw [1779 Hirschfeld]. Aanmerkingen over de Landhuizen en
Tuinkunst, door C.C.L. Hirschfeld. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te
Utrecht, By G.T. van Paddenburg, MDCCLXXIX (15.6 × 9.3 cm, 142 pp,
Kon Bi Brussel VH 5937)
Geschiedenis der lusthuizen, aanleggen van tuinen en versiering.
Hoefer geeft aan Hirschfeld de bijnamen Christian-Lay-Laurent. Geboren te Nüchel
(Holstein) in 1742 en overleden te Kiel in 1792, hoogleeraar te Kiel. Zijn
Anmerkungen ueber
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die Landhaeuser und die Gartenkunst verschenen te Leipzig in 1778.
Psychiatrie, 1711 Hippolytus. De verreezene, ontdekkende natuur,
eigenschappen, toomelooze hartstochten der vrouwen. Amsterdam 1711
kl in 8.
Inenting. 1770 Hoenfft S. De inenting der pokjes gemeenelijk de
Kinderziekte genaamt. Dordrecht 1770 in 8, 's Gravenhage 1770 in 8 (Bi
Un Amsterdam)
Water. 1780 Hoenisch Joh. Casp. Fred. Voorstel om in alle steden en
plaatsen van Europa het Pirmonts water even krachtig van uitwerking te
doen zijn, als in Pirmont zelve. Leyden 1780 in 8.
Diergeneeskunde. 1700 Hoeverman Koenr. Verhandelinge en genezinge
van alle paarde- en koe- en beest-kwaalen. Amsterdam ten Hoorn 1700 in
8. (Bi Un Amsterdam).
Chemie. 1703 Hoffman C.A. Viertal scheikundige tafelen van de
bestaandeelen en onderscheidene hoeveelheden derzelver uit welke de
voornaamste middenzouten zamengesteld zijn volgens de waarnemingen
van Bergman, Kirwan, Wiegleb, Wezzel en andere Scheikundigen;
benevens de oplosbaarheid der zouten, zoowel in water als wijngeest en
de eigenaardige zwaarte der ligchaamen. Met eenige bijvoegselen uit het
Hoogd. overgebragt en met de voornaamste eigenschappen van ieder zout
vermeerderd door H.W. Roupe. Rotterdam van Santen 1703.
Inenting. 1765 Hoffman C.L.. Merkwaardig verhaal aangaande eene goede
wyze om de Kinderpokjes te genezen. Groningen 1765 in 8.
Geneeskunde. 1704 Hoffmann F. Genees- en natuurkundige verhandeling
van het kwikzilver. Uyt de Lat. overg. door Nic. Heins. 's Gravenhage
1704 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Geneeskunst. [1756 Hoffmann]. 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 Esculaapen onzer Eeuw Fredericus
Hoffmann en Hermannus Boerhaave. Beide in hun leven zeer Vermaarde
Hoog-leraren 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
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daar met Aanmerkingen, zo van Geleerdt Schryvers als anderzins, tot
dienst der Landgenoten opgeheldert en bevestigt. Door Joh. Wilh. Heyman,
Geneesheer. Eerste Deel. Te Leiden, By Abraham Kallewier, MDCCLVI.
(21.1 × 13.5 cm, pp 1-201 + (5) + pp 205-404 + (6) pp, Bi Un Gent me
3270, Kon Bi Un VH 7613, 7614).
Het 1e deel met zijn voorrede en zijn inhoud bedraagt pp 1-201 en (5) pp, waarop
twee verhandelingen, de eerste over de vreugde en het genoegen op deze wereld, de
tweede een betoog om zich aan de omstandigheden aan te passen. Het 2e deel begint
p 205 en houdt eerst de levensregelen over spijs en drank, en een verhandeling over
het hoog begrip van God, aldus meer van goddienstigen als van wetenschappelijken
aard.
Friedrich Hoffmann, Halle 1660 † Berlin 1742, hoogleeraar te Halle. Het
bovenstaande boek staat in betrekking met: Gruendliche Anweisung, wie ein Mensch
vor den frühzeitigen Tod und allerhande Arten Krankheiten, durch ordentliche
Lebensart sich verwahren könne, Halle 1705-1728, 9 vol in 8.
Hoffmann Fred. Zie 1756 Boerhaave.
Geneeskunde [1765 Hofkens] Nut der Olie van Jodenlym, In verouderde
Verzweeringen der ingewanden. Door M. Hofkens de Courcelles. (In
Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem, 1765 VIII1, pp 475-484, Bi Un Gent
Hi 2045)
Geneeskunde [1767 Hofkens] Nadere uitbreiding Omtrent het Gebruik
van de olie van Jodenlym. Door M. Hofkens de Courcelles (In Verhandel.
Maatsch. Wet. Haarlem 1767 IX3 pp 603-617, Bi Un Gent Hi 2045).
Verloskunde. [1791 Hoffman]. Beantwoording der vraage: Hoe kunnen
vrouwen, zonder benadeeling haarer gezondheid en schoonheid, blyde
moeders van gezonde kinderen worden? Door G.F. Hoffman, Med. Doctor
enz. te Frankfort aan den Main. Uit het Hoogduitsch vertaald en met
aanmerkingen vermeerderd, Door David Heilbron, CZ. Med. Doctor enz.
in 's Hage. In 's Gravenhage, By J.C. Leeuwestyn. M.DCC.XCI. (22.5 ×
14.3 cm, XXIV + 181 pp, Bi Un Amsterdam, Kon Bi Brussel VH 7592)
Voorrede van den vertaler; 14 afdeelingen.
Heelkunde [1755 Hofman] Geneezinge van een gestokene borstwonde;
door J.M. Hofman, Chirurgyn Major van 's Lands Hospitaal te Namen.
(In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1755 II pp 251-268, Bi Un Gent
Hi 2045).
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Inenting [1780 van Hogendorp] Redevoering der inentinge tot de
Ingezetenen van Batavia, na haare terugkomste van Samarang;
Overhandigd door Mr. W. van Hogendorp. (In Verhandel. Batav.
Genootschap II 1780 pp 332-335, Bi Un Gent Hi 9696).
Redevoering ten gunste van de inenting, waarover ‘de armste slaaf even veel recht
heeft, als de rijkste man, die er leeft.’.
Inenting. [1798 Hoylarts] Geneeskundige waarneming over eene
byzondere vertraginge der uitbotting van de kinder-pokken, veroorzaakt
door eene andere aanwezende ziekte door J.P. Hoylarts Stads Med. Doct.
&. Residerend Lid van dit Genootschap. (In Verhand. Genootschap
Geneesk. Antw. 1798 I, 62-70, Bi Un Gent me 556).
Vertraging van de uitbotting der pokpuisten tot den 17en dag na de inënting, alhoewel
reeds al de voorteekens der pokziekte (ontsteking, ettering op de plaats der inenting
den 9en dag zichtbaar waren.
Verloskunde [1798 Hoylarts] Genees- en verloskundige Verhandeling
over de stuiptrekkingen, welke zo dikwerf ten tyde der zwangerheid worden
waargenomen (als een gedenk-schrift voorgedraagen door J.P. Hoylarts
Stads Med. Doct. &. Residerend Lid van dit Genootschap. (In Verhandel.
Genootsch. Geneesk. Antw. 1798 I pp 211-234, Bi Un Gent me 556).
Verloskunde [1799 Hoylarts] Waarneming Betrekkelyk eener Vrugt in
eenen byzonderen Zak der Baarmoeder gevonden, naar eene
voorafgeboorne Moederkoek ontdekt: benefens eene kleine schets der
toevallen die' er zyn ontstaan na de Verlossing, veroorzaakt door den
hevigen Bloedvlied. Door J.P. Hoylarts Stads Med. Doct. & Residerend
Lid van dit Genootschap. (In Verhandel. Genootsch. Geneesk. Antw. 1799
II pp 27-35, Bi Un Gent me 556)
Geneeskunde. [1800 Hoylarts] Redenvoering gedaan in de openbaare
zitting op den tweeden verjaardag van het Genootschap door Josephus
Petrus Hoylarts Stads Med. Doctor &. Na zijne Taak voltoeit te hebben
als Voorzitter van het zelve Genootschap. (In Verhandel. Genootsch.
Geneesk. Antw. 1800 III pp 1-25, Bi Un Gent me 556).
Verloskunde. [1800 Hoylarts] Onverwagte gevallen in de Verlos-Kunde,
aen den dag gelegt door J.P. Hoylarts Stads Med. Doctor Residerend Lid
van dit Genootschap (In Verhandel. Genootsch. Geneesk. Antw. 1800 III
pp 233-237, Bi Un Gent me 556)
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Inenting. [1780 van Hogendorp] Sophronisba of de gelukkige moeder
door de inëntinge van haare dochters. Europeesche geschiedenis, ter
leezinge voorgesteld aan de moeders van Batavia, door Mr W. van
Hogendorp, Lid van het Zeeuwsch en Bataviaansch Genootschap. Te
Rotterdam, By Reinier Arrenberg, MDCCLXXX. (20.2 × 11.8 cm., 110
pp., Kon Bi Brussel VH 7794).
Het geluk van Sophronisba, echtgenoot van Lysander, staatsman en wijsgeer, die
hare twee dochters tegen de pokken liet inenten.
Heelkunde. 1800 Holtzheij J.G. Bericht aan mijne land- en Stadgenooten
omtrent eene operatie van cataract met ongunstig gevolg. Amsterdam 1800
in 8.
Inenting. 1770 Holwel J.Z. Omstandig verhaal van de manier op welke
men in Oost-Indiën de kinderpokken inent. Amsterdam 1770(?) in 8. (Bi
Un Amsterdam).
Warmte. [1774 Hoogendyk]. Beschrijving van eenen nieuwen pyrometer;
door Steven Hoogendyk. (In Verhand. Bat. Gen. Rott. 1774 I, pp 211-234,
Bi Un Gent Hi 9621).
Uitzetting die door cirkelwijzer wordt vastgesteld; 2 figuren.
Landbouw [1780 Hooyman] Vervolg der Verhandeling over den
tegenwoordigen staat van den Landbouw in de Ommelanden van Batavia,
door Jan Hooyman (In Verhand. Batav. Genootschap, II 1780 pp 162-212,
Bi Un Gent Hi 9696).
Arakbranderijen en Katjangthuinen of Katjang Tannah of aardboonen.
Landbouw. 1779 Hooyman Jan. Over den landbouw en de suikermolens
(In Verhand. Batav. Genootschap I 1779 p 173).
Dierkunde [1781 Hooyman] Beschryving der vogelnestjes, door Jan
Hooyman. (In Verhand. Batav. Genootschap III 1781 pp 145-165, Bi Un
Gent Hi 9696)
Vogeltje genoemd Waled of Boerong Dayä door de Bergjavanen en Lawit op Java.
Boerong beteekent in het Maleisch een vogel.
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Geneeskunde [1787 Hoogeveen] Welke zyn de bekwaamste en tevens
veiligste middelen om de Geelzucht, wanneer zy niet te verre gevorderd
is, op te lossen? Wat keuze en welke voorzorgen moet men daaromtrent
in het oog houden, zo ten aanzien van de verschillende oorzaaken deezer
ziekte, als van haare onderscheiden trappen? En indien zy voor ongeneeslyk
moet gehouden worden, uit welke tekenen zal men dat besluiten? Het
Genootschap ziet, noopens de keuze der middelen, in het byzonder op die
hachlyke omstandigheid, wanneer de ziekte tot haare geneezing volstrekt
ontbindende middelen vereischt, terwyl ondertusschen de staat van
ontbinding, waartoe reeds alle vochten gebragt zyn, byna zodaanige
middelen schynt te verbieden. Door T. Hoogeveen, Med. Doctor, en Lector
in de Ontleed- Heel- en Vroedkunde te Delft. (In Handel. Geneesk. Gen.
Amsterdam 1787 XII pp 435-453, me 366 a)
Geneeskunde. [1783 Home] Geneeskundige proeven en waarnemingen.
Door Franciscus Home, M.D. Geneesheer des Konings van
Groot-Brittannien, Lid van het Koninglyk Geneeskundig Genoodschap
en Hoogleeraar in de Materia Medica aan de Universiteit te Edinburg. Uit
het Engelsch vertaald en met aantekeningen vermeerderd. Door Jan van
Breda, Stads Medicinae Doctor te Gouda. Eerste deel. Te Amsterdam, By
A.J. van Toll, Boekverkooper in de Kalverstraat, 1783. (23.0 × 14.2 cm,
XVI + (2) + 364 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1758).
Voorbericht van den vertaler, voorrede van den schrijver. Waarnemingen betreffende
koortsen, bastaard zydewee, kraamvrouwen, mazelen, longtering, melaena, hoofdpijn,
oogzalven, krampstillende middelen.
Geneeskunde [1784 Home] Geneeskundige proeven .... Tweede deel
...1784. (... (4) - 328 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1778).
Waarnemingen over lamheid, heupjicht, lumbago, ischuria, diabetes, waterzucht,
amenorrhoea, herpes, woekerwormen, buikloop, bloedstortingen, steenbrekende
middelen.
Francis Home was hoogleeraar in de geneeskunde te Edimburg. Zijn boek Medical
Facts and experiments verscheen te Londen in 1758 in 8.
Van Hoogstraeten D. Zie a Gehema 1683, 1690.
Heelkunde [1729 Hoogvliet] Konst om wonden te schouwen, en over
derzelver doodelykheid te oordeelen, kortelyk verhandelt volgens de ware
Huishouding onzes lichaams door Johannes Hoogvliet, Heelmeester. Te
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Delft By Reinier Boitet, 1729. (18 × 11.5 cm, (24) + 367 + (13) pp, Bi Un
Gent me 2536).
De Bi Un Amsterdam bezit een uitgave 1709 in 8 te Rotterdam, aangeduid als 2e
druk.
Opdracht aan Abraham van Bleiswyk te Delft, geteekend door Johannes Hoogvliet
uit Delft 15 van Wiedemaand 1729. Daarna een eerst Latynsch gedicht van Joannes
van Dam, een tweede van Zacharias Paspoort, en een lang Nederlandsch gedicht
door Arnold Hoogvliet, schrijver's broeder. Het werk bedraagt 5 hoofdstukken, het
schouwen der wonden in het algemeen, de werkingen van het menschelijk lichaam,
de volkomen doodelijke wonden, de door zich zelfs doodelyke wonden, de door
toeval doodelijke wonden.
Verloskunde [1753 van Hoorn] Siphra en Pua; of onderwyzing in de
Vroedkunde en derzelver voornaamste Handgrepen; nevens dertig
gewigtige Waarnemingen omtrent Zware Verlossingen, gedaan door Johan
Van Hoorn, M.D. Lyfarts des Konings van Zweden, President van het
Koninglyke Geneeskundige Genootschap, en Stads Onderwyzer in de
Natuurkunde te Stokholm. Naar den Derden Druk, uit het Hoog- in het
Nederduitsch vertaald, en met eenige Aanmerkingen vermeerderd, door
Gerard ten Haaff, Heelmeester in Rotterdam, mitsgaders Operateur van
den Steen, te Delft. Te Amsteldam, By F. Houttuyn, Boekverkooper.
MDCCLIII. (21.5 × 13.9 cm, (24) + 224 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un
Gent me 2624).
Een 2e uitgave te Amsterdam 1768 in 8 (Bi Un Amsterdam). Voorberichten van
vertaler en van schrijver. Drie deelen: de natuurlyke geboorte, de zware en
tegennatuurlijke verlossingen, 30 waarnemingen.
Geneeskunde [1762 Hovius] Aanmerkingen over de geneesmiddelen, door
J. Hovius (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1762 VI pp 788-865, Bi
Un Gent Hi 2045).
Historische verhandeling.
Geneeskunde [1782 ter Horst] Zyn'er Braakmiddelen, die men in zommige
gevallen boven den wortel van Ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja: welke
zyn die middelen, en wanneer komen ze te pas? Door G. Ter Horst, A.L.M.
et Medicinae Doctor te Amsterdam. (In Handel. Geneesk. Gen. Amst.,
1782 VII 2e pp 317-338, Bi Un Gent me 366a)
Gebruik van braakwijnsteen.
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Geneeskunde [1783 ter Horst] Op hoe veelerleie wyze kan het vermogen
van den korstbast ondersteund of aangezet worden door bygevoegde
middelen, in die gevallen daar hy wel als het voornaamste geneesmiddel
vereischt wordt, maar echter te zwak is om alleen de zaak af te doen? en
welk eene keuze van middelen moet men ten dien einde doen, betrekkelyk
tot den onderschenen aart der voorkomende gevallen en omstandigheden?
Door G. ter Horst, A.L.M. & Medicinae Doctor te Amsterdam. (In Handel.
Geneesk. Gen. Amst. 1783 VIII pp 111-168, Bi Un Gent me 366a).
Gelijktydig gebruik van laudanum, sel polychrest, rhabarber, speerkruid,
Hoffmann-vocht, Valeriana, zeverzaad, Carduus benedictus, calomel.
Heelkunde. 1669 van Horne Joann. Kort begrijp der ontleed- en heelkonst.
Vert. door Quiryn van Vissendiep. Leyden 1669 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1684 van Horne Joann. Kort begrijp der ontleed- en heelkonst.
Met noten door S. Blankaart. Amsterdam Jan ten Hoorn 1684 in 8. (Bi Un
Amsterdam)
Verloskunde [1751 A. Houttuyn] Het beschyden deel der Vroedvrouwen,
ofte een kortbondig onderwys. Ter Onderwysing en Bestiering, voor
Oefenende en Lerende Vroed-Vrouwen, alles getrouwelyk aanwysende,
wat haar in het behandelen van BarendeVrouwen dienstig syn kan, om
byna alle sware of tegennatuurlyke Verlossingen door de Handkunst
gelukkig te redden. Voorgestelt ter bequamer bevatting, duydelyker
onderschyding, en langer byblyving, by wyse van Vragen en Antwoorden,
Tusschen een Ondersoekend Leeraar en een Geoefend Leerling. Door
Abraham Houttuyn Janz. Medicinae Doctor te Amsterdam. Te Amsterdam,
By Jan Morterre, MDCCLI (18: 11.8 cm, (32) + 310 pp, Bi Un Amsterdam,
Bi Un Gent me 2590).
Over de titelprent verbeeldende den dood op den aardbol zittende, terwijl een engel
boeken leest en een ander door een pijp zeepbellen in de lucht zendt, leest men de
volgende verzen:

Zinnebeelt
Op de Zinbeeldige Titelprent.
Dus siet gy Vroed-Vrouw het leven ende dood Zinbeeldig afgebeelt,
Ey wagt U, dat ge het eerste nog Vrouw nog Kind te reukeloos beneemt,
Lees en herlees daarom, dees opgestelde blaren
En wil dit klein begrip, als een kleinood bewaren.
J. de Vos.
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Het boek wordt opgedragen door Abr. Houttuyn uit Amsterdam 26 april 1751 aan
de artsen Willem Roël, Samuel Seullyn, Jan Hanedoes, Theodorus Tronchin, Cornelis
Joannes de Famars. Na de voorrede tot den lezer komen 4 gedichten waarvan het
laatste, omdat het door een chirurg geschreven werd, hier onder wordt opgenomen.
1o Over het boek van Abr. Houttuyn, zonder naam van dichter.
2o Over dat boek, door Junius Batavus Apollinis Cultor.
3o Ook over het boek en deszelfs schrijver, geteekend W.H.J.

4o Op de Vasten en ware gronden van de Vroed-Konst, in 't Ligt
gegeven door de Heer Abraham Houttuyn M.D.
De Vroed-Konst scheen voor heen als in een mist begraven,
En d'eedle Artzeny van misgevoelen krank,
De geest te geven in een sluimer siekt eer lank,
En af te leggen al haar heerlyke gaven,
Maar nader onder wind tot vrucht van yverig slaven,
Maakt de hoog vergode Konst, van haare quaal gesond,
Geeft haar een beter voet, een ruym soo vasten gront,
Om met beknopter styl, de waereld door te draven,
't Geleerd vernuft van hem die graag zyn uuren slyt,
Tot redding van de Konst zyn arbeid mag bekronen,
Van 't ligt in duisternis om eens den dag te toonen,
Die ons verschuldigt was 't verloop van langen tyt:
Slyt nu geen Jaaren meer, in angstig te doorsoeken,
Het ruim en breet beslag van afgeleefde Boeken,
Hier loopt een korter weg naar opener bescheit,
Schryft Schryvers wat gy wilt om werken te vergaren,
Hier vint men ryke stof in klyn getal van blaren,
Die kort en bondig is heeft alderbest gezeit.
G.D.K. Chirgurg.
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Het overzicht onder den vorm van een onderhoud tusschen twee personen, geoefend
leerling en onderteekend leeraar, hetgeen het overzicht wat langdradig maakt.
***

In het Biographisch Woordenboek (VIII, 1867, p. 1334) zegt Vander Aa, dat Martinus
Houttuyn, geboren in 1720, doctor in de geneeskunde werd, te Leiden studeerde,
waar hij in 1749 een Dissertatio spasmologica, spasmorum theoriam exhibens
verdedigde. Hij gaf een vertaling van het Systema naturae van Linnaeus, eerst
uitgegeven door zijn vader Frans Houttuyn, dan bij de erven, eindelijk voor de laatste
deelen bij J. Vander-Burgh en zoon in 1785. Hij gaf ook het vervolg uit van de
Geschiedenis der Nederlandsche vogelen van Nozeman en Sepp. Hij was lid van het
Zeeuwsch Genootschap van kunsten en wetenschappen, en van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen.
Biologie. 1761 Houttuyn. Natuurlijke historie of uitvoerige beschrijving
der dieren, planten en mineralen, volgens het samenstel van den heer
Linnaeus, met nauwkeurige afbeeldingen; 16 stukken. Amsterdam 1761.
Zie Linnaeus. (Bi Un Amst.)
Heelkunde. 1764 Houttuyn. Handleiding tot de chirurgie of heelkonst,
volgens het Hoogduitsch van J.L. Platnerus. Amsterdam 1764 in 8.
Micrographie [1756 Houttuyn] Nuttig gebruik van het microscoop (Bi
A.J.J.V., Kon Bi Brussel III 1613, Bi Un Gent Ph 240). Zie Baker 1756.
Houtkunde. 1773 Houttuyn. Verzameling van in- en uitlandsche houten,
en derzelver benamingen in het Hollandsch, Hoogduitsch, Engelsch,
Fransch en Latijn. Amsterdam 1773, 1791, 1795.
Mineralogie. [1781 Houttuyn]. Vertoog over de veranderlyke steenen,
Oculus mundi genaamd, en een zeldzaame, van dien aart, beschreeven,
door M. Houttuyn. (In Verh. Holl. Maatsch. Wetensch. 1781 XXI1, pp
311-330, Bi Un Gent Hi 2045)
Beschrijving van achaat, soms met andere steenen verward.
Pantkunde. 1773 Houttuyn. Handleiding tot de plant- en kruidkunde,
benevens eene uitvoerige beschrijving der boomen, planten, enz. volgens
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het zamenstel van C. Linnaeus: Nieuwe uitgave 14 dln. Amsterdam [1773]
in 8. Als 2e deel van de natuurlijke historie. Zie Linnaeus (Bi Un Amst.)
Dierkunde. 1770 Houttuyn. Nederlands vogelwerk van A. Nozeman, met
derzelver beschrijving, na deszelfs dood vervolgd door M. Houttuyn en
Sepp. Amsterdam 1770, 1824 in fo.
Mineralogie. 1773 Houttuyn. De natuurlyke historie der versteeningen;
vertaling van G.W. Knorr. Amsterdam 1773, 4 vol in fo (Bi Nat. Paris)
Pharmacie. 1774 Houttuyn. Bericht aangaande de echte oleum cajapoeti.
(In Nederl. Alg. Vad. Letteroef. 1774 III 2 p 102)
Micrographie. [1778 Houttuyn]. Het miskroskoop gemakkelijk gemaakt.
(Bi A.J.J.V., Bi Gent A 43340). Zie Baker 1778
Dierkunde. 1782 Houttuyn. Het Onderscheidt der Salamanderen. (In
Verhandel. Zeeuwsch Gen. Wet. 1782, IX p 305, Bi Un Gent Hi 2061).
Mineralogie. 1782 Houttuyn. Beschrijving van eenige Oost-Indische
tinertsen. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. Wet. 1782 IX, 2 p 337, Bi Un
Gent Hi 2061)
Demographie. 1783 Houttuyn. Bedenkingen over de sterflijkheit en het
getal des volks in Amsterdam. Amsterdam 1783.
Dierkunde. 1782 Houttuyn. Beschrijving van eenige Japansche visschen.
(In Verh. Holl. Maatsch. Wetensch. 1782 p 311)
Luchtvaart. 1784 Houttuyn. Beschryving der proefnemingen met konstige
lugtbollen, uit het Fransch van Faujas de Saint Fond. Amsterdam 1784 in
8.
Plantkunde [1784 Houttuyn] De echte benzoinboom en kamferboom van
Sumatra. (In Verh. Maatsch. Wetensch. Haarlem 1784 XXI pp 257-274,
Bi Un Gent Hi 2045.
Warenkunde. [1784 Houttuyn]. Het onderscheid der zwarte en witte peper,
en afbeelding van 't gewas der staartpeper door M. Houttuyn. Verhandel.
Zeeuwsch Gen. Wet. Vlissingen 1784, 10, 604-613 (20.7 × 12.5 cm., Bi
Un Gent Hi 1902)
Beschrijving van zwarte peper van Malabar, wit gemaakte peper van Java, natuurlijke
witte of geelachtige peper van Ceylan, lange peper, cubeben of staartpeper.
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Dierkunde. 1786 Houttuyn. Aanmerkingen over de rupsen. (In Nederl.
Alg. Vad. Letteroef. 1786, I, 2, p. 327)
Warenkunde [1786 Houttuyn]. Aanmerkingen over de Kaneel, op Ceylon
gemaakt door C.P. Thunberg, thans hoogleeraar te Upsal in Sweeden. Dit
vertoog is, ten dienste van het Zeeuwsch Genootschap, vertaald, en met
eenige Aanteekeningen vermeerderd, door deszelfs medelid, M. Houttuyn,
Med. Doct. te Amsteldam, Verhandel. Zeeuwsch Gen. Wetensch.
Vlissingen, 1786, 12, 296-312 (20.7 × 12.5 cm, Bi Un Gent Hi 1902)
Echte kaneel komt van Laurus Cinnamomum, grovere kaneel wordt geleverd door
Laurus Cassia; tien varieteiten worden beschreven. De beste kaneelolie wordt op
Ceylon gedistilleerd.
1787 Houttuyn. Aanmerkingen over de herfstdraden. (In Nederl. Alg.
Vad. Letteroef. 1787, III, 2, p 520
Mineralogie. 1786 Houttuyn. Beschrijving van de Moluksche tinerts. (In
Verh. Zeeuwsch Gen. Wetensch. 1786 XI p 383, Bi Un Gent Hi 2061)
Warenkunde. [1789 Houttuyn]. Aanmerkingen over de bloemen van den
nooten-muskaatboom. (In Verh. Holl. Maatsch. Wetensch. Haarlem 1789
XXVI pp 211-230, Bi Un Gent Hi 2045)
Studie van de mannelijke en vrouwelijke bloemen van Myristica.
Pharmacie. 1796 Houttuyn. Afbeeldingen der artseny-gewassen met
derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Uit het Latyn
bewerkt door D.L. Oskamp, M. Houttuyn en J.C. Krauss, 6 dln, Amsterdam
1796-1800 in 8 (Pritzel nr 10678)
Houttuyn M. Zie 1756 Du Verney, 1784 Faujas.
***

Pokken [1767 Hovius] Aanmerkingen over de menting der kinderpokjes.
Door J. Hovius, Med. Doctor. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1767
IX3 pp 313-582, Bi Un Gent Hi 2045).
Tabak. 1733 van Hoven J. Lof der tabak. 's Gravenhage 1733, kl in 8.
Verloskunde. [1770 Huart] Enchiridion artis obstetricandi of kort Begryp
der Vroed-kunde als oock de Konst bewerkinge der Keyserlycke
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snee mitsgaeders eenige kortbondige spreuken van den Heere Mauriceau,
Beantwoord door den Heere Levret. Byeen versamelt met noodige
Aenmerkingen door J.C. Huart. Gesworen Heelmeester te Thienen. Tot
Mechelen, by Joannes Franciscus Vander Elst 1770. (Met Goed-Keuringe.
(17 × 12 cm, X + 196 + VI pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 2620).
De drukker tot den lezer, dan de goedkeuring uit Leuven 20 Oct. 1769, en voorbericht.
Het boekje bedraagt 10 hoofdstukken, gevolgd door 34 aphorismen.
Heelkunde. 1774 Huart C.J. Korte verhandeling over de heelkundige
berichten. Mechelen Vander Elst 1774 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Heelkunde. [1794 Huart] Korte Verhandeling over de heelkundige
Berigten, in twee deeltjens verdeeld. Het eerste: Hoe men over de
Doodelykheyd der Wonden oordeelen zal, Het tweede: Van zekere Ziektens
ende bezondere Gevallen, waer over het Berigt des Heel-Meesters door
d'Overheyd gemeynelyk geëysch word. Byeen verzamelt door C.J. Huart.
Gezworen Heel-Meester te Thienen. Voor de eerste-maal in Druk gegeven
in 't Jaer 1774, ende in dezen tweeden Druk, van vele Druk-Fauten
gezuyverd. Tot Gend, By E.J. t'Servrancx, Boekdrukker, by 't groot Kanon,
ontrent de Vrydagmerkt. M.D.CC.XCIV. (16.5 × 9.7 cm, VIII + XXII +
166 + (4), Bi Un Gent me 1818).
Opgedragen aan Delardenois de Ville, burgemeester van Thienen; voorbericht;
inleiding. Het 1e deel met 5 hoofdstukken bespreekt de doodelijke wonden, het 2e
deel met 3 hoofdstukken de ziekten en bijzondere gevallen. Medegebonden komt
het Supplement van 1777 (zie 1777 Huart).
Heelkunde [1777 Huart]. Supplement op de heelkundige Berigten, In
welk voornamentlyk verscheyde Consultatien ende zekere zaeken het
Geslagt betreffende, opgelost zijn geworden. Door den zelfden J.C. Huart,
Gezworen Heelmeester tot Thienen. Tot Loven by Jan-Baptist Vander
Haert in den Gulden Helm 1777. Met Approbatie. (16.5 × 9.7 cm, XII +
141 + (4) pp, Bi Un Gent me 1818 medegebonden met 1794 Huart).
5 hoofdstukken: de wonden, de verhangenen, de verdronkenen, de vergiften zooals
loodwit en loodglit, koperverbindingen, zwammen, damp van brandende kolen,
eindelijk over gevallen betreffende de geslachten. Op het einde de toelating om
drukken geteekend uit Brussel 16 Augustus 1776.
Dood. 1794 Hufeland, Christ. Wilh. Verhandeling over de onsekerheid
des doods. Haarlem 1794 in 8 (Bi Un Amsterdam).
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Hygiene. 1799 Hufeland C.W. Kunst om het menschelijk leven te
verlengen. Amsterdam 1799 in 8; 2e druk Amsterdam 1802-1803 in 8; een
verdere druk te Leeuwarden 1837 in 8.
Hygiene 1800 Hufeland C.W. Goede raad aan moeders. Den Haag 1800
in 8; 2e druk Amsterdam 1818 in 8.
Huichelbos J.D. Zie 1787 Anonymus.
Diergeneeskunde. 1772 Huisman J.W. Handboek voorgesteld in den
Frieschen stalmeester en koeyendokter. Leeuwarden 1772 kl in 8.
Geneeskunde. 1778 Hulme Nath. Nieuwe, veilige en gemaklijke manier
om den steen, den scheurbuik, het voeteuvel enz. te genezen. Rotterdam
1778 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Chemie. 1783 Hulsenkamp F.C. De Hollandsche magnesia alba,
beschouwd en bewerkt. Amsterdam 1783 in 8.
Stomatologie [1780 Hunter] Natuurlyke Historie der tanden van den
Mensch. In welke hun Zamenstel, gebruik, vorming, groey, en ziekten
uitgeleyd en met afbeeldingen opgeheldert worden, door John Hunter, Lid
van het Koninglyke Londonsche Genootschap en Heelmeester in het St
George Gasthuis. Uit het Engelsch in het Latyn en Nederduitsch vertaald;
door Pieter Boddaert, Med: Doctor, Oudraad der Stad Vlissingen, Lid van
de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekeren, van de Hollandsche
Maatschappy der Wetenschappen te Haarlem, en van het Zeeuwsche
Genoodschap der Wetenschappen te Vlissingen, der Provinciale Societeit
te Utrecht en der Natuur-Onderzoekeren te Berlin. 's Gravenhage, By J.H.
Munnikhuizen, en C. Plaat, in Comp: 1780. (27 × 22 cm, XXII + 213 pp,
16 platen, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 640).
Aan Edw. Sandifort hoogleeraar te Leiden, wordt die vertaling door P. Boddaert
opgedragen. De voorrede is geteekend uit Utrecht 15 sept 1773, in welk jaar ook een
1e uitgave te Dordrecht in 4 (Bi Un Amsterdam) verscheen. Medegenaaid met de
Practicaale Verhandeling over de ongemakken der tanden van hetzelfde jaar.
Stomatologie [1780 Hunter] Practicaale Verhandeling over de ongemakken
der Tanden, geschikt tot een Vervolg van de Natuurlyke Historie der
Tanden, Door den Heere Johan Hunter, Buitengewoon Heelmeester van
den Koning van Engeland, en Lid van de Koninglyke Maatschappy. Uit
het Engelsch vertaald door Pieter Boddaert, Med: Doctor, Oudraad
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der Stad Vlissingen, Lid van de Keizerlyke Academie der
Natuur-Onderzoekeren, van de Hollandsche Maatschappy der
Wetenschappen te Haarlem, van het Zeeuwsche Genoodschap der
Wetenschappen te Vlissingen, der Provintiale Societeit te Utrecht en der
Natuur-Onderzoekeren te Berlin. 's Gravenhage. By J.H. Munnikhuizen,
en C. Plaat, in Comp: 1780. (27 × 22 cm, VIII + II + (2) + 66 pp, Bi Un
Amsterdam, Bi Un Gent me 6401)
Aangeduid als vervolg van het vorig werk, doch alleen in het Nederlandsch opgesteld,
en opgedragen door Boddaert aan Gualtherus van Doeveren te Leiden. Voorrede,
inleiding en inhoud der 9 hoofdstukken.
Oorlog [1780 Hurter] Verhandeling tot betoog, dat de uitvinding van het
buskruid onder de nuttige uitvindingen mag gesteld worden. Door Melchior
Hurter Lid van deeze Maatschappy (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem
1780 XIX2 pp 81-134, Bi Un Gent Hi 2045).
Schrijver stelt vast dat door gebruik van buskruit, de oorlogen minder slachtoffers
hebben gemaakt, en dat die uitvinding als nuttig mag worden genoemd. Het gebruik
van buskruit heeft echter de dapperheid van een krijgsman van geen tel meer gemaakt
omdat een zwakke mensch op afstand een sterke kan doodschieten. De verhandeling
eindigt met een oproep tegen den oorlog: ‘In eindige deeze Verhandeling met den
hartgrondigen wensch, dat de Vorsten en Grooten deezer Aarde eens een recht besef
van de waardye van het menschelyke leeven mogen verkrygen, en hoe langs hoe
minder genegen zyn, hunnen verschillen door het alles-vernielende zwaard en geschut
te beslissen. En dat inzonderheid voor ons lieve Vaderland de uitvinding van het
Buskruid en Geschut eene onverschillige uitvinding mag blyven; daar wy nooit een
ander gebruik van behoefden te maaken, dan om blyde gebeurtenissen, onder het
donderen van het Geschut, met vreugde te vieren.
Dierkunde [1771 Hussem] Aanmerkingen betreffende den Dracunculus,
door B. Hussem (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1771 II pp 443-464, Bi
Un Gent Hi 1902).
Wormpje dat alleen uitwendig in het lichaam wordt gebracht, en dat vooraf in puten zeewater leeft.
Geneeskunde [1778 Hussem] Antwoord op de vraag: Welke zyn de
duidelijke en onderscheidene kenmerken van die besmettelyke Rot-
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koorts (Febris Maligna putrida) welke thans zo algemeen bespeurd word
op de uitgaande Oost Indische Scheepen dezer Landen; door welke
Oorzaken word deze koorts voortgebragt, en welke zyn de Middelen, om
dezelve te behandelen, voor te komen, en den voortgang daar van te stuiten?
Door B. Hussem (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1778 VI pp 111-224, Bi
Un Gent Hi 1902).
In 4 hoofdstukken onderzoekt Hussem de kenmerken van de rotkoorts, dan de
oorzaken, de behandeling en behoedmiddelen.
Heelkunde [1782 Hussem] Beschryving van een verbeterd werktuig tot
de herstelling van den ontwrigten schouder; door B. Hussem (In Verhandel.
Zeeuwsch Gen. 1782 IX pp. 33-84, Bi Un Gent Hi 1902).
Heelkunde. 1783 Hussem, B. Beschryving van een verbeterd werktuig
tot herstelling van den ontwrigten schouder. Middelburg 1783 in 8 (Bi Un
Amsterdam)
Drinkwater. 1799 Hussem, B. Middel om het water welk tot dagelijkschen
drank voor het scheepsvolk moet strekken te zuiveren als het stinkend en
bedorven is. Amsterdam 1799 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Ook in: Nieuwe scheikundige Bibliotheek Amsterdam (Holtrop) 1799 II p 16; Nieuwe
Vaderlandsche Bi van Wetenschappen, Kunst en Smaak, Amsterdam (De Bruyn)
1799 III 2e stuk p 439.
Verloskunde. 1727 Huwé Joan. Onderwijs der Vrouwen, aangaande het
baaren. Haarlem 1727 in 8; 2e druk Haarlem 1735 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Geneeskunde. 1771 Huxham John. Proeve over de koortsen en de
kinderpokjes. Naar den 3e druk uit het Engelsch vertaald. Amsterdam 1771
in 8 (Bi Un Amsterdam)
Geneeskunde. 1754 Huxham John. Beste geneeswijze der onderscheiden
zoorten van koortsen en de kinderpokjes. Amsterdam 1754 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
John Huxham, overleden in 1768, geneesheer te Plymouth. Zijn Essay on Fevers and
diseases verscheen te London in 1750.
Dringend verzoek voor aanvullingen en verbeteringen!
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Vergadering van 15 Maart 1938.
Zijn aanwezig: de heeren A.H. CORNETTE, Bestuurder; A. CARNOY, Onderbestuurder;
L. GOEMANS, Bestendig Secretaris;
de heeren: FR. LATEUR, A. VERMEYLEN, J. SALSMANS, J. MULS, F.V. TOUSSAINT
VAN BOELAERE, J. VAN MIERLO, J. CUVELIER, R. VERDEYEN, J. VANDE WYER, EM.
DE BOM, FL. PRIMS, L. GROOTAERS, L. BAEKELMANS, L. MONTEYNE, J. EECKHOUT
en ERN. CLAES, werkende leden;
de heeren: F. BAUR, DE BACKER, DE PILLECIJN en J. LINDEMANS, briefwisselende
leden.
Hebben zich laten verontschuldigen: de heeren L. VAN PUYVELDE, FR. DAELS, C.
HUYSMANS, F. TIMMERMANS, E. BLANCQUAERT, werkende leden;
W. VAN EEGHEM, briefwisselend lid.
***

De Bestendige Secretaris leest het verslag van de Februari-vergadering, dat
goedgekeurd wordt.

Aangekochte boeken
- Heerenboeren vermaken zich, door ZSIGMOND MORICZ;
- Handbuch der Literaturwisschenschaft. Liefg. 214.
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Aangeboden boeken
Door de Regeering:
- Inventaire des Protocoles de Notaires conservés aux Archives de l'Etat à Liége,
par PAUL HENNIN;
- Fonds d'Andelot. - Inventaire analytique;
- Recherches sur la chrestomathie de Proclos - Première partie: Le Codex 239
de Photius. Tome I et II, par A. SEVERYNS;
- Stérilités mystérieuses et Naissances maléfiques dans l'Antiquité classique, par
MARIE DELCOURT.

Door de Union internationale de Chimie (Parijs):
- Méthodes unifiées pour l'Analyse des matières grasses;
- Table internationale des Poids atomiques;
- Compte rendu de la treizième Conférence, Rome.

Door Prof. A.H. CORNETTE:
- Inleiding tot de Oude Meesters in het Koninklijk Museum te Antwerpen.

Mededeelingen van den Bestendigen Secretaris
1o - Linguisten-Congres te Brussel. - Het Comité van het Linguisten-Congres, dat
van 28 Augustus tot 2 September a.s. te Brussel zal plaats hebben, noodigt de
Academie uit zich door een afvaardiging op het Congres te laten vertegenwoordigen.
De heeren CARNOY, GOEMANS, GROOTAERS, VAN DE WYER en VERDEYEN nemen
deze opdracht aan.
2o - Schenking Merghelynck. - Bij brieve van 25 Februari stelt de heer Minister
van Openbaar Onderwijs aan het Bestuur van de Academie een vraag aangaande de
schenking Merghelynck te Wulveringhem. Daar het ant-
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woord op deze vraag vanwege het Bestuur en de Bestuurscommissie een ernstig
onderzoek vereischt vooraleer de zaak in een pleno-vergadering der Academie kan
afgehandeld worden, wordt de vergadering om uitstel verzocht. - De vergadering
gaat akkoord.
3o - Te Deum. - Bij brieve van 7 Maart noodigde het kapittel van de St Baafskerk
de leden der Academie uit om op Zondag 12 Maart het Te Deum bij te wonen bij
gelegenheid van de Kroning van Paus Pius XII gezongen. - De Eerwaarde J.
EECKHOUT nam de opdracht aan de Academie op deze plechtigheid te
vertegenwoordigen.
4o - De Academie-zitting van 21 Juni op 14 Juni vastgesteld. - De Vlaamsche
leden van de ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’ te Leiden zouden op
21 Juni a.s. de genoodigden zijn van deze maatschappij. Door tusschenkomst van
collega's BAUR en DE BACKER vroeg collega E. BLANCQUAERT, dat het de Academie
zou believen haar Juni-zitting een week te willen vervroegen. - Aangenomen.
5o - Julius Mac Leod-hulde. - Op 5 dezer werd in de Aula van de Universiteit te
Gent het bronzen borstbeeld van Julius Mac Leod onthuld en aan de Universiteit
geschonken.
De Academie werd op de Zitting door den Bestendigen Secretaris
vertegenwoordigd.
6o - Rekeningen der academische Fondschen over het dienstjaar 1938. - Deze
rekeningen door de Bestuurscommissie op 23 Februari goedgekeurd, liggen ter
beschikking van de leden op de bestuurstafel. Zij zullen aan den Koning ter
goedkeuring worden onderworpen.
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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 CUVELIER, TOUSSAINT VAN BOELAERE (voorz.),
VERMEULEN, SALSMANS (onderv.), VAN MIERLO, BAEKELMANS en DE BOM;
en de hospiteerende leden GOEMANS, CARNOY, CLAES, GROOTAERS en BAUR.
Op de dagorde staat:
1o) De Authenticiteit van Veldeke's Sint-Servaas. - Lezing door Prof. VAN MIERLO,
werkend lid.
G. Jungbluth liet in 1937 een werk verschijnen Untersuchungen zu Heinrich von
Veldeke waarin hij een onderscheid maakte tusschen den dichter van de Eneïde en
van de St Servatiuslegende. E.P. VAN MIERLO onderzoekt dat werk. Daartoe verdedigt
hij de echtheid van St Servatius als werk van H. van Veldeke en neemt in een tweede
deel stelling tegenover Jungbluth's methode en argumenten.
2o) De Benaming onzer taal in de eerste helft der 16e eeuw. - Lezing door Kan. PRIMS,
werkend lid.
De naam onzer taal is verschillend geweest doorheen de tijden. In de XVIe eeuw,
minstens tot 1540, is Duitsch de algemeene naam. Eenmaal komt de vorm Dietsch
voor. Tweemaal is in de boeken de benaming Nederlandsch op te teekenen, in
tegenstelling met Overlandsch of Hoogduitsch. Het woord Vlaamsch komt enkele
keeren voor in verband met het graafschap Vlaanderen. De Latijnsche vertaling is
teutonica lingua; uitzonderlijk
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komt germanica voor; de Fransche vertaling is steeds flameng, nooit thiois. Jan van
der Noot zal spreken van zijn Brabantsche lier. Onder Franschen invloed geraakte
te Antwerpen de taalbenaming Vlaamsch verspreid.
Aan de bespreking nemen deel E.P. VAN MIERLO, en de hh. CARNOY, BAUR en
VERMEYLEN.
II. - Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie. Prof. 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, CARNOY en MONTEYNE; hospiteerende
leden: de hh. VAN DE WIJER, DE BOM, DE BACKER en LINDEMANS.
Op de agenda staat:
1o) Brief van Dr. GOOSSENAERTS. - Bespreking. - Aanduiding van drie
Commissarissen om verslag uit te brengen over zijn in 1909 bekroonde verhandeling.
De heer bestendige Secretaris geeft lezing van den brief van Dr. Goossenaerts van
15 Febr. betreffende de mogelijke uitgave van zijn in 1909 bekroond vakwoordenboek
van het landbouwbedrijf, alsmede van het antwoord aan Dr. Goossenaerts verstrekt
na bespreking op de bestuursvergadering. De Commissie stelt voor de thans door
Dr. Goossenaerts ingezonden fiches te laten onderzoeken door drie commissarissen,
de heeren VANDEVELDE, LINDEMANS en GROOTAERS.
2o) Bespreking van Prof. BLANCQUAERT's lezing over het Nederlandsch Woordenboek
der 20e eeuw.
De Commissie beschouwt het plan van den hr BLANCQUAERT als een ideaal waarnaar
moet gestreefd worden, alhoewel een vol-
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komen verwezenlijking wel niet mogelijk zal zijn. Uit de bondige bespreking blijkt
dat de methode van bewerking nader zou moeten bepaald worden: de Commissie
besluit den heer BLANCQUAERT te verzoeken meer bijzonderheden mede te deelen
over de werkmethode, zooals hij zich deze voorstelt.
De heeren GOEMANS en CARNOY vragen daarop achtereenvolgens het woord. Zij
verklaren het plan van den heer Blancquaert toe te treden. Maar zij zijn van oordeel,
dat onder de ‘alzijdige’ woordenboeken welke door hem bedoeld worden er één is
dat in de eerste plaats tot verwezenlijking dient te komen, nl. een degelijk semantisch,
synonymisch en stylistisch woordenboek, zooals Littré er een aan zijn landgenooten
heeft geschonken. De overvloed van boeken van alle gehalte en formaat welke in
Vlaamsch-België tot nu toe verschenen over gallicismen, germanismen, belgicismen,
enz. leveren het duidelijkst bewijs, dat de Vlaamsche intellectueele middens aan het
gemis lijden van een Nederlandsch Woordenboek waarin het goede taalgebruik door
overvloedige citaten uit de beste schrijvers zou worden gestaafd. Al is het waar, dat
men geen taal alleen uit een woordenboek kan aanleeren, toch zal men grif aannemen
dat een Nederlandsche taalgids, als Littré's Dictionnaire de la Langue française
opgevat, de leerjaren van vele Vlamingen zou hebben verkort; ja, dat zelfs het
Nederlandsch publiek er met voordeel een bron zou hebben gevonden van een gezond
taal-traditionalisme.
De vergadering wordt om 12 1/2 uur voor gesloten verklaard.

Dagorde
Geheime vergadering.
1. - Ontslag van werkende leden. - Beslissing der Academie. - Op 31 Januari 11.
liet het Bestuur der Academie volgende brief geworden aan de heeren VAN DE VELDE,
FR. VAN CAUWELAERT, BELLEFROID, HUYSMANS, PRIMS, DE MAN, leden van de
Koninklijke Vlaamsche
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Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten, en DAELS, lid van
de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Geneeskunde:
‘Op 4 Mei 1938 richtte het Bestuur van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Taal- en Letterkunde aan de werkende leden een schrijven waarbij o.a. op een feit
gewezen werd, dat wij de eer hebben U in herinnering te brengen.
Tijdens de beraadslagingen van de Academische Commissie welke, met de
medewerking van de afgevaardigden der Vereeniging voor Wetenschap, het
samenstellen van de candidatenlijsten voor de kernen der nieuwe Vlaamsche
Academies ondernam, alsook in de Academiezitting van 27 April 1938, werd het
gevoelen uitgedrukt en algemeen beaamd, dat cumulatie van den titel van lid onzer
Academie met den titel van lid van een der voormelde Academische kernen
ongewenscht was.
Bij den aanvang van onze buitengewone zitting van 6 Mei 1938, waarop 18
werkende leden aanwezig waren om tot de samenstelling van de candidatenlijst voor
de kern der Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten over te
gaan, werd door 17 stemmen het hierboven aangeduide beginsel bekrachtigd: zouden
derhalve voor het lidmaatschap in bedoelde kern uitsluitend in aanmerking komen
de collega's die, in geval van benoeming, zich bereid zouden verklaren hun ontslag
in te dienen als lid onzer Academie.
Het Bestuur is dan ook verplicht, Zeer Geachte Collega's, het advies der Academie
uit te voeren, en U te verzoeken tusschen den titel van werkend lid onzer Academie
en dien welke U onlangs in een der nieuwe Academies werd verleend, te willen
beslissen.
Het ligt trouwens in de bedoeling van het Bestuur, voor de leden, die bij deze
gelegenheid als werkend lid ontslag nemen, den titel van Binnenlandsch Eerelid van
onze Academie voor te stellen, ten einde de hartelijke betrekkingen door eene soms
lange en vruchtbare samenwerking ontstaan, niet zonder meer af te breken...’
Hebben hun ontslag ingediend de heeren BELLEFROID (bij brieve van 6/II/39), DAELS
(b.b.v. 14/II/39), DE MAN
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(b.b.v. 13/II/39), PRIMS (b.b.v. 21/II/39), FR. VAN CAUWELAERT (b.b.v. 27/I/39),
VAN DE VELDE (b.b.v. 8/II/39). De Academie gaat over tot het aanvaarden van het
ontslag van deze zes leden. Ze is het eens om hun den titel van Binnenlandsch Eerelid
te verleenen.
2. - Wijziging van art. 2 van de Wetten der Academie. - Dit art. luidt sedert 1930
als volgt:
ART. 2. De Academie bestaat uit
‘1o dertig werkende leden;
2o hoogstens vijf en twintig buitenlandsche eereleden;
3o hoogstens tien inlandsche briefwisselende leden;
4o inlandsche eereleden, die vroeger werkende leden geweest zijn.’
Van de oprichting onzer Academie af tot in het jaar 1930 was het officieel ledenaantal
vastgesteld als volgt:
Werkende leden:

25

Correspond. leden:

10

Bij ontstentenis van Vlaamsche Academies voor Wetenschappen, had onze
Academie Vlaamsche historici, juristen, natuurkundigen en andere geleerden in haar
schoot opgenomen. Zoo slonk van lieverlede het aantal zetels aan taal- en
letterkundigen voorbehouden.
Het Bestuur hield zich van 1939 af met dit probleem bezig en stelde aan de
Academie en daarna aan de Regeering voor het aantal werkende leden tot 30 te
brengen. Er werd nl. op het voorbeeld van de ‘Académie de Langue et de Littérature
françaises’ (die weliswaar geen correspondeerende leden telt) en van de drie klassen
der ‘Académie de Belgique’ gewezen, elk met 30 werkende leden bedeeld.
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In 1930 bekwam onze Academie het gevraagde aantal werkende leden.
Nu de Koninklijke Vlaamsche Academies voor Wetenschappen zijn opgericht, en
de bevoegdheden van onze Academie opnieuw tot het gebied worden beperkt in haar
titel omschreven d.i. Taal- en Letterkunde, en door het Koninklijk Besluit van haar
instelling in 1886 ten duidelijkste bepaald (‘een genootschap dat de studie en de
beoefening der Nederlandsche Taal- en Letterkunde tot voorwerp zijner
werkzaamheden zal hebben’), schijnt ook de tijd gekomen om het statuut der
Academie te wijzigen en haar ledenaantal naar nieuwe verhoudingen te regelen.
Het Bestuur is van meening, dat onze Academie, in haar uitsluitend taal- en
letterkundigen vorm, niet langer aanspraak kan maken op 40 leden. Er doen zich in
dezen zin twee officieel verdedigbare oplossingen voor:
De eerste is de terugkeer tot den vroegeren toestand d.i. 25 werkende en 10
correspondeerende leden.
De tweede is, in navolging van de ‘Académie de Langue et de Littérature
francaises’, 30 werkende leden, geen correspondeerende.
De leden onzer Academie schijnen het nagenoeg eens te zijn om te denken, dat
het begrip ‘correspondeerend lid’ niet meer aan de moderne toestanden beantwoordt;
en de gelegenheid biedt zich thans op uitzonderlijke wijze aan om met deze instelling
bij ons een einde te maken.
Het Bestuur der Academie stelt dan ook voor het aantal werkende leden op 30 te
behouden en het correspondeerend lidmaatschap af te schaffen.
De vergadering gaat met het voorstel van het Bestuur akkoord, zoodat deze wijziging
aan de Wetten der Academie ter goedkeuring aan den Koning zal worden voorgelegd.
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3. - Eventueele overdracht van Fondsen der Academie aan de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten. - In
een tijd toen de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde nog
de eenige Vlaamsche academische instelling was, werden te haren gunste Fondsen
gesticht waarvan de bestemming de grenzen van haar bijzondere bevoegdheden op
taal- en letterkundig gebied te buiten ging. Telkenmale het er op aankwam een jury
te vormen om de bedoelingen der stichters, met het oog op het beoordeelen van een
ingezonden werk tot hun recht te laten komen, was de Academie genoodzaakt ook
op niet-leden een beroep te doen. Nu de Wetenschappelijke Vlaamsche Academies
zijn opgericht, zullen de schenkingen en legaten van den beginne af hun ware
bestemming treffen. Maar onze Academie dient aan allen, die het met de nieuwe
Academies goed meenen, den weg te wijzen, en houdt er van op de lijst van de
begiftigers dezer instellingen de eerste plaats te bekleeden. Daarom stelt het Bestuur
en de Bestuurscommissie voor de FONDSEN KAREL BOURY, VANDE VEN-HEREMANS
en KAREL BARBIER aan de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schoone Kunsten van België over te dragen.
Het KAREL BOURY-FONDS werd vooral gesticht met het doel ‘Vlaamsche liederen
te verspreiden’.
Het VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS moet uitsluitend gebruikt worden tot
bevordering ‘der Nederlandsche taal en wetenschap door het uitgeven, in deze taal,
van nieuwe werken, over natuur- of geneeskundige wetenschappen, over
rechtsgeleerdheid en over het vak van den ingenieur’.
Het DOKTER KAREL BARBIER-FONDS wordt besteed ‘tot aankoop van
Nederlandsche werken handelende over de natuurwetenschappen en hun toepassingen
op landbouw,
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nijverheid en handel, en ieder jaar geschonken aan leerlingen van Athenea en Colleges
die uitmunten in de studie der natuurwetenschappen’.
De vergadering treedt de zienswijze van Bestuur en Bestuurscommissie bij. Zoodat
na 's Konings goedkeuring van de rekeningen der Fondsen over het dienstjaar 1938,
de onderhandelingen met de Zuster-Academie zullen aangeknoopt worden.
4. - Eventueele afstand van boeken aan beide nieuwe Vlaamsche Academies. Een aantal boeken van natuurwetenschappelijken aard, ook boeken over wis-,
geschied-, rechtskunde, enz., zou onze Academie aan de nieuwe Academies kunnen
afstaan om de kern van hun bibliotheek te helpen vormen.
De vergadering deelt hierin de meening van het Bestuur, maar wenscht, vóór elke
schenking van boeken aan de nieuwe Academies, de lijst dezer boeken in te zien om
er desgevallend de gewenschte wijzigingen aan toe te brengen.
5. - Begrooting der Academie voor het dienstjaar 1939: zitpenningen en
verblijfkosten. - De voor 1938 vastgestelde begrooting, wat zitpenningen en
verblijfkosten betreft, dwong de Academie tot het uitschakelen van één algemeene
vergadering, drie Bestuurszittingen en ten minste één zitting van de
Bestuurscommissie. Te dien opzichte is in 1939 de toestand van dien aard, dat het
raadzaam schijnt zekere voorzorgen te nemen en bij voorbaat de zittingen aan te
duiden welke dit jaar zouden wegvallen,
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bv. de algemeene zitting van 2 Augustus die in de gewone omstandigheden slechts
veertien dagen na die van Juli zou plaats hebben, en de algemeene zitting van 27
September, waarop, drie dagen daarna, de openbare zitting van October zou volgen.
De vergadering gaat met deze schikking akkoord.
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De naam onzer taal in de jaren 1480-1540
Inzonderheid te Antwerpen
Door Kan. Fl. Prims,
Werkend lid der Koninkl. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde.
Een kleine nota zouden we willen toevoegen aan de studiën van W. DE VREESE,
Over de benamingen onzer taal (Verslagen en Mededeelingen der K.V. Ac. 1909,
blz. 417 592), van J. VERCOULLIE, De taal der Vlamingen (Vlaanderen door de
eeuwen heen, 1e uitgave, en L. GROOTAERS, De taal der Vlamingen (Vlaanderen
door de eeuwen heen, tweede uitgave, 1932).
Bij de uitvoerige documentatie verzameld door W. De Vreese, is sindsdien nog
een en ander bij te voegen, dank zij de ‘bijvoegsels’ van de Bibliographie de la
typographie néerlandaise van Nijhoff-Kronenberg die deze laatste jaren zijn
verschenen. Daar deze bibliographie tot het jaar 1540 reikt, en de eenige bron is die
een volledig overzicht over het gebruik der taalbenaming toelaat, hebben we ons
onderzoek tot de periode 1480-1540 beperkt.
Daar we verder voor de periode 1477-1555 het Antwerpsch stadsarchief hebben
doorwerkt, konden we ons daaruit ook vergewissen over hetzelfde benamingsgebruik.
Vooral echter wenschen we deze - vermeerderde - documentatie ietwat uitvoeriger
te bespreken dan tot hiertoe gedaan werd. Niet enkel de benaming of benamingen in
onze eigen taal wenschen we te beschouwen, maar ook de taalbenaming in vertaling,
in het Latijn, het Fransch, het Duitsch, het Spaansch het Italiaansch, en aanteekenen
of en hoe zij onze eigen taalbenaming hebben beïnvloed.

Duitsch.
In de periode waarvoor we materiaal verzamelden - De Vreese voerde materiaal aan
van af het jaar 1500, - is Duitsch de algemeene benaming onzer taal. We hebben ons
echter on
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middellijk de vraag te stellen of ook niet het onderscheid tusschen algemeene taal
en haar gewesttalen werd opgemerkt, waar dan een tweede vraag bij aansluit: hoe
die gewesttalen geheeten werden.
Ter beantwoording past hier een nota over de talenhiërarchie. Tot bij den aanvang
van de XIIIe eeuw kent West Europa ééne algemeene taal, dienst doende voor alle
geleerdheid, voor alle bestuur, voor alle recht, voor alle of schier alle godsdienstigheid,
het Latijn. Het protestantisme, dat de universaliteit der Kerk belaagt en de nationale
gevoelens graag ophitst, heet dit Latijn ‘de taal der Kerk’. En vele katholieke
schrijvers hebben het woord overgenomen zonder zich te vergewissen van de juistheid
en van de ware beteekenis van dit woord. De uitdrukking ‘de taal der Kerk’ is
bedrieglijk. Even zeer was het Latijn ‘de taal van den Staat’. Maar Kerk en Staat
waren toen zoodanig vereenigd, en elkander volledigend en dekkend, dat men, bij
het latere scheidingsideaal van leek en clericaal, er geen juist begrip meer van had.
Tegenover de Latijnsche taal, DE taal, is nu te allen tijde, zoo hier zoo te Rome,
zoo waar ook, het bestaan opgemerkt geworden van de volkstaal, en van
onderscheiden volkstalen. In 788 spreken de Annalen van Lorsch van theodisca
lingua, en het bediedt de taal van het ‘diet’, d.i. van het volk, de volkstaal. Zoo ook
in het Capitulare Italicum van 801; Walafrid Strabo spreekt, rond 840, van sermo
theodiscus. Het woord wordt echter niet alleen gebruikt voor de volkstaal van
Germanen, Franken en Sassen, maar ook voor die van Angelsaksen, Longobarden,
Goten.
Het woord theotiscus of theodiscus wordt door Kluge aanzien als ongebruikt door
het volk zelf: ‘das Wort ist keine volkstümliche Benennung’. Hij meent het ‘ein
kirchenpolitische Schöpfung, die sich deswegen zunächst auch nur in latinische
Gestalt findet’. Kluge's voorstelling is historisch niet aanvaardbaar. Het woord dient
zoowel in een Staatscapitulare als in een homelia, het is eenvoudig algemeen
middeleeuwsch Latijn in vervanging van het klassieke Lingua vulgaris. De Kerk is
er voor niets tusschen.
Maar de lingua theodisca kon verscheiden zijn. Otfrid rond 860 heeft een rubriek
luidend: ‘cur auctor hunc librum theodisce conscripserit’. En in zijn tekst heet hij
zijn taal: ‘thiu
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frenkisker zunga’, de Frankische tong, d.i. de volksche of dietsche taal van de Franken.
Dit woord Dietsch, Duutsch of Duitsch heeft het nu gewonnen op de zooveel
specifieker benaming van Frankisch; en wellicht is dit een gevolg van het feit dat
de namen Frankenrijk, Frankische taal, door het West-Frankenrijk zijn opgenomen,
ondanks de romaniseering van dit rijk en van de taal aldaar: we hebben nu een
Frankrijk, een Francia, op het einde der IXe eeuw, waar men ‘thiu Frenkiska zunga’,
de Fransche taal, op een eigen manier spreekt. Tegenover het Fransch van de
geromaniseerde Franken staat voortaan het Duitsch als de volkstaal der overige
Germaansche landen.
Walter von der Vogelweide zal spreken van ‘tiusche landen’, van den ‘tiusche
man’. En in de Latijnsche teksten vindt men van af 1070 ‘teutonica patria’. Die
Dietsche of Duitsche taal is gesproken ten Noorden en ten Oosten van de Walsche,
van af de Noordzee tot tegen de Slavische volkeren aan.
Het woord is dus minst van al van aard om de taal van te onzent van die van het
Oosten, van het Hoogduitsch, te onderscheiden. Van in de XIIIe eeuw treedt nochtans
een onderscheid naar voren. Zoowel verschil van uitspraak als van woordenschat
wordt opgemerkt van zoodra de volkstalen gemeene schrijftalen zijn geworden. Voor
onze streken hebben we daar een citaat van buitengewone waarde: Jacob van Maerlant
vertaalt uit het Latijn het leven van Sint Franciscus. Hij stelt het in versregels die
rijmen zullen. Ter wille van het rijm put hij ook uit bijzondere dialecten, wier eigen
woorden hem bekend zijn. Ten andere, als man uit Vlaanderen zal hij ook woorden
gebruiken die in andere Duitsche gewesten niet gebruikt zijn. Daarom eindigt hij
zijn proloog, na de indeeling van het werk te hebben aangegeven, met volgende bede:
‘Ende omdat ic Vlaminc ben
met goeder herte biddic hen
die dit Dietsche sullen lesen
dat si mijns genadich wesen
ende lesen sire in somich woort
dat in haer lant es ongehoort
men moet om de rime souken
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misselike tonghe in bouken
Duuts, Dietsch, Brabants, Vlaemsch, Zeeus
Walsch, Latijn, Griex ende Hebreeus.
Om vray thoudene rijm ende zin,
help mi Fransoys. Dits tbeghin.’

Er bestaat maar een oude tekst van het Leven van Sint-Franciscus, het handschrift
van de bibliotheek der Leidsche Hoogeschool. Het schijnt te stammen uit de XVe
eeuw. Men heeft aangenomen dat de copist, bij eigen overleg, de verdubbeling Duuts,
Dietsch gemaakt heeft, zoodat de oorspronkelijke Maerlant-tekst zou geweest zijn:
Duuts, Brabants, Vlaemsch, Zeeuws.
Meteen veronderstelde men een onderscheid van beteekenis tusschen Duuts en
Dietsch. Voor Maerlant zou de algemeene naam der eigen schrijftaal geweest zijn
Dietsch:
‘die dit Dietsche sullen lesen’.
Maar hij merkt wel op dat de verschillende Dietsche landen onderscheiden dialekten
hebben, en daar kent hij er vier van, de dialecten van Zeeland, van Brabant, van
Vlaanderen en van Holland. Inderdaad, Duitsch heeft in de XIIIe en volgende eeuwen
voor een zekere landsstreek Hollandsch beteekend. De Engelschen hebben het woord
in die beteekenis nog bewaard. Dutch = belonging to Holland. In de Noordelijke
gewesten der Nederlanden zou dus naar Maerlant's noteering de volkstaal Duitsch
hebben geheeten, en dit Duitsch is dus als dialectschakeering te begrijpen van het
Dietsch. Aan Maerlant's opsomming ontbreken dan alleen de verder-afgelegen
dialecten, waarvan het Limburgsch wel het meest aanspraak op vermelding hadde
kunnen maken.
Het onderscheid Dietsch - voor de algemeene taal - en Duitsch voor de
gewestspraak van Holland is echter een tijd lang geëclipseerd. In de 6000 titels van
boeken door Campbell, Nyhoff en Kronenberg opgeteekend voor de Nederlanden
over de jaren 1477 tot 1540 komt slechts eenmaal de benaming Dietsch voor. In 1511
(nrs 1049-1050) drukt men te Antwerpen: Den Herbarius in dijetsche... Wt den latyn
in dyetsche...
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Honderden keeren zal men daartegenover de vormen Dutsche en Duytsche vinden.
Duitsch is de algemeene, de eenige naam der taal zoo in het Noorden als in het Zuiden.
Te Antwerpen spreekt men van de ‘Duitsche scholen’, die men onderscheidt van de
Papenscole of Latijnsche school. Men spreekt ook van het Duitsche land, de Duitsche
landen; het valt echter te bezien of met deze uitdrukking nooit iets meer dan de
eigenlijke Nederlanden is bedoeld. Hierbij is evenwel op te merken dat in meerdere
gevallen tegenover Duitsch, de woorden Overlandsch en Hoogduitsch zullen staan.
Aldus heet het in 1528 van den ‘Rosengaert van den bevruchten vrouwen’ dat dit
werk is overgezet ‘uten Overlantsche of Hoochduytsche tale in Duytsche’. Maar de
keurvorsten worden steeds aangeduid als ‘de Duitsche vorsten’.

Nederlandsch.
Een heele strijd is er destijds geleverd geworden ter verdediging van de benaming
Nederlandsch tegen die van Vlaamsch. W. de Vreese maakte daarbij uit dat juist in
Zuid-Nederland de benaming Nederlandsch, voor onze taal, was opgekomen. ‘Onder
de voorbeelden van voor 1551, zegde hij, is er maar één uit Noord-Nederland.’ Er
werden echter door hem tot 1551 slechts 9 gevallen opgeteekend van gebruik van
het woord Nederlandsch voor onze taal, in de plaats van Duitsch.
We kunnen daar een aan toevoegen, en wel een geval van beteekenis. Tot hiertoe
werd als de oudste vermelding van ‘Nederlantsche tale’, een titel aangehaald van
een boek van 1518 gedrukt te Antwerpen ‘overgheset wt de spaensche tale in onse
ghemeene nederlantsche tale’. We vonden daarnaast in 1514 (Nyhoff nr 2832) te
Antwerpen: Pronosticatie van den jare 1514... uten overlantschen ghetrocken in den
nederlantschen...’
Het geval laat zien hoe men tot den vorm ‘Nederlandsch’ gekomen is: het woord
staat tegenover Overlandsch, dat Hooglandsch of hier Hoogduitsch beteekent. In het
derde voorbeeld dat er voor het woord Nederlandsch te vinden is, - het is van 1532,
- heet het: ‘Uyt die hoochduytsche spraeck in dese nederlantsche.’ De nood aan
onderscheiding heeft de benaming Nederlandsch, in de plaats van Duitsch naar voren
geroepen.
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Degene die wel het meest schijnt te hebben bijgedragen tot het verspreiden van de
benaming Nederlandsch ter vervanging van Duitsch voor de algemeene taal der
Nederlanden is de Gentsche drukker-spraakleeraar Joos Lambrecht die in 1550 zijn
Nederlandsche spellynghe uitgaf. Als dialecten van het Nederlandsch vernoemt hij
Vlaamsch, Brabantsch, Hollandsch, Geldersch, Kleefsch, Friesch, Guliksch en
Zeeuwsch. De benaming Duitsch voor Hollandsch is ook hier vermeden.
Maar de benaming Nederlandsch heeft veel last om in het gebruik te komen. Te
Antwerpen ontmoeten wij het woord zelden. Van af 1550 ontmoeten we hier den
vorm Nederduitsch die als een compromis was tusschen de eenmaal algemeen
heerschende benaming Duitsch en de nieuw gesmede Nederlandsch, die ter wille
der onderscheiding was noodig gebleken. En Nederduitsch blijkt er gemakkelijker
in te gaan dan Nederlandsch.

Vlaamsch en Flameng.
We hoorden reeds Maerlant de benaming Vlaamsch als dialectnaam gebruiken. In
de periode 1480-1540 is het ook te Antwerpen zoo geweest en zoo gebleven. Men
onderscheidt het Brabantsch van het Vlaamsch zooals b.v. Jan van der Noot doet.
Beide zijn Duitsch. Maar er zijn vreemden die er zoo goed niet in thuis zijn, en die
de benaming Vlaamsch voor de algemeene taal der Nederlanden zullen gebruiken,
namelijk de Spanjaards en de Franschen. Bij vertaling van het Spaansche of Fransche
woord komt het Nederlandsche Vlaamsch in gebruik, voor de algemeene taal.
Aldus vinden we te Antwerpen in 1520 een woordenboek gedrukt bij Vorsterman:
‘Vocabulario para prender Franches, Epannol y Flamincp’ (sic.) Hetgeen vertaald
wordt door: ‘Vocabulare om te leerene Walsch, Spaansch ende Vlaemsch.’ De
Spanjaarden waren immers gewoon aan Brugge en Vlaanderen, voor en aleer zij te
Antwerpen verschenen, en al de Nederlanders zijn Vlamingen bij hen in deze periode.
Nog meer is dit het geval met de Franschen en met degenen van te onzent die zich
tezelfdertijd toeleggen op het Fransch en het Nederlandsch.
Zoo is daar, in 1545, Noël van Berlaimont, ‘walsche schoel-
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meester thantwerpen’ die uitgeeft ‘die conjugatien in Franchoys ende in Duytsch oft
in Vlaemsch’.
De Gentsche spraakleeraar Joos Lambrecht, die ook een Fransche auteur is, geeft
uit in 1550 ‘de cleyne colloque, int Vlaemsche ende franchois’.
De Antwerpsche schoolmeester, leeraar van Fransch, Gabriel Meurier, uit
Henegouw, geeft ons in 1557 een Vocabulaire françois-flameng utile pour tous ceux
qui veulent avoir la cognoissance du langage françois et flameng’. Waar hij dit, en
soortgelijke titels, vertaalt, gebruikt hij nog wel meer het woord Nederduitsch dan
Vlaamsch, maar zijn Flameng evenals de Spaansche vorm Flamenc, heeft toch
voorzeker invloed gehad op de verspreiding in de latere jaren der XVIe eeuw van de
benaming Vlaamsch voor de algemeene taal.
En hier is op te merken dat het Fransch van af 1540 te Antwerpen een te voren
onbekende belangrijkheid verkrijgt. Het wordt de internationale taal in vervanging
van het middeleeuwsche Latijn. Het oude Latijn dat alle klerken kenden was versmaad
geraakt, en het nieuwe klassieke Latijn is te moeilijk opdat de handelsman er zich
van bediene, zooals hij zich vroeger van het gemeene Latijn bediende. De
opengevallen functie van internationale taal, - die in een plaats als Antwerpen toen
zoo noodig was, - wordt als van zelf ingenomen door het Fransch, met het gevolg
dat de hoogere burgerij van Antwerpen de kennis van het Fransch als
cultuurnoodzakelijk zal aanzien. Aan de juffrouwen der hoogere standen moet de
kennis van het Fransch worden bezorgd, en Fransche manieren meteen. De scholen
van Meurier, Pieter Heyns en anderen hebben gebloeid, dank zij deze
verfranschingsmode, en het zijn hun handboeken die de benaming Flameng
veralgemeenen. Waar het woord Vlaamsch voor de algemeene taal der Nederlanden
wordt gebruikt, mag het als een gallicisme worden aanzien, waar echter ook de
Spanjaards toe bijgedragen hebben.
Wanneer, in 1534, te Antwerpen, voor het eerst een Dictionarius quinque linguarum
verschijnt heet onze taal achtereenvolgens Teutonica (Latijn), Duytsch (Nederlandsch),
Flameng (Fransch), Flamenco (Spaansch) en Tudesche (Italiaansch).
Zoo drijven ons eenerzijds de Franschen en de Spanjaards naar Vlaamsch als
algemeene benaming, en anderzijds de Duitschers en ook ietwat de Italianen naar
den vorm Nederduitsch,
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welke vorm ten andere de oudere benaming Duitsch voor zich had. In het Latijn zal
men te onzent in de XVIe eeuw steeds spreken van Teutonica lingua, terwijl men het
Hoogduitsch door Germanica aanduidt. Onder invloed van de humanisten zal in de
XVIIe eeuw het woord Teutonica voor het Nederlandsch vervangen worden door
Belgica zoo in de Vereenigde Provinciën als in de Spaansche Nederlanden. En hier
weze terloops genoteerd dat in de repertoria van Polain, Campbell, Weller, Nyhoff,
herhaaldelijk voor lexica en vocabularia der vroege XVIe eeuw aanduidingen
voorkomen als ‘belgico-latinus, latino-belgica’. Er dient opgemerkt dat dit Belgica
telkens behoort tot de verklaring die de bibliograaf omtrent het boek wil bezorgen,
en niet tot den oorspronkelijken tekst, al heeft het er veelal den schijn van.
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Brussel in 1823
Door Lode Baekelmans,
Werkend lid van de Kon. Vl. Academie voor Taal- en Letteren.
De Amsterdamsche Cornelis van der Vijver werd op 29 Augustus 1805 als poorter
ingeschreven en was reeds toen evenals zijn vader schoolmeester van beroep. Geboren
op 6 Juni 1784, overlijdt hij in zijn geboortestad op 16 Februari 1855. De eerzame
schoolmeester was tevens een vlijtig beoefenaar van de geschiedenis van Amsterdam,
schreef verhalen voor jong en oud, leerboeken en zedelijke beschouwingen.
Dr. Brugmans schetst dezen vergeten schrijver met de volgende woorden in het
Nieuw Nederlandsch biographisch Woordenboek (dl VIII, blz. 1306):
Hij is bekend gebleven door zijn studiën over de geschiedenis van Amsterdam.
Zijn eerste publicatie op dit gebied was Wandelingen in en om Amsterdam (Amst.
z.j. - 1829). Daarop volgde Jaarboek der stad Amsterdam (Amst. 1831), dat zooveel
waardeering vond, dat de schrijver er nog vier deelen op liet volgen (Amst.
1832-1835). Zijn meest bekende boek is zijn Geschiedkundige beschrijving der stad
Amsterdam (Amst. 1844-1848, 4 dln.). Van der Vijver was geen geschiedkundige
van beteekenis; hij haalde zeer veel uit Wagenaar. Maar zijn beteekenis ontleent zijn
werk aan zijn beschrijvingen van Amsterdam in de eerste helft der negentiende eeuw;
daardoor heeft hij zeer veel vastgelegd, wat anders stellig verloren zou zijn gegaan.
Hij kende de stad van zijn dagen zeer goed en wist er ook goed van te vertellen;
daarin en minder in zijn historisch onderzoek ligt zijn beteekenis. In zijn jonge jaren
gaf hij een tooneelstuk Het Turfschip van Breda, dat in 1812 werd vertoond, en
vertaalde hij een zeer groot aantal tooneelstukken uit het Fransch en Duitsch; voor
de titels zij verwezen naar Worp, Gesch. v. drama en tooneel in Nederl. en den
Catalogus Bibl. Mij. Ned. Lett. Leiden afd. Nederl. tooneel. Voorts schreef hij werkjes
voor de
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jeugd enz., o.a. Van Speyk geschetst als voorbeeld van heldenmoed en
vaderlandsliefde (1831); Letter- en geschiedkundig allerlei (1834-35).
Hij huwde den 11en Jan. 1805 met Cornelia Vlot, dochter van Hendrik Vlot. Uit
dit huwelijk sproot een dochter, die huwde met C.M. Ferrari, die ook van der Vijvers
Jaarboeken heeft uitgegeven.
Zijn portret verscheen als lithografie door B.T. van Loo.’
In 1823 onderneemt van der Vijver ‘andermaal een reisje naar Braband en wel
naar Brussel alwaar (hij) bekenden en een ouden getrouwen vriend sinds meer dan
twintig jaren’ had.
Dit uitstapje heeft hij beschreven in ‘Wandelingen in en om Brussel, benevens
een uitstapje naar Gent en Brugge in den jare 1823’ (Amsterdam, J.C. van Kesteren,
1823).
In zijn voorwoord bekent hij dat zijne aanteekeningen van hetgeen hij gedurende
den dag had gezien, meestal des avonds ‘op papier werd gebragt’. Het reizen is voor
den schrijver een verpoozing. Een andere lucht in te ademen, vreemde gewoonten
en zeden te bespeuren, uitheemsche kunstgewrochten te ontmoeten, ongekende
natuurtafereelen te leeren kennen is een aangename, nuttige en leerzame verpoozing
voor hem die door zijn dagelijksche bezigheden, meer ‘het hoofd dan wel het
ligchaam’ vermoeid weet.
Vrijdag 18 Juli 1823, des avonds 8 uur vertrekt hij met de postkoets over Haarlem,
Den Haag, Rotterdam, Breda, Antwerpen, Mechelen, Vilvoorden en komt eindelijk
langs de alléeverte te Brussel aan. Over zijn diligentiereis is hij niet best te spreken,
evenmin over het middagmaal te Breda en de voorkomendheid van knecht en
conducteur.
De beschrijving van Brussel is nauwgezet en waarschijnlijk bedoeld als trouwe
gids. Wat reisbeschrijvingen zoo leesbaar maakt, de persoonlijke indrukken, moeten
wij in het werk van den Amsterdamschen schoolmeester veelal missen. Zijn
landgenooten biedt hij nuttige, maar een enkele maal voor ons argelooze en typische
beschouwingen en aanduidingen.
Cornelis van der Vijver bezoekt de Groote Markt en beschrijft Stadhuis, Broodhuis
en Markt:
Deze markt, verklaart hij, is genoegzaam vierkant; zeven straten loopen uit op
dezelve. Aldaar wordt jaar in jaar uit markt gehouden, den Zondag niet uitgezonderd.
Des morgens te 3 ure
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(in den zomer) trekken de kooplieden met hunne wagens, bespannen met een of twee
paarden, met ezels of honden, reeds derwaarts. Het geraas, hierdoor veroorzaakt,
wekt den vreemdeling gewisselijk uit den slaap, ten minste dit was met mij het geval.
Alles wat op de grande place of markt te koop wordt gebragt kan ik onmogelijk
opnoemen. Hier vindt men galanterieen andere kramers, daar fruit- en
groentevrouwen, ginds hoender-, duiven-, kuiken- of vogelverkoopers, al verder
kraampjes met oude boeken, rarieteiten, bloemen zoowel in potten als losse; op eene
andere plaats koopvrouwen met een soort van pasteitjes, met kaas, boter en eijeren;
kooplieden met oud koper, tin en ijzer, met oude kleeren, met schoensmeer, met
honden, geiten; in een woord, het is hier de Amsterdamsche Botermarkt door eenen
mikroskoop gezien.
Des morgens omtrent 8 ure gaan de burgervrouwen, sommigen van eenen jongen
of eene meid gevolgd, daar ter markt. De peulvruchten koopt men gedopt; de
verkoopers gebruiken de schil en het lof der groenten tot voedsel voor hunne paarden,
koeijen of wat zij mogen hebben, alzoo er weinig weiland rondom Brussel wordt
gevonden. De fonteinen die men op de markt vindt, zijn van groot nut, zoo als men
kan vooronderstellen.
De kooplieden mogen geenszins al schreeuwende hunne waren uitventen; alles
gaat vrij ordelijk, ondanks de menigte van aanschouwers, koopers en verkoopers.’
Van het koningsplein gaat hij naar het oude hof van Oranje en verder naar het
Park: Het levert aan den Brusselaren eene aangename wandeling op, heeft de gedaante
van een langwerpig vierkant, wordt druk bezocht en zal viermaal grooter zijn, dan
dat van Amsterdam. Men heeft er fraaije gezigten op en zelfs over de stad. In het
Park is een fraai gebouw, waarin vauxhal, bal en concert wordt gegeven. Ook kan
men er elk uur van den dag ververschingen bekomen. Bij slecht weder wordt het
Park gesloten door pompiers, die hetzelve altoos op en neder wandelen tot handhaving
van orde.’
‘Bij goed weder in den zomer maken de muzikanten van het garnizoen op Zondag
eene fraaije muzijk, onder eene daartoe vervaardigde tent in het Park, aanvangende
te 1 en eindigende te 2 ure. Brusselaren en vreemdelingen op het prachtigst uitgedost,
begeven zich derwaarts en kunnen voor twee oorten of éen halve stuiver Brabandsch
eenen stoel bekomen. Zoodra
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de muzijk begint plaatst zich een groot deel der wandelaren in eenen wijduitgestrekten
kring rondom de tent. Buiten den kring gaan gestadig wandelaren heen en weder,
dat een aardig gezigt oplevert. Zoodra de muzijk geëindigd is, wandelt men nog
eenige malen la belle allée in het Park op en neder, terwijl anderen daar weder plaats
nemen... In geval het des zondags slecht weer is, wordt de muzijk in de week
uitgevoerd.’
Daarna gaat van der Vijver over tot het beschrijven van de kerken van Brussel die
hij meestal in het Fransch betitelt: Ste Gudule, La Chapelle de Notre Dame, Le Grand
Sablon, L'Eglise du Béguinage, St Nicolas, Kerk van den heiligen Joannes en van
den heiligen Stephanus, Ste Catharina, de Kerk van Finisterre, Notre Dame de bon
secours, Eglise des Menimes, de Kapel van la Riche Claire, de Kapel van Ste
Magdalena, Chapelle de Notre Dame, de Kapel van Ste Anna, de Augustijnenkerk.
Op zijn wandelingen betreurt de Amsterdammer, die gewoon is grachten en straten
met boomen beplant te zien, dat Brussel in den zomer zoo weinig schaduwrijke
boomen heeft. De uitzondering, de Place St Michel, in het vierkant met boomen
beplant en midden in de stad gelegen, wordt geroemd. Hij dwaalt verder langs de
place du grand Sablon, waar ‘de fraaije marmeren fontein’ hem treft, naar de place
du petit Sablon, de place de Louvain en de place de la Monnaie, geeft een critische
en typische beschrijving van ‘Le Théâtre Royal’, grooter dan den Hollandschen
Schouwburg op het Leidsche plein te Amsterdam, het orkest ruim en goed bezet met
‘45 werkzame toonkunstenaars’. Naar zijn oordeel waren de uitvoeringen middelmatig
en klaagt hij over ‘het gehoor in de zaal’ al wil hij liefst geen oordeel over vellen,
de ‘decoratiën’ noemt hij lief en aardig, en prijst verder de directie dat ‘men punctelijk
op den bepaalden tijd begint’, drukt zelfs het politiereglement voor den Schouwburg
over.
Van den Schouwburg naar het koffiehuis!
Met welgevallen beschrijft van der Vijver de Mille Colonnes, een koffijhuis op
de Place de la Monnaie, ter linkerzijde van den Koninklijken schouwburg. Er wordt
in geheel Brussel geen koffijhuis gevonden, dat in pracht kan halen bij le Café Mille
Colonnes, aldus geheeten, omdat de geheele wand bestaat uit spiegels afgedeeld door
marmergeschilderde kolommen die

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

287
zich verhonderdvoudigen. Het spreekt als van zelven dat het den geheelen dag wordt
bezocht, want, zijn er geene Brusselaren dan vindt men er vreemdelingen, zoowel
vrouwen als mannen. De zaal is een langwerpig vierkant; al de tafels zoowel ronde
als vierkante hebben marmeren bladen; het buffet staat in een half rond, tegen over
de zeshoekige glazen deur; de ververschingen die men er gebruikt, zijn goed en niet
duur; al de Brusselsche, Parijsche en Hollandsche dagbladen worden er gevonden;
het wordt met gas verlicht en doet zich op, wanneer men op de place staat als een
prachtig verlicht paleis.
‘Het gebruiken van glaces (ijs) à la vanille, aux groseilles, aux fraises, aux abricots,
plombières en punch à la Romaine (een glas punch met ijs) is hier aan de orde van
den dag niet alleen, maar ook van den avond; want, om uit den schouwburg wel te
huis te komen, moet men eerst in Mille Colonnes een glas ijs hebben gegeten.’
In de schaduw van dit wonderpaleis noemt hij het Café Suisse en het Café Royal,
het Café Domino op hetzelfde plein gelegen en omringd door ‘fraaije winkels en
zindelijke estaminets’.
Een paar woorden wijdt van der Vijver aan de Club, gelegen in de rue Montagne
aux Herbes potagères, waarvan de leden recht hebben vreemdelingen te introduceeren.
Eigenaardig is de beschrijving van het Grand Café uit de rue des Epéronniers waar
men als ‘in andere koffijhuizen verlof heeft om tabak te rooken. Er wordt meestal
bier gedronken. Er komen ook vrouwen, maar deze plaatsen zich met de mannen in
eene andere kamer, alwaar men zich van tabakrooken onthoudt. In deze en soortgelijke
koffijhuizen kan men des avonds eten. Salade met eijeren, uijen en een stukje
rookspek, of vleesch met brood wordt daar dikwijls gebruikt. Zij die daarvan geen
gebruik willen maken, kunnen hunne maag te goed doen met een krabbetje, met een
alikruik - men geeft er eene bakerspelde bij ter leen om het vischje uit het schulpje
te halen - met eijeren, pasteitjes enz. enz. die door vrouwen of mannen te koop worden
aangeboden.
Au grand Café heb ik eene ronde of praattafel gevonden, aan welke vaste kalanten
zaten, ieder met een' halven litre bier in een net tinnen kannetje voor zich. Er wordt
zelden kaart en nog zeldzamer biljart gespeeld.
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Dit Brusselsch tafereel wordt versterkt met een bladzijde over Manneke-pisse!
Het heeft de grootte van een tuinbeeldje zoo als men er wel in bloemperken vindt,
merkt de schrijver nuchter op, en is zoo weinig in het oogloopend, dat de vreemdeling
het zoude voorbijgaan, indien hij niet wist dat het bestond, en daarom als eene
belangrijke zaak moet worden beschouwd. Van dit manneke wordt door eene zekere
klasse van Brussels bewoners veel werks gemaakt. Juist toen ik in Brussel was, werd
deszelfs eeuwfeest gevierd. Dit verwonderde mij niet, want de heele, halve en kwart
eeuwfeesten zijn immmers in de Noordelijke provinciën aan de orde van den dag.
Het beeldje was dien dag buitengewoon prachtig gekleed; des avonds was de nis
waarin het staat, of liever de fontein verlicht, en met bloemen versierd. Het manneke
had een' driekanten hoed met galon op het hoofd, een' kanten das om den hals,
schoenen met gouden gespen aan de voeten, witte zijden kousen aan de beenen, en
was verder gekleed met een blaauw zijden rokje, een geborduurd wit satijn vestje,
en een rood zijden broekje. Het had eenen ridderband om den hals.
De houding waarin manneke-pisse staat, is niet uitlokkend om te beschrijven; het
is inderdaad een manneke-pisse.
De beruchte fontein manneke-pisse, sedert onheugelijken tijd onder dezen
walgelijken naam bekend, stelde eertijds niets meer dan een steenen beeldje voor.
De magistraat liet het in den jare 1648 door een bronzen vervangen...’
Het entrepot, de groote hal, de vischmarkt, de stadswaag, de vrijmetselaarsloges,
de estaminets, de logementen en de huurrijtuigen wekken de belangstelling van den
reiziger.
In de meeste estaminets vindt men eene soort van pomp, gemaakt van glad of
maghonijhout, waarin vier à vijf kranen steken, die door eene beweging met een' en
denzelfden slinger even zoo veel soorten van bier tappen. - De geneeskundigen in
Braband keuren het bier af, het FARAO houden zij voor het minst schadelijk.
De meeste estaminets, leert van der Vijver verder, zijn met ééne of meerdere
kroonen versierd die aan dezelve geschonken worden, door het bestuur van deze of
gene gestichten van liefdadigheid, voor welke des avonds, door eenige der kalanten
die zich het meest in de estaminet laten zien, met een bakje wordt
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rondgegaan, om eene liefdegift van de aanwezig zijnde, voor behoeftige of
ongelukkigen in te zamelen.
Deze loffelijke en voor Brussel doelmatige inrigting brengt jaarlijks eene
aanzienlijke som op.
De koffijhuizen van den tweeden rang en de estaminets worden nu en dan des
avonds door muzikanten, postuurmakers, goochelaars enz. enz. bezocht, om een
penningje te verdienen.’
Voor een kamer in een logement, met uitzondering van de Belle Vue en het Hôtel
de Flandre op de Place Royale, betaalde men één franc, voor het ontbijt één franc,
voor het middagmaal met bier aan de table d'hôte twee francs, en voor een flesch
Bordeaux-wijn drie francs. Een uitvoerig tarief heeft van der Vijver in zijn boek
bewaard van wat de koetsiers rekenen mochten. Stippen wij slechts aan: Voor elke
vracht binnen de stad fr. 1. -, voor het eerste uur fr. 1,50, voor elk volgend uur fr. 1,
-.
Nagenoeg gansch Brussel was reeds met gas verlicht en de verlichting overtrof
die van Amsterdam en Rotterdam. Zelfs de winkeliers in Brussel hadden reeds
gasverlichting in hun winkels.
Brussel werd bewaakt door een corps gewapende oude soldaten ‘ter voorkoming
van ongeregeldheden langs den weg’.
‘Des avonds van vijf minuten vóór, tot half twaalf ure, luidt de klok van de kerk
te
S Gudule. Alsdan gaan militaire patrouilles uit, die gedurende den geheelen nacht
de stad doorkruisen. Na half twaalf ure mogen geen gelagen worden gezet en geene
zoogenaamde nimfjes langs den weg slenteren. Zoodra eene patrouille deze
fortuinzoekende schepseltjes ontmoet, arresteert en geleidt zij na een verhoor enz.
enz. te hebben ondergaan, voor eenigen tijd in de gevangenis worden gebragt.’
Te Brussel verstonden de winkeliers, vooral de galanteriekramers de kunst om
hooge prijzen te maken. Die twee derden afdingt, oordeelt de reiziger, koopt somtijds
nog te duur.
Hij wordt ook getroffen door de onderneming van een vindingrijken landgenoot
die eerst de Parijzenaars en later de Brusselaars een bad aan huis wist te bezorgen.
Bains à domicile! Op verzoek komt een man met paard en wagen, - waarop een
eindelijke badkuip en een ton met water ligt - hetwelk hij in huis brengt en terug
komt halen.
Loterij scheen van der Vijver te Brussel een groote plaag. Het leuren op straat met
‘vloerkleeden, termometers, rottingen,
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par-à-pluie’ en koopvrouwen met stroo en bezems, was er in mindere mate dan te
Amsterdam. De reiziger waardeert de handigheid van bloemenmeisjes en knapen
die een ‘ruikertje in de borst werpen bij de heeren van de mode, welker rokken van
voren zeer geschikt zijn om een geheel mandje met ruikertjes te omvatten.’
De liedjeszangers hadden een vaste plaats in den omtrek van de Groote Markt.
Nauwkeurig beschrijft hij de processie van Onze Lieve Vrouw van Bijstand,
uitstapjes naar buitenherbergen, naar de Groendreef, naar de Chien Vert, naar de
Willemspoort, Les Champs Elysées en Belle Vue en de voorsteden van Brussel, het
Zonieënbosch en de omstreken der stad.
Al trekt de wandeling naar het bosch ons aan toch verkiezen wij hier de schildering
van Het Vossengat:
‘Jaarlijks, op of omtrent 23 Julij, heeft er eenen zoogenaamden optogt der
Brusselaren plaats naar het Vossengat, dat nagenoeg op een uur afstands van de stad
ligt. De fraaie, breede straatweg die derwaarts leidt, is bij die gelegenheid, als het
ware bezaaid met menschen en rijtuigen, waardoor de uitstekend schoone gezigten
aldaar, minder worden gade geslagen als op eenen gewonen of stillen dag.
Langs den weg, van de Hallepoort af, vindt men allerlei vermakelijkheden. Men
danst op stelten, draait in eenen molen op paarden, rijst en daalt in eenen Russischen
schop, schiet naar eenen houten vogel, en smult daarenboven, zoo men wil, voor één
of twee oord aan pasteitjes of koekjes.
Op dezen weg ontmoette ik eene menigte bedelaars: het waren, blinden, stokouden
of verminkten. Het schijnt dat zij hier worden geduld, dat in Brussel, zoo als men
weet, het geval niet is.
De optogt of wandeling naar het Vossengat, wordt niet weinig vervrolijkt door
gemaskerde personen, zoowel te voet als op rijtuigen, waarbij de gilden, die zich in
de hoofden der Brabanders nog levendig houden, eene groote rol spelen. Onder
andere gemaskerde partijen waren die van het hoedenmakers gild. Zij zaten, ruim
twintig in getal, in drie “fiacres”, hadden een groot vaandel bij zich, waarop hoeden
en wat tot het vervaardigen derzelve wordt vereischt, afgebeeld was, en waren getooid
ieder met eenen verschillenden hoed, dat een klugtig gezigt opleverde.
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De herbergen, onder anderen, “den spietigen duvel”, en “den plezanten hof”, die
men al wandelende voorbij gaat, zijn vol met vrolijke broertjes en zusjes. Honderd
en meer menschen vermaken er zich in de opene lucht met dansen. Drie muzikanten,
op eene ton geplaatst, maken het orkest uit. Men hoort gestadig: grand rond! Cavalier
en avant! Dame seule! en hiermede wordt, tot genoegen der dansers en aanschouwers,
het bal “gedirigeerd”. Nog ontmoet men hier en daar op den weg, menschen die
genegen zijn den armen man, zoo hij slechts een paar oorden wil en kan missen, aan
een zilveren orlogie te helpen. Zij hebben een tafeltje voor zich, waarop wel vijf en
twintig orlogies liggen, laten voor een paar stukken kopergeld, uit eenen zak het
geluk trekken, en zweren daarbij dat het er in is, ofschoon ik, die nagenoeg een
kwartier uurs bij eene aanhoudende trekking bleef staan, het er niet uit heb zien
komen.
Men verlaat, voorbij de herberg, “den spietigen duvel”, den grooten straatweg, en
gaat regts af, door het korenveld, naar het Vossengat, hetwelk eigenlijk een bekoorlijk
dal is, dat nagenoeg een half uur in den omtrek heeft.
Wat vindt men in het Vossengat? De vrolijke jeugd welke zich vermaakt, met het
rollen van hoogten, met zingen, dansen, bierdrinken en het eten van versnaperingen.
En ziedaar, de oorzaak waarom duizenden van menschen op de been zijn.
Ik weet deze Brabantsche volkspret niet beter te vergelijken dan bij den wel
bekenden Hartjesdag, die jaarlijks in den loop van de maand Augustus, van
Amsterdam tot in en boven Haarlem wordt gevierd.
In het Vossengat staan niet meer dan twee woningen. In eene derzelve wordt bier
verkocht; maar hoe? Men komt niet in huis; neen, die bier wil hebben, begeeft zich
voor een geopend venstertje, past zijn geld voor het bier, de kan en glazen, en gaat
zitten, zoo het hem lust op den grond of op de banken, die hij voor de boersche
woning vindt. Als men de kan met de glazen terug brengt, ontvangt men weder
hetgeen daarvoor is betaald.
Omtrent acht ure in den avond trekt alles weder stadwaarts, alwaar de vreugd
bijzonder in den omtrek van de Hallepoort, op nieuws eenen aanvang neemt.’
Van Brussel heeft van der Vijver een uitstapje naar Gent en Brugge ondernomen.
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De vracht naar Gent, vergeet hij niet aan te teekenen, is vijf francs, en de weg
derwaarts is allerbekoorlijkst.
Halfweg Gent ligt het stadje Aalst. Weer even ponctueel is zijn overzicht waarbij
het begijnhof noemt met een zeer fraai kerkje.
Van de Aalstenaars weet hij dat hun taal Vlaamsch is en veel van het Brabandsch
verschilt. Wanneer zij spoedig spreken, is het voor eenen Hollander moeijelijk hen
te verstaan. Verder noteert hij dat ‘de bewoners van Aalst groote liefhebbers van
muzijk zijn, drie societeiten bezitten welke deze kunst beoefenen, zeer gastvrij en
vriendelijk zijn, viermaal daags eten, en Hogaerts-bier drinken’ hetwelk een zoeten
en zuren smaak heeft, en waarvan de Aalstenaars groote liefhebbers zijn.’
Te Gent loopt hij langs straten en pleinen, bezoekt kerken, Academie en
Hoogeschool, Schouwburg en koffiehuis om spoedig met de barge naar Brugge te
vertrekken. De watertocht op de vaart gaf van der Vijver volgende bladzijde in de
pen:
‘Veel had ik van dit vaartuig en de reis die men er mede doet hooren spreken,
reden waarom ik, eenmaal te Gent zijnde, de barge in alle deelen wilde leeren kennen.
De meeste menschen zijn gewoon met vergrooting over zaken te spreken, waarmede
zij ingenomen zijn en de dingen die hen niet behagen, verre beneden derzelver
innerlijke waarde op te geven; trouwens, hetgeen men mij van de reis met de barge
van Gent op Brugge mededeelde, was in geenen deele overdreven. De barge is een
fraai vaartuig van buiten gelijk aan een zeer groot tentjagt, maar breeder en langer.
Boven de kajuit is wel voor vijftig personen eene zitplaats, die beschermd is voor de
zon en den regen, alzoo boven dezelve een zeil is gespannen in de gedaante van eene
tent, welk zeil zeer fraai is beschilderd en boven hetwelk vergulde versierselen zijn,
terwijl van den achtersteven eene groote vlag wappert. Op het dek alwaar meestal
de pakgoederen onder zeilen geborgen worden, kan men gezamenlijk op en neder
wandelen; aan den voorsteven is een groot verguld beeld, een gouden leeuw of eenig
ander sieraad. Het vaartuig wordt door vier paarden getrokken, en maakt dan alleen
zeil (topzeil) als het voor den wind heeft en er eene stijve koelte waait. Men heeft
op hetzelve een schipper, (deze bemoeit zich met niets), een conducteur aan wien
men betaalt, een stuurman, die eene groote schel bij zich heeft, om een knecht boven
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te roepen, in geval hij dien noodig heeft, twee knechts, een kok, twee koksknechts
en een tafelbediende, die Hollandsch, Fransch, Engelsch en Vlaamsch spreekt. Er
wordt zelden aangelegen, dit is alleen het geval als er vaten of zware goederen onder
weg moeten worden afgegeven. Alles wordt anders van boord gehaald of aan hetzelve
gebragt door platbodemde vaartuigen.
Zoodra men op reis is, komt de tafelbediende. Hij vraagt aan elken reiziger of hij
gebruik wil maken van de tafel; zoo ja, welke hij verkiest, de eerste of tweede? en
schrijft het bekomen antwoord te gelijken tijd op de lei.
Men gaat langs eene leuning den zindelijk geschilderden trap af en komt, regts af,
in de kajuit, of eerste plaats. De wand bestaat uit rood fluweelen vakken, afgedeeld
door groote spiegels; het verhemelte is wit met goud, de zitplaats van het halfrond
is gelijk aan eenen canapé; verder heeft men er nette Brusselsche stoelen, eene tafel
met een fraai kleed bedekt, en eene stookplaats: men heeft uitzigt achter en op zijde;
de ramen zijn met gordijnen en draperiën versierd. Gaande uit de kajuit, komt men
in het middelste gedeelte van het vaartuig, de derde of minste plaats. Aldaar is de
keuken. Men stookt, onder eenen wijden schoorsteen, in eene Brusselsche
stookmachine waarvoor een groot spit draait, dat door raderwerk, waaraan een groot
gewigt hangt, in beweging wordt gehouden; ter zijde heeft men een fornuis met vier
gaten: dit alles maakt, dat men tenminste twaalfderlei soort van spijzen in hetzelfde
oogenblik te vuur brengen en bereiden kan. Verlatende de keuken, komt men in eene
fraaije kamer onder den voorsteven, zijnde de tweede plaats. Aldaar worden degenen
die aan de eerste tafel eten, onthaald. Men ontziet waarschijnlijk de kajuit en men
doet er zeer wel aan, om het fraaije ameublement. Men wordt aan tafel uitstekend
goed gediend. Wij hadden soep, daarna tenminste vierderlei soort van vleesch, rog,
tongen, zalm, groenten en aardappelen; vervolgens gevogelte, hoenders en pasteyen,
en ten slotte, kersen, aardbeziën, taarten, biscuit, bitterkoekjes en meer kleinigheden,
te veel om op te noemen. Ik dronk hierbij eene halve flesch wijn, en betaalde voor
dit middagmaal met den wijn, vijf en eenen halven francs. Aan de tweede tafel wordt
gegeten, zoodra het nageregt op de eerste tafel is opgedragen; men eet er goedkooper,
drinkt er geenen wijn, maar krijgt er bier, dat aan de eerste
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tafel ook wordt rondgeschonken, zonder dat men daarvoor iets betaalt.
Behalve dat, kan men er allerlei ververschingen bekomen, als likeur, koffij, thee,
en wat daartoe verder behoort.
De vracht voor de eerste plaats is twee francs.
Het reisje dat men met dit fraaie vaartuig doet, is genoegzaam gelijk aan den weg,
welken de Utrechtsche schuit aflegt, varende van de Nieuwersluis naar Utrecht; en
dit kan den lezer een denkbeeld van deze fraaije vaart en pleizierigen togt geven.’
Over Brugge krijgen wij maar weinig te hooren. Een lofwoord over de ‘fraaije
estaminets’ en de verzekering ‘dat die van Brugge even als de Gentenaars groote
liefhebbers van muzijk zijn’ en men er even als te Gent ‘te tien ure te bed gaat’.
De schrijver meldt ons niet langs welke wegen hij huiswaarts keerde, maar vermits
hij hier zijn reisindrukken besluit mogen wij veronderstellen dat hij weer naar Brussel
ging over Gent en Aalst, en verder naar huis...
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Vergadering van 19 April 1939.
Zijn aanwezig: de heeren A.H. CORNETTE, bestuurder; A. CARNOY, onderbestuurder;
L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren FR. LATEUR, L. VAN PUYVELDE, A. VERMEYLEN, A.J.J. VAN DE VELDE,
J. SALSMANS, J. MULS, J.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, J. VAN MIERLO, J.
CUVELIER, R. VERDEYEN, F. TIMMERMANS, J. VAN DE WIJER, EM. DE BOM, L.
GROOTAERS, L. MONTEYNE, J. EECKHOUT, E. BLANCQUAERT en ERN. CLAES,
werkende leden;
de heeren FR. BAUR, W. VAN EEGHEM, F. DE PILLECIJN, J. LINDEMANS,
briefwisselende leden.
Hebben zich laten verontschuldigen de heeren FR. DAELS, L. BAEKELMANS, werkende
leden,
en Fr. DE BACKER, briefwisselend lid.
***

De Bestendige Secretaris geeft lezing van het verslag der Maart-vergadering 1939.
Het wordt goedgekeurd.

Aangekochte boeken
-

Letterkundige Inzichten en Vergezichten, 12 Dln., door W. KLOOS;
Liefdebrieven, door denzelfde;
De Arbeidsraad, door H. GORTER;
Olav Amundszoon op Hestviken, door SIGRID UNDSET;
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- Olav Amundszoon en zijn Kinderen, door dezelfde;
- Mechelen, de Heerlijke. Afl. 13;
- L'Académie Française, par HENRI BELLAMY.

Aangeboden boeken
Door Dr. J.F.M. STERCK, Buitenlandsch Eerelid der Academie:
- Vondel en Henricus de Groote.

Door Prof. Dr. J. VAN DE WYER:
- Mededeelingen uitgegeven door de Vla. Top. Vereeniging te Leuven. 8e, 9e en
11e Jg.

Door bijzonderen:
- Levenswijsheid der Latijnsche Dichters - Keuruittreksels, door Dr. Med. Prof.
R. SCHOCKAERT.

Mededeelingen van den Bestendigen Secretaris.
1. - Nijmegen. - XVIIIe Nederlandsch Philologen-Congres. - Door het Bestuur
van de Vereeniging ‘Het Nederlandsch Philologen-Congres’ werd de Academie op
14 Maart uitgenoodigd een afgevaardigde aan te duiden op het XVIIIe Congres dat
te Nijmegen (14 en 15 April) gehouden werd.
Het Bestuur bevond zich in de onmogelijkheid een lid der Academie te bereiken
die deze opdracht op zich kon nemen.
2. - Bij brieve van 22 Maart 1939 deelde de Heer Minister van Openbaar Onderwijs
aan de Academie volgende bepalingen mede welke den ordonateur van de uitgaven,
door den Minister afgevaardigd tot het uitvoeren van de begrooting der Academie,
aangaan:
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‘De Inspecteurs van Financiën verzoeken mij nogmaals de aandacht te vestigen op
de bepalingen van de wet van 20 Juli 1921, betrekkelijk de comptabiliteit der
vastgelegde uitgaven gewijzigd bij deze van 10 Juni 1922 en van 13 Juli 1930, en
inzonderheid op de artikels 8 en 9, hierna vermeld:
ART. 8. - De ordonnateurs, door den Minister afgevaardigd voor het uitvoeren van
de begrooting, moeten rekening geven aan het Rekenhof over de betaalbaarstellingen
van credieten waartoe zij zich verbonden hebben in strijd met eenige wetsbepalingen
en waardoor de Schatkist benadeeld werd. De ordonnateur is alleen dan niet meer
aansprakelijk wanneer hij, tot zijn rechtvaardiging, een bizonder schriftelijk bevel
van den Minister kan overleggen, dat machtiging verleende tot de uitgave en aan het
betalingsbevel voorafging.
ART. 9. - Het navolgend artikel wordt aan de wet van 29 October 1846 toegevoegd:
Art. 9bis. - Het Hof bepaalt welke sommen ten laste van de door den Minister
afgevaardigde ordonnateurs dienen te worden ingevorderd wegens de bevonden
betaalbaarstellingen van credieten in strijd met de wetsbepalingen of wegens schade
ondergaan door de Schatkist.
Het kan ook aan de ordonnateurs een boete opleggen, die niet de helft van hun
wedde overschrijdt, en, bij voorkomend geval, besluiten tot hun schorsing of afzetting.
In zijn jaarlijksche aanmerkingen, aan de Kamers toegezonden, vermeldt het Hof de
straffen, die tegen de afgevaardigde ordonnateurs uitgesproken werden.
Deze bepalingen zullen in het vervolg stipt toegepast worden.’
3. Openbare Zitting. - Feestredenaar. - Bij brieve van 1 April antwoordde de heer
A. VAN SCHENDEL, Buitenlandsch Eerelid der Academie, op de uitnoodiging hem
door het Bestuur toegezonden, om als feestredenaar in de openbare Zitting van
October op te treden. De heer VAN SCHENDEL wenschte eerst te weten of deze zitting
tot eind-October kon worden verschoven. Dan alleen zou hij een beslissend antwoord
op de uitnoodiging der Academie kunnen geven. Het Bestuur liet hem dan ook weten
dat tegen het
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verschuiven der zitting geen bezwaar bestond. De vergadering gaat met die eventueele
schikking akkoord.
4. - Ontslag van een werkend lid. - Bij brieve van 1 April biedt de heer CAM.
HUYSMANS aan het Bestuur der Academie zijn ontslag aan als werkend lid van ons
genootschap.

Mededeelingen namens de commissies
I. - Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. - De heer E.
BLANCQUAERT, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren, behalve de secretaris, aanwezig: de heeren GOEMANS, VAN MIERLO,
CUVELIER, VERDEYEN (onderv.), CARNOY (voorz.), GROOTAERS, BAUR en VAN
EEGHEM.
Op de dagorde staat:
1o) Een voorbeeld van taalkundige stratigraphie, door Prof. Dr. L. GROOTAERS,
werkend lid.
Na enkele beschouwingen over de mogelijkheden van Waalsche ontleeningen aan
het Germaansch (dus a.h. Duitsch, a.h. Nederl. en zijn dialecten of a.h. Duitsch door
tusschenkomst van het Nederlandsch) - illustreert spreker de toepassing van de
dialectgeografische methode op deze problemen, aan de hand van de uit het Rijnland
in Wallonië en Limburg binnengedrongen dialectvormen voor ‘fruit tapé, gedroogde
vrucht’. Hij toont aan dat de Waalsche en Rijnlandsche kitch-namen de oudste zijn,
waarnaast zich jongere ketch- en katch-vormen hebben ontwikkeld.
Naast de vorm-ontwikkeling wordt ook de beteekenis-ont-
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wikkeling nagegaan Onder de beteekenissen gedroogde vrucht, schijfje van een
appel, klokhuis, houtspaander, zou volgens het Rheinisches Wörterbuch de laatste
genoemde de oudste zijn, en wél afgeleid van een werkwoord dat zou beteekend
hebben: stukken van iets afslaan of afbijten. - Aan de bespreking namen deel de
heeren CARNOY, GOEMANS, VERDEYEN en BLANCQUAERT.
De Commissie stelt voor het stuk op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen.
2o) Ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden door Prof. Dr. Van
Loey: Een nieuw fragment van den Spieghel Historiael van J. Van Maerlant (IIIo
Partie, Boek 7 en 8). Verslag van de twee Commissarissen en brief van Dr. Van
Loey.
Naar aanleiding van een antwoord van Dr. van Loey op het verslag van de twee
Commissarissen, wordt door Collega VAN MIERLO de principieele vraag gesteld of
de Academie zuiver diplomatische uitgaven kan opnemen. Hoewel sommige leden
meer voelen voor méér geannoteerde en met interpunctie voorziene uitgaven, wordt
besloten het door Dr. van Loey voorgelegde stuk te aanvaarden.
3o) Rondvraag en mededeelingen: Collega VAN EEGHEM belooft een lezing over een
Brusselsch presentspel uit de 15de eeuw voor de volgende vergadering.
II. 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, VANDE VELDE, MULS, (voorz.),
DE BOM, TIMMERMANS, en CORNETTE;
en de heeren GOEMANS, VERDEYEN, MONTEYNE en VAN EEGHEM, als hospiteerende
leden.
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Op de dagorde staat:
Een Kommentaar van Karel van de Woestijne, door den Eerw. J. EECKHOUT, werkend
lid.
In een van de laatste afleveringen van het thans verdwenen tijdschrift Nieuw Leven
verscheen een artikel van E. Legier over Janus of het dubbele voorhoofd. Bij dat
artikel heeft K. van de Woestijne een aantal kantteekeningen gemaakt die hij aan
den heer Firmin van Hecke, toenmalig redacteur van het tijdschrift, heeft overhandigd.
Deze kantteekeningen zijn onuitgegeven en thans in het bezit van den E.H.J.
EECKHOUT. Deze kantteekeningen af en toe aangevuld door een opmerking van den
heer EECKHOUT zelf, zijn karakteristiek voor de opvattingen en den geest van van
de Woestijne tegenover zijn eigen werk.
De Commissie is van oordeel dat deze belangrijke bijdrage van den E.H. EECKHOUT
in de Mededeelingen opgenomen zou dienen te worden.
***

III. - Letterkundige Mededeeling door den E.P. Prof. Salsmans, werkend lid.
R. HARDEMAN S.I. Michiel De Swaen (1654-1707). Een groot katholiek Dichter; de
Vlaamsche Dichter van het H. Hart. - 14 en 24 bladzijden. Bode van het H. Hart,
Alken, Febr.-Sept. 1938.
R. HARDEMAN S.I. Woorden voor dezen tijd: bloemlezing uit CORNELIUS HAZART
S.I., 2e omgewerkte druk (8-11 duizendtal) Alken, 1938; 19 × 13; 144 blz..
In opdracht van E.P. Hardeman S.I. heb ik de eer voor de Bibliotheek der Academie
aan te bieden: 1) Twee artikelen over Michiel De Swaen waarin, benevens andere
merkwaardige beschouwingen, de schrijver gewaagt, volgens onuitgegeven
bescheiden, van den invloed der Paters Franciskanen op den dichter (II, blz. 24):
men had tot nu toe al te uitsluitend op zijn betrekkingen met de Jezuïeten gewezen.
- Pater Hardeman mag hier wel
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eens genoemd worden, als een zeer verdienstelijk kenner onzer letterkunde, vooral
onzer ascetische schrijvers (Costerus, Poirters, Van de Werve, Vervoort, Bottens,
Boëtius a Bolswert, enz.), als een stoere werker door zijn uitgaven en artikelen (in
tijdschriften als Pastor bonus, Bode van het H. Hart, De Standaard van Maria,
Nederlandsch Eucharistisch Tijdschrift) tot heil onzer Nederlandsche Kultuur.
2) De nieuwe omgewerkte uitgaaf van zijn bloemlezing uit Cornelius Hazart S.I.
Woorden voor dezen tijd. Zeer passend zorgt P. Hardeman er voor, dat ons volk niet
heelemaal vreemd zou staan tegenover P.C. Hazart, van Oudenaarde, die als geleerde,
theoloog, controversist en geschiedkundige, een der verdienstelijkste schrijvers der
Contra-Reformatie is, en door zijn tien folio-banden, benevens kleinere schriften,
niet weinig heeft bijgedragen tot het behoud van eigen landaard en beschaving. Geen
enkel Zuidnederlandsch letterkundige uit de 17e eeuw heeft meer uitgegeven in onze
moedertaal. Hij was tijdgenoot van P. Adrianus Poirters en kan in menig opzicht met
zijn Confrater vergeleken worden als volksschrijver en predikant. Beiden beleefden
in 1640 het eerste Eeuwfeest van de Sociëteit van Iezus, en werkten mede aan de
Afbeeldinghe der Eerste Eeuwe, Imago primi saeculi. Toekomend jaar, in 1940,
herdenkt ditzelfde Gezelschap zijn vierhonderdjarig bestaan. Het zou wel passen ook
in onze Academie eens te wijzen op zijn kultureelen invloed in onze gewesten. Het
boekje van P. Hardeman geve ons daarvan als een voorsmaak.

Dagorde
A. Geheime vergadering.
1. - Ontslag van den heer Cam. Huysmans. - Zijn benoeming tot Binnenlandsch
Eerelid der Academie. - Bij brieve van 1 April 1939 aan het Bestuur gericht dient
de heer CAM. HUYSMANS zijn ontslag in als werkend lid der Academie (zie Verslagen
en Mededeelingen, Maart 1939, blz. 268).
Dit ontslag wordt zooals de andere ontslagen (zie Versl.
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en Med., Maart, 1939, blz. 269) aanvaard. De Academie gaat akkoord om den heer
HUYSMANS den titel van Binnenlandsch Eerelid te verleenen.
De benoeming tot Binnenlandsch Eerelid van de heeren BELLEFROID, DAELS, DE
MAN, HUYSMANS, PRIMS, FR. VAN CAUWELAERT, VAN DE VELDE zal nu zoo spoedig
mogelijk aan de goedkeuring van den Koning onderworpen worden.
2. - Cumulatie van het lidmaatschap in andere Academies. - Gelet op den
maatregel door de Academie genomen inzake hare leden die door haar voor het
lidmaatschap van de kernen der nieuwe Koninklijke Vlaamsche Academies werden
voorgesteld, en dit lidmaatschap hebben aanvaard; tevens gelet op de noodzakelijkheid
alle ongelijke behandeling in soortgelijke gevallen te vermijden, beslist de
vergadering, met 17 stemmen op 21, denzelfden maatregel voortaan toe te passen
op al haar leden die het lidmaatschap in een der voormelde Academies zouden
aanvaarden: zij zullen als werkend lid onzer Academie ontslag nemen, en hun zal
de titel van Binnenlandsch Eerelid worden verleend.
B. - Lezing door Prof. Dr. A.J.J. van de Velde, werkend lid: Julius Mac Leod, de
eerste Vlaamsche natuurkundige, lid eener Koninklijke Vlaamsche Academie.
De heer Voorzitter CORNETTE wenscht spreker geluk met zijn interessante lezing
en dankt hem voor de nooit volprezen ijver die hij, gedurende zijn twintigjarig
lidmaatschap heeft aan den dag gelegd om de belangen van de Academie met zijn
beste krachten te dienen. De heer Voorzitter stelt voor de lezing in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen, wat door de vergadering met applaus wordt beaamd.
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Nieuws over Heynrijck van Veldeken
Naar aanleiding van Jungbluth's Untersuchungen zu Heinrich von
Veldeken
Door Prof. J. Van Mierlo
Werkend lid der Koninkl. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde.
Veldeke's prioriteit tegenover Eilhart von Oberg en den Straatsburgschen
Alexander voor goed vastgesteld.
Aan Veldeke komt de eer toe de belangstelling der wetenschap steeds opnieuw gaande
te maken. Hij staat ook bij het begin van de Nederlandsche zoowel als van de
hernieuwde Hoogduitsche letterkunde, zoodat men in zijn werk naar het licht zoekt,
dat den oorsprong van beide moet ophelderen. Vandaar de beteekenis van wat men
genoemd heeft het Veldekeprobleem: oorsprongsvragen toch zijn een geliefkoosd
onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.
In 1923 had Dr. Jan van Dam een nieuwe theorie gebracht over het ontstaan van
Veldeke's kunst(1); welke theorie hij het volgende jaar ook in het Nederlandsch
ontwikkelde en verder toelichtte(2). Volgens hem stond Veldeke te midden van een
Rijnlandsche traditie, waarin hij reeds, niet alleen voor zijn taal, maar ook voor zijn
rijm- en verstechniek en voor zijn hoofsche kunstopvattingen voorloopers zou hebben
gehad. Deze voorloopers waren in het bijzonder: een vernieuwing en voortzetting
van het Alexanderlied van Pfaffe Lamprecht, gekend als de Straatsburgsche
Alexander, en de Hildesheimsche dichter Eilhart von Oberg, met zijn epos Tristrant
en Isolde. Veldeke zou

(1) Zur Vorgeschichte des höfischen Epos, 1923.
(2) Het Veldeke-probleem, 1924.
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voornamelijk deze werken hebben gekend en op breede schaal nagevolgd; hij zou
ze bijna van buiten hebben gekunnen, zoodat hij in staat was telkens opnieuw te
gelegener plaats rijmen en uitdrukkingen, ja gansche voorstellingen van hen in zijn
eigen werk te pas te brengen.
In 1928 had ik er mij toe gezet deze theorieën even van nabij te onderzoeken, en
tot mijn niet geringe verbazing kwam ik, met het materiaal zelf dat van Dam tegen
Veldeke had geinterpreteerd, tot het omgekeerde resultaat: dat niet Veldeke van den
Straatsburgschen Alexander en van Eilhart von Oberg kan afhankelijk zijn geweest,
maar dat Tristrant en Isolde en de Straatsburgsche Alexander moeten beschouwd
worden als de eerste zwakke pogingen in het Duitsch om den nieuwen stijl en de
nieuwe kunst van den Limburger in de eigen moedertaal burgerrecht te verschaffen.
De uitkomsten van mijn onderzoek deelde ik mede in een eerste studie(1), die ik
de eer had voor deze vergadering ter beoordeeling voor te leggen. Ze werden een
eerste maal door Dr. Van Dam afgewezen, met de beschuldiging dat ze door
chauvinisme waren ingegeven. Tot een weerlegging kwam het echter niet. Intusschen
was ook het door het Maastrichtsch comité ter gelegenheid van Veldeke's eeuwfeest
bekroonde werk van L.J. Rogier verschenen(2), dat van Dam's opvattingen eenvoudig
overnam en tot grondslag van zijn voorstelling over Veldeke legde.
Zoo kwam ik er toe in een tweede studie(3) mijn standpunt te handhaven en met
nieuwe beschouwingen te verdedigen. In 't bijzonder trachtte ik nog verder de
onafhankelijkheid van Veldeke tegenover den Straatsburgschen Alexander aan te
toonen en met heel die zoogenaamde Rijnlandsche taal- en literatuur-traditie op te
ruimen, om Veldeke uit onze eigene Nederfrankische overlevering te verklaren.
Vreemd genoeg: in Duitschland hebben mijn opstellen meer bijval gevonden dan
hier te lande. In Stammler's Verfas-

(1) Veldeke's onafhankelijkheid tegenover Eilhart von Oberg en den Straatsburgschen Alexander
gehandhaafd. Versl. en Med. 1928; daar zie men ook verdere lit. over het onderwerp.
(2) L.J. Rogier. Henric van Veldeken, 1931.
(3) Om het Veldeke-probleem. Versl. en Med., 1932.
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serslexikon zet C. Wesle van Dam's opvatting uiteen en merkt daarbij op, dat zijn
resultaten zich niet opdringen. Daartegenover stelt hij mijne zienswijze, waarbij hij
zich verder liefst aansluit(1). Van Dam zelf schijnt zich bewust geworden te zijn, dat
zijn stellingen niet de goedkeuring hebben kunnen meedragen van de
wetenschappelijke philologie. In zijn artikel over Heinrich von Veldeke in hetzelfde
Verfasserslexikon houdt hij ze, wel is waar, staande, doch met minder beslistheid,
met geringer overtuiging. En hij tracht er mijn betoog te ontzenuwen door de
opmerking, dat ik niet alleen Eilhart von Oberg, maar zelfs den Straatsburgschen
Alexander na Veldeke plaats. Van Eilhart's prioriteit tegenover Veldeke schijnt hij
zich dus nog weinig zeker te voelen, en poogt hij daarom den Straatsburgschen
Alexander, waar het onderzoek bijzondere moeilijkheden oplevert, nog voor zijn
theorieën te redden.
Ik weid over deze zaken hier niet verder uit en vat ook niet meer opnieuw den
gang van mijn betoog samen, omdat ik dit vroeger reeds voldoende heb gedaan en
het nu wel overbodig is geworden. In zijn werk ‘Untersuchungen zu Heinrich von
Veldeke’(2) sluit Jungbluth zich onvoorwaardelijk bij mijn opvattingen aan. ‘Diesem
Ergebnis, zegt hij - hij spreekt van van Dam's theorieën - ‘hat van Mierlo nun sehr
entschieden widersprochen: seine Beweisgründe für die Priorität Veldeke's vor
Eilhart... dürfen als überzeugend gelten(3).’ Wel is waar mag ik de eer dier
wederlegging niet alleen in ontvangst nemen: mijne ‘Beweisgründe’ zouden zich
‘im allgemeinen mit denen Behaghel's decken . Waarbij ik alleen opmerk, dat
Behaghel lange jaren vóór van Dam heeft geschreven en dat ik van Dam heb weerlegd.
Ik moest dan ook heel wat meer en anders brengen dan Behaghel en meen dit ook
gedaan te hebben.
Maar om het even, daar dit eerste resultaat, Veldeke's prioriteit vóór Eilhart, nu
toch verzekerd is, bij zoover dat Jungbluth het niet eens meer noodig acht er nog
verder op in te gaan. Wat nu Veldeke's prioriteit tegenover den Straatsburgschen
Alexander betreft, Jungbluth meent dat mijn betoog nog niet

(1) In Eilhart von Oberg, 522.
(2) Untersuchungen zu Heinrich von Veldeke, von Gunther Jungbluth. Morits Diesterweg,
Frankfurt a. Main, 1937.
(3) o.c., blz. 9.
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zoo algemeen is aanvaard geworden, als dat met betrekking tot Eilhart. Hij wil dan
zelf nog eens alle tot nog toe voorgebrachte argumenten alzijdig onderzoeken en
nieuwe ‘Beweismöglichkeiten, worauf van Mierlo verzichtet hat’ trachten te
ontdekken. Ik ben inderdaad bij mijn onderzoek gebleven bij het door van Dam zelf
gebruikte materiaal en heb aangetoond, dat dit veeleer in de richting van ontleening
bij den Straatsburgschen Alexander dan bij Veldeke wees. Ik meende: ‘bij Eilhart
kon het bewijs met grooter klaarblijkelijkheid gebracht worden, omdat hij geheele
passages vrij slaafs uit Veldeke heeft overgenomen; terwijl het voor 't geval van den
Straatsburgschen Alexander bijna uitsluitend om wat rijmen en vaste uitdrukkingen,
om wat clichétaal, gaat, zonder verband in de verwerkte motieven(1).’ Ik voegde er
aan toe, dat, indien Eilhart wegvalt, er maar weinig steun voor den Straatsburgschen
Alexander, en voor de op hem gebouwde Rijnlandsche literatuurtaal overbleef.
Hier heeft dus Jungbluth nog gelegenheid gezien om het door mij ontworpen
onderzoek voort te zetten. En hij komt tot hetzelfde resultaat: de Straatsburgsche
Alexander, zoowel als Eilhart, is afhankelijk van Veldeke.
Ik wil zijn betoog hier niet volledig samenvatten. In een eerste hoofdstuk doet hij
zooals ik · hij neemt het materiaal dat van Dam had aangevoerd om de prioriteit van
den Straatsburgschen Alexander te bewijzen en toont aan, dat dit telkens in de
omgekeerde richting wijst. Maar terwijl ik bij de voornaamste door van Dam als
‘beweisende Stellen’ aangegeven plaatsen bleef, doorloopt hij zoo goed als alle
aangevoerde vergelijkingspunten, waarbij hij dan ook mijn bewijsvoeringen te pas
brengt. Ik vraag me zelfs af, of Jungbluth mijn tweede opstel, waarin ik mijn
bewijsvoering met betrekking tot den Straatsburgschen Alexander voortzet, wel
gekend heeft. Hij had daaruit kunnen leeren, dat ik reeds ook de vijf Parallelstellen
door van Dam aangevoerd tusschen Alexander, Eneide en Roman d'Eneas heb
behandeld, en het daaruit afgeleide argument tegen van Dam heb gekeerd(2), wat hij
niet schijnt te vermoeden. En deze

(1) Om het Veldeke-probleem, blz. 8.
(2) Om het Veldeke-probleem, blz. 884 vlg. Jungbluth kent slechts de eerste plaats, die ik in
mijn eerste opstel had behandeld.
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plaatsen, waarin de Alexander met de bron zelf van de Eneide in aanraking komt,
leggen toch heel wat gewicht in de schaal; ook had van Dam zich uit de verlegenheid
geholpen door ze behendig tegen Veldeke te laten pleiten, op dezelfde wijze waarop
hij de vrijheid, waarmee Veldeke zijn bron behandelt, tegen hem had gewend in het
geval van Eilhart: Veldeke zou zich telkens te goeder ure een of andere plaats uit
den Alexander hebben herinnerd, die hij voor zijn bewerking kon gebruiken, want
hij kende den Alexander zoo goed als van buiten: een willekeurige constructie, die
niet eens bij nader onderzoek van de feiten standhoudt.
De bewijsvoering nu aanvullend, haalt Jungbluth nog een reeks kleinere of langere
plaatsen aan, waarin de Straatsburgsche Alexander zijn voorbeeld, de Vorauer redactie
van den Alexander, wijzigt of ook uitbreidt, om geen andere reden klaarblijkelijk,
dan omdat hij er gemakkelijk aan te wenden plaatsen uit de Eneide kon verwerken.
En hij besluit evenals wij hadden gedaan, nu met nog grooter stelligheid: ‘Das Werk
des Anonymus stellt die erste unmittelbare Reaction auf die Geburt eines neuen Stils
dar, wie sie sich soeben in den Niederlanden, an der Grenze der Kulturen, vollzogen
hatte. Ohne Eneide kein Strassburger Alexander! Sie hat den Anonymus veranlasst,
das alte Alexanderlied des Pfaffen Lamprecht dem gewandelten Gesmack der
Zeitgenossen anzupassen und überhaupt wieder lesbar zu machen. Dass die
unvollkommene Technik dabei keinen Einwand gegen die Priorität der Eneide
bedeuten kann, ist gerade neuerdings auch principiell wieder stark betont worden(1).’
En hij spoort dan verder nog den invloed op dien de nieuwe stijl op taal en stijl van
den Alexander heeft uitgeoefend.
Zoo is dan voor goed met Eilhart von Oberg en den Straatsburgschen Alexander
als voorloopers van Veldeke afgerekend geworden. Zoo zou dan ook het probleem,
dat men om Veldeke geschapen heeft, zijn eenvoudige oplossing nabij zijn gekomen,
indien Jungbluth dan, door het voornaamste en veruit uitvoerigste deel van zijn
Untersuchungen, geen nieuwe verwarring had gesticht. Want het eerste werk van
Veldeke is klaarblijkelijk nog in het Oostnederfrankisch geschreven en behoort
derhalve

(1) o.c., blz. 24.
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tot de Nederlandsche literatuur. Indien de Eneide het werk van denzelfden dichter
zou zijn als de S. Servatiuslegende, dan zou Veldeke voor de Duitsche literatuur wel
eens verloren kunnen gaan. En Jungbluth's boek heeft nu hoofdzakelijk tot doel te
bewijzen, dat Servatius het werk moet zijn van een anderen dichter dan de Eneide
en dan de Minneliederen. Deze laatste is Heinrich von Veldeke, de dichter van
Servatius zou een onbekende Limburger zijn, die omstreeks denzelfden tijd als
Veldeke moet geleefd hebben.
Indien er dan van van Dam's hoofdstellingen met betrekking tot Veldeke's plaats
in de literatuurgeschiedenis niets overblijft, zoo beteekent dit nog niet, dat zijn werk
zonder wetenschappelijke verdienste zou zijn. Zijn ‘Zur Vorgeschichte des höfischen
Epos’ was hoogstaand wetenschappelijk werk, dat een geleerde liet vermoeden, die
in staat was uitstekenden arbeid op het gebied onzer philologie te verrichten, zooals
hij ook gedaan heeft. Hij heeft het Veldeke-probleem aangedurfd en er een oplossing
van gezocht langs den weg van een strenge analytische methode, waarin hij, naar
het mij wil voorkomen, te veel vertrouwen heeft gesteld. En met zijne en de toenmaals
heerschende opvattingen over onze eigene literatuur kon hij niet anders dan elders,
in Duitschland, naar het geheim zoeken van het ontstaan van onze vroegste kunst in
Limburg. Die, bewust of onbewust, vooropgezette opvattingen hebben hem, bij de
toepassing van zijn analytische methode, op den dwaalweg gebracht.
Op zijn beurt zal Jungbluth door de kritiek achterhaald en afgedaan worden, omdat
hij eveneens door een te groot vertrouwen in een zekere methode de oplossing zoekt,
waar ze blijkbaar niet kan gevonden worden.

Op den doolweg der interne kritiek.
Hoe is men er dan ooit toe gekomen, aan de echtheid van S. Servatius als werk van
onzen Veldeke te twijfelen?
Tot vóór de ontdekking en de uitgave van de Servatiuslegende door J.H. Bormans
in 1858 kende men van Veldeke alleen de Eneide. Men hield den dichter voor een
Nederduitscher,
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van ergens aan den Beneden-Rijn, misschien uit Westphalen; men meende met J.
Grimm, dat Veldeke zijn Eneide ofwel in het Hoogduitsch had willen schrijven, maar
den invloed van zijn moedertaal toch niet had kunnen of willen afleggen; ofwel dat
hij schreef in het Nederduitsch en zijn werk in het Hoogduitsch werd overgebracht.
In F.J. Mone's Uebersicht der Niederländischen Volks-Literatur, 1838, ontbreekt dan
ook de naam van Hendrik van Veldeke geheel(1). L. Ettmüller, die een uitgave van
de Eneit en van de liederen bezorgde, Leipzig 1852, meende echter dat Veldeke
oorspronkelijk alles in een aan de Middelnederlandsche taal eng verwant dialect
geschreven had. J.H. Bormans bracht een heelen ommekeer teweeg. In de inleiding
van zijn S. Servatius toonde hij aan, dat Veldeke een Limburger was, uit het
graafschap Loon; dat de door hem uitgegeven Servatiuslegende wel een werk was
van dezen Hendrik van Veldeke, die het dichtte op verzoek van Gravin Agnes, nl.
van de gade van graaf Lodewijk I van Loon, die in 1171 weduwe werd en nog in
1175 leefde, doch misschien kort daarna overleed; dat derhalve Veldeke
oorspronkelijk in het Limburgsch had geschreven en tot de Nederlandsche Letterkunde
behoorde. Hij steunde daarbij voornamelijk op de epilogen aan het einde van ieder
der twee boeken van de legende: epilogen waarin de dichter zich uitdrukkelijk noemt
Heynryck, die van Veldeken was geboren, en waarin hij de aanleiding en de inrichting
van zijn werk uiteenzet.
J. Grimm nam deze conclusie aan(2). Ook Karl Bartsch die in 1860 eene studie aan
de taal voornamelijk van S. Servatius wijdde, was het er mee eens(3). Maar W.J.A.
Jonckbloet liet zich niet overtuigen: hij kon in de taal en den stijl van het, trouwens
vrij late, eerst uit de 15e eeuw dateerende, handschrift van S. Servatius niet de taal
van de 12e eeuw erkennen, en meende in den dichter der legende ook een priester te
moeten zien. Deze

(1) In zijn Quellen u. Forschungen I, 252, van 1824 verbindt hij toch den dichter der Eneit met
het ministerialen-geslacht der Veldeke's, bij Spalbeke: hij hield dus Veldeke voor een
Limburger, die echter in het Duitsch geschreven had en zoo niet tot de Nederlandsche literatuur
behoorde.
(2) Vgl. den brief dien hij hierover schreef aan J. Bormans, in Tijdsch. voor Nederl. Taal- en
Letterkunde 1892, 78-81, uitg. door A. Beets.
(3) Uber Veldekes Servatius. Germania V, 406 vlg.
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opvattingen, die hij in de eerste uitgave van zijn geschiedenis der Nederl. Letterkunde,
1868, 102-108, en nog in 1872, I, 67-71, verdedigde, heeft hij later van 1880 af. in
zijn Beknopte Gesch. der Nederlandsche Letterkunde, 29-31, teruggeroepen: hij
beschouwde nu ook de Servatiuslegende als een werk van Hendrik van Veldeke, die
wel een leek was, maar denkelijk geen ridder, wel een wereldsch ‘clerk’, en die de
Servatius dichtte niet in zijn ouderdom, maar vóór de Eneide(1). Maar op Jonckbloet's
eerste meening beroepen de Duitschers zich nog gaarne(2). Het is alsof zij er zich
nooit aan hebben kunnen gewennen, hun Veldeke te verliezen en aan de
Nederlandsche literatuur af te staan. Men denke toch eens: dat Veldeke, dat de
Nederlandsche literatuur, den stoot aan de Hoogduitsche zou gegeven hebben!
Wel is waar nam W. Braune in zijn Untersuchungen über Heinrich von Veldeke(3)
de identiteit van beide dichters als vanzelfsprekend aan. Maar Konrad Hoffmann, in
1870(4), en Weinhold(5) verklaarden er zich tegen, zonder echter de redenen voor hun
twijfel uiteen te zetten. O. Behaghel, in zijn uitgave van de Eneide(6) zag zich dan
ook genoodzaakt een eerste maal de identiteit van den dichter van S. Servatius met
dien van de Eneide uitvoerig aan te toonen: voornamelijk op grond van treffende
overeenstemmingen in taal, metriek, syntaxe, formulen, stijl.
Toch duurde de tegenstand voort.
In 't bijzonder had Richard M. Meyer(7), om taalkundige, maar vooral om stilistische
en aesthetische redenen, het auteurschap van Veldeke voor de legende sterk in twijfel
getrokken. Hij zag er het werk in van een zeloot; zou het al van Veldeke zijn, dan
zou deze het eerst in het laatst van zijn leven hebben ge-

(1) Zie nu Gesch. der Nederl. Letterk. IVe druk 1888, 136 vlg.
(2) Zie ook nog Jungbluth, o.c. blz. 173 nota 2. Dat Jonckbloet later zijne opvattingen herzien
heeft, wordt niet vermeld.
(3) Zeitschrift f. deutsche Philologie, IV, Heft 3.
(4) Sitzungsberichte d. Bayr. Akademie der Wissenschaften 1870, II, 51.
(5) In zijn Mittelhochd. Grammatik, par. 32.
(6) Heilbronn, 1882; blz. CLXV vlg.
(7) In zijn opstel over Veldeke in Allgemeine deutsche Biographie, XXXIX, 565-571.
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schreven, toen zijn dichtersgaven vervallen waren en hij zich van de wereld vervreemd
had.
Tegen dit vrij vaag en los betoog nu wendde zich in 1913 A. Kempeneers(1). Na
even gewezen te hebben op het getuigenis van Pütterich's Ehrenbrief en van de
epilogen van S. Servatius, deed hij, aan de hand van O. Behaghel, vooral gelden: de
herhaling in Eneide en S. Servatius van dezelfde rijmen, wat hij uit een honderdtal
verzen van elk werk aantoonde; dan den overgang aan het einde van beide werken
van het verhaal op Christus, om te eindigen met een gebed, waarin weer gelijke
verzen en gedachten voorkomen; verder de wijze waarop de dichter in de epilogen
over zich zelven spreekt in den derden persoon en waarop hij verklaart in welke taal
zijn bron opgesteld is; eindelijk een gansche reeks van min of meer woordelijke
overeenstemmingen, die eerder uit S. Servatius in de Eneide dan omgekeerd schijnen
overgebracht te zijn, waarvan hij de merkwaardigste meedeelde.
Kempeneers' weerlegging kon echter niet alle Duitsche philologen overtuigen.
Edw. Schröder b.v. verweet hem de ware moeilijkheden, die R.M. Meyer's twijfel
verklaren, niet ingezien te hebben; en J. Schwistering meende nog in 1921 dat over
den schrijver van de Servatiuslegende ondanks Kempeneers en ook ondanks Fr.
Wilhelm(2) nog niet het laatste woord gezegd was.
Zoo zette zich J. van Dam in 1928 aan 't werk, om eens voor goed het auteurschap
van Veldeke voor de Servatiuslegende vast te stellen(3). Hij trachtte dit doel te bereiken
hoofdzakelijk langs den weg van de analyse van den stijl · de beslissing, volgens
hem, zal wel moeten liggen, niet zoozeer op het gebied van de taal, dan op dat van
den stijl.
Zoo werd het onderzoek steeds meer afgeleid op den dool weg van de interne
kritiek. Jungbluth gaat daarop nu nog verder,

(1) Hendrik van Veldeke en de bron van zijn Servatius, Antwerpen, 1913, blz. 65-73.
(2) Fr. Wilhelm, die in zijn S. Servatius oder Wie das erste Reis in d. Zunge geimpft wurde,
München, 1910, de identiteit van beide dichters aannam, op grond vooral van hun
pro-Hohenstaufensche strekking.
(3) In Tijdsch. voor Nl. Taal- en Letterkunde, 1928, 202-250: De Letterkundige beteekenis van
V.'s Servatius.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

312
en met dezelfde methode, die hij voornamelijk van van Dam heeft afgezien, zal hij
hem bestrijden en omgekeerd aantoonen dat S. Servatius en de Eneide geen werken
van één en denzelfden dichter kunnen zijn.
Bij al dit voor- en tegen-betoogen werd de vaste grond verlaten van het objectieve
getuigenis, dat de dichter in de epilogen van zijn werken over zich zelven aflegt.
Men stapelde de moeilijkheden op: van twee gedichten, zoo verschillend, niet alleen
van inhoud en karakter, maar zelfs van taal: de Eneide, een hoofsch epos, dat een
stof van volstrekt wereldschen aard behandelt en dat in het Duitsch is overgeleverd,
en de legende van een heilige, een werk van uitgesproken religieuze strekking dat
geschreven en bewaard is in een taalvorm, die in het Zuidoostelijk gedeelte van het
Nederfrankisch moet zijn gesproken; wel worden beide verbonden door het feit, dat
zij beide in een epiloog aan Hendrik van Veldeke worden toegeschreven; maar de
omgeving waarin deze dichter optreedt is bij beide weer gansch verschillend; in de
Eneide vinden wij hem aan het Thüringische hof, in den Servatius als dienaar van
het geslacht van Loon in Limburg; de Eneide kreeg voor de Duitsche literatuur een
groote beteekenis en stichtte er zelfs een school, terwijl Servatius voorloopig geheel
onbekend bleef; alleen het getuigenis van Pütterich uit zoo laten tijd kan worden
aangehaald; maar misschien kan een eventuëele fictie ook hem bedrogen hebben;
kortom, de Eneide is in taal en toespelingen Duitsch, de Servatius Limburgsch(1).
Zooals men ziet, het getuigenis der epilogen komt schier niet meer in aanmerking.
Men stapt er over heen, men merkt het nog nauwelijks op, om vrij en ongehinderd
de wegen op te gaan van de interne kritiek: om langs de pijnlijke, omstandige, in de
minste details tredende analyse van de rijmen, van de parallele verzen, van den
woordenschat, van de phraseologie, van den stijl, een uitkomst te zoeken. En met
alle vertoon van methodologische nauwkeurigheid en voorzichtigheid, van
wetenschappelijke acribie en volledigheid, wordt ieder resultaat bij anderer zienswijze
vergeleken en afgewogen, en in de definitieve conclusie opgenomen.

(1) Aldus Van Dam, a.c. 205.
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Zulk een onderzoek kan ons een heele reeks interessante bijzonderheden aan de hand
doen, die een helder licht kunnen verspreiden op den ontwikkelingsgang van een
dichter en op de differenciëerende invloeden van zijn taal en stijl. Wij vreezen echter,
dat van het begin af het verlangen, de stille hoop den dichter der Eneïde voor
Duitschland te verzekeren, althans hem uit zijn Nederfrankische omgeving los te
maken, de rich ting heeft aangewezen, waarin het onderzoek zich bewegen moest.
Maar: tot zulk een doel is een onderzoek van dien aard allerminst geschikt: omdat
het juist zoo pijnlijk en zoo ingewikkeld is; omdat het zooveel onzekers meevoert;
omdat het ten slotte toch tot zoo vele concessies genoodzaakt is, dat niemand er zich
door zal laten overtuigen; ook juist omdat het hier over werken gaat, die gansch
verschillende taal- en cultuurcentra toebehooren en die gansch verschillende
doeleinden nastreefden.

Waren onze eerste dichters op een Hoogduitsche traditie aangewezen?
Wij zullen dan ook de fout niet begaan ons te laten verlokken op het gebied van de
interne kritiek. Wij zullen vooreerst blijven bij de positieve feiten, die de echtheid
van S. Servatius als werk van Veldeke buiten allen twijfel stellen. Toch willen wij
ook zelfs den schijn niet op ons nemen Jungbluth's onderzoek uit den weg te zijn
gegaan. Het zal daartoe niet noodig zijn, bij ieder detail-ontleding telkens aan te
toonen waarin hij zich vergist heeft. Het zal voldoende zijn te wijzen op de
stelselmatigheid van het onderzoek, op enkele erge methodologische fouten en op
al de concessies, waartoe hij zich ten slotte toch nog genoodzaakt ziet; de voornaamste
door hem zelf als doorslaggevend beschouwde argumenten komen daarbij ter sprake.
Doch voorop moge een bespreking gaan van de veronderstellingen, die het geheele
onderzoek ten grondslag liggen.
Jungbluth gaat namelijk uit van de vooropzetting, dat er ten tijde van Veldeke
geen Nederlandsche traditie, geen Nederlandsche literatuur bestond, dat derhalve
een Nederlandsch schrijver, die zich in de twaalfde eeuw tot het dichten wilde zetten,
wel genoodzaakt was naar Hoogduitsche voorbeelden uit
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te zien; waaruit dan volgt, dat, indien nu twee zulke dichters ongeveer te gelijker tijd
hetzelfde zouden doen, de uitkomst ook zal zijn, dat beiden in taal, stijl, epische
formules, en wat weet ik al, een groote overeenstemming kunnen vertoonen, zoodat
wij, om de echtheid van werken te bepalen, niet zoozeer moeten belang hechten aan
wat ze gemeenschappelijks mogen hebben, dan wel aan wat hen individueel van
elkander onderscheidt en kenmerkt. Zoo meen ik in 't algemeen Jungbluth's
vooropzettingen te moeten samenvatten.
Er dringt zich hier reeds onmiddellijk een beschouwing op, die heel deze
voorstelling den bodem inslaat. Wij zouden dus te doen hebben met twee
Nederlandsche dichters, die zich ongeveer om denzelfden tijd aan 't dichten hebben
gezet. Maar hoe komt het dan, dat beiden, opziende naar Hoogduitsche modellen,
deze niet volgen in hun lossen versbouw en in hun rijmonzuiverheid, maar beiden
er zoo opvallend van afwijken, dat zij een gansch nieuwe verstechniek en een gansch
nieuw streven naar rijmzuiverheid invoeren? Want door allen wordt erkend, en
niemand kan dit loochenen, dat zoowel Servatius, zij het ook nog in minder volmaakte
mate, als de Eneide een vers- en rijmtechniek invoeren, die van de Hoogduitsche
modellen gansch afwijkt en in Duitschland bij de allergrootsten een nieuwe kunst
inluidt. Is dit werkelijk te verwachten van twee dichters te gelijk, in een nog
stamelende literatuur, met de Hoogduitsche modellen vóór zich? Want men merke
wel op: Jungbluth heeft zich zelven den pas afgesneden, door Eilhart von Oberg en
den Straatsburgschen Alexander uit den weg te ruimen. Geen van onze beide dichters
heeft naar deze modellen kunnen opzien, om hun kunst voort te zetten. En beiden
brengen toch dezelfde nieuwe kunst.
Heeft Jungbluth deze toch vanzelfsprekende opwerping tegen zijn systeem niet
ingezien? Heeft hij ze opzettelijk verzwegen? In alle geval ik vind haar nergens
vermeld.
Wij moeten er nog op terugkomen, omdat ze ook het bewijs, althans de bevestiging
brengt, van de identiteit van beide dichters.
Deze eerste beschouwing moge reeds afdoende zijn. We gaan nu verder. Beide
dichters zouden dus naar Hoogduitsche modellen hebben gearbeid, de eene min of
meer in zijn eigen moedertaal, de andere in een innig met het Hoogduitsch ver-
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wante taal. Laat ik hier vooraf eens overschrijven, wat onze Jonckbloet reeds te dezer
zake opmerkte, en wat helaas! in de laatste onderzoekingen over Veldeke al te zeer
uit het oog verloren wordt: ‘Wat kon Veldeke nopen in het Hoogduitsch te schrijven?
De zucht om in een voornamer, meer gevierd dialect te schitteren? Maar noch de
middelhoogduitsche taal, noch de daarin vervatte letterkunde stond bij zijn optreden
hoog genoeg aangeschreven om die begeerte te wettigen: Hartmann, Wolfram of
Gottfried hadden haar nog niet beroemd gemaakt.
Bovendien verzetten zich nog andere redenen tegen die meening. Het eerste
gedeelte van het gedicht is, blijkens des dichters eigen getuigenis, aan deze zijde van
den Rijn vervaardigd, ten behoeve van de gravinne van Kleef, aan wier hof hij kort
na 1175 voorkomt. Deze kon natuurlijk geen Hoogduitsch gedicht verlangen: te
minder, omdat in Kleef de ridderlijke ontwikkeling hooger stond dan op Hoogduitsch
taalgebied(1).’
Zet nu, in de plaats van: wat kon Veldeke nopen in het Hoogduitsch te schrijven?
wat kon onze beide Nederlandsche dichters nopen om naar Hoogduitsche modellen
op te zien? en wij zouden hetzelfde kunnen antwoorden. Met de stelling van van
Dam, dat Eilhart von Oberg en de Straatsburgsche Alexander hier de passende
modellen reeds hadden gebracht, zou men zich nog eenigszins uit de verlegenheid
kunnen helpen. Wie zich genoodzaakt heeft gezien, beide als nakomelingen, als nog
zwakke en onbeholpen navolgers van Veldeke te erkennen, moet wel het antwoord
schuldig blijven.
En toch wordt er deze Hoogduitsche traditie telkens te pas en te onpas bijgesleurd,
om te betoogen, dat onze beide dichters er in wortelen zouden. Wat is er eigenlijk
van? Bestond er werkelijk in Veldeke's tijd een Hoogduitsche traditie? Stelde onze
dichter, toen hij zijn epos begon, zich inderdaad ‘unwillkürlich mitten hinein in eine
lange hochdeutsche Tradition?’ Men maakt zich af van de vraag, door de opmerking:
‘denn eine Niederländische gab es keine.’ Ik kan even zoo goed en met even veel
recht beweren: ‘eine hochdeutsche gab es keine.’
Vóór eenige jaren waren de Duitsche philologen, mooi op

(1) Gesch. van de Nlsche letterkunde, o.c. blz. 133.
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weg de dateering van hun oudste werken in de volkstaal grondig te herzien. Zij waren
tot het inzicht gekomen, dat vele heel wat te vroeg waren gedateerd. Het Rolandslied
werd van 1130 naar circa 1180 verlegd(1); het Anno-lied, het eenige eenigszins
merkwaardig vroeg gedicht uit de Rijnlanden, werd eveneens van ca 1180 gedateerd.
Het eerste Alexander-lied van Pfaffe Lamprecht is ouder, maar dat is Beiersch werk
evenals de Kaiserchronik, waarvan de dateering, indien het werk is van den dichter
van het Rolandslied, evenmin vaststaat. Men gewaagt van het zoogenaamde
Spielmannsepos: König Rother, Salmon und Morolf, Oswald, Orendel. Maar al deze
gedichten, met uitzondering misschien van König Rother, dat van ca 1160 zou kunnen
dateeren, stammen uit het einde der twaalfde eeuw of misschien nog later en hebben
vooral verbreiding gehad in Beieren en bij den Beierschen adel.
Er zijn ook eenige vroeg-hoofsche gedichten: Herzog Ernst, dat misschien niet
vóór 1186 ontstond, en Graf Rudolf, het oudste Thüringisch gedicht, waarvan de tijd
van ontstaan echter weinig vaststaat; misschien ca 1173 op zijn vroegst. Men maakt
er al gauw een voorlooper van Veldeke van, om er toch éénen te ontdekken, al had
men ook moeten toegeven, dat er van eenige betrekking met Veldeke nauwelijks
spraak kan zijn(2). Maar hoe zou Veldeke hem gekend hebben in zijn moederland,
toen hij de Eneide begon, om nu niet te gewagen van zijn S. Servatius?
Van oudere vroeg-hoofsche gedichten heeft men reeds voor goed moeten afzien.
Men is zelfs tot het inzicht gekomen en men stelt het als maatstaf voor de dateering
van gedichten op: dat al wat in het Hoogduitsch invloed van de nieuwe vers- en
rijmtechniek verraadt, na Veldeke komt; zoodat ook zelfs Graf Rudolf nu na de
Eneide gedateerd wordt.
Eerst bij het einde van het werk vind ik bij Jungbluth vermelding van enkele
Hoogduitsche gedichten, die de Hoogduitsche traditie, waarin Veldeke en de dichter
van S. Servatius

(1) M. Lintzel, Zeitsch. f.d. Phil. LI, blz. 13 vlg.; C. Wesle in zijn uitgave, blz. X.
(2) Van Dam, in Stammler's Verfasserlexikon, i.v. Graf Rudolf, 81, vgl. 79. Merkwaardiger
wijze, zelfs Jungbluth acht 1173 veel te vroeg! (blz. 35, nota 2)
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stonden, moeten staven. Het zouden zijn: ‘das Anno-lied, Lamprecht's Tobias; die
Kaiserchronik; der Trierer Sylvester und Aegidius.’ Dit zouden de werken zijn, die
nog vóór Servatius op Rijnlandschen bodem óf ontstaan, óf, voegt men er voorzichtig
aan toe, verspreid zouden zijn geweest. En men zegt: ‘Het ware zonderling indien
zich bij den Nederlander geen sporen van hun dictie lieten nawijzen.’ Inderdaad,
zeer zonderling zou dit zijn. Bij beginnelingen zelfs zou men een heele reeks
navolgingen moeten kunnen aanwijzen.
Van al die gedichten is er slechts één in de Rijnlanden ontstaan: het Anno-lied.
Men heeft inderdaad reeds vroeger naar verwantschap van Veldeke met Anno-lied
gezocht; maar deze is ook voor de Duitsche philologie hoogst twijfelachtig. Opvallend
zooals men bij beginnelingen zou verwachten is ze in geen geval. En het Annolied
zou nog wel uit den tijd na Veldeke kunnen dateeren. Lamprecht was een Beier: hij
is ook de dichter van het Alexanderlied. Waren zijn werken in de Rijnlanden bekend?
Men heeft er in alle geval geen spoor van kunnen ontdekken, noch in de Eneide,
noch in S. Servatius. Evenmin is eenige invloed kunnen bespeurd worden van
Sylvester en van Aegidius. En beide werken komen na de Kaiserchronik.
Maar ook de dateering van deze kroniek staat niet vast. Gewoonlijk wordt
aangenomen: kort na 1147, omdat de eerste redactie bij dit jaar ophoudt. Indien de
dichter dezelfde is als die van het Rolandslied, Pfaffe Konrad nl., wat eveneens door
velen op grond vooral van gelijkheid in dialect, versbouw en rijmtechniek wordt
aanvaard, dan zou het werk nog heel goed na 1180, den tijd waaruit velen nu het
Rolandslied dateeren, kunnen ontstaan zijn(1). En ook de kroniek evenals het
Rolandslied, is het werk van een Beier: is ze ooit wel zoo vroeg in de Rijnlanden
verspreid geweest? Zij is nog in de oude rijm- en verstechniek gesteld: overlange
verzen wisselen af met overkorte; dezelfde rijmen keeren voortdurend weer en
tegenover rijmzuiverheid was de dichter nog geheel onverschillig.

(1) Men tracht nu den dichter van Rolandslied en van dien van de Kaiserchronik ook te scheiden;
of men keert weer tot de oude dateering van het Rolandslied uit ca. 1130 terug. Zie Ernst
Scheunemann, Verfasserslexicon, i.v. Kaiserchronik.
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Jungbluth probeert nu aan te toonen, dat de dichter van S. Servatius de Kaiserchronik
zou hebben gekend. Hij zou er namelijk een reeks staande rijmen en uitdrukkingen
en Parallelstellen - want het gaat weer hoofdzakelijk om formuleachtige Parallelstellen
- hebben overgenomen. Ik hecht aan deze rijmen en Parallelstellen niet het minste
belang: vooral omdat de Kaiserchronik krioelt van vaste en algemeen gebruikelijke,
voortdurend dezelfde rijmen, van overgeërfde en formuleachtige uitdrukkingen en
van cliché-taal. Wat heeft het ook voor zin plaatsen op te stapelen als:
si erchanden des waren Gotes niet

Al en kanden sij Gods niet

ir lob da mit zu meren/eren

ende sijnen lof vermeeren/eeren.

wullen und barefuoz

Wollen ende barvoet (een vaste
uitdrukking in het Middelnederlandsch!)

Si begunde haize weinen

Sij begonden seer te weynen

Maar gesteld, dat de dichter van S. Servatius de Kaiserchronik zou gekend hebben,
gesteld dat hij zijn dichterlijke vorming uit de Kaiserchronik zou hebben gehaald;
‘dat hij daar in de leerschool is geweest’ (blz. 170), hoe komt het, dat hij er niet meer
uit heeft gehaald dan wat cliché-taal; hoe komt het vooral dat ‘bei der sorglosen
äussern Form dieses Gedichtes’, zooals men zelf moet toegeven (blz. 170), de
Servatius-dichter tot de techniek van de Eneide is gekomen? En nog met één slag?
Hij een Nederlander, een beginneling in een nog onontgonnen literatuur?
Men heeft ook naar betrekkingen van den S. Servatiusdichter met die andere
gedichten gezocht; doch, zoo moet men zelf bekennen, niets ontdekt, dat als bewijs
voor invloed zou kunnen dienen.
Wat den dichter van de Eneide betreft, zijn geval zou eenig zijn: want nergens,
niet eens in de Kaiserchronik, beweert men, heeft men eenig spoor van afhankelijkheid
gevonden. En dan heet het: dat bewijst dat zijn vorming een algemeene is geweest(1).

(1) ‘Dass es nicht gelungen ist, den Einfluss der Tradition aufzuteilen in einzelne bestimmte
Vorbilder, legt den Schluss nahe, dass Veldekes Schulung eine allgemeine war’ (blz. 34).
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Geen ander argument voor afhankelijkheid van onze dichters tegenover Hoogduitsche
modellen kan ik bij Jungbluth nog ontdekken, dan de losse, tot verzadiging toe
herhaalde bewering: ‘Eine Niederländische Tradition gab es keine.’(1)

Bestond er geen Nederlandsche traditie?
Dat is het leitmotiv, dat door geheel Jungbluth's werk loopt en zijn onderzoek
beheerscht. Laten we ook eens met deze mythe opruimen.
Indien de Duitschers mooi op weg zijn hun al te vroege dateeringen te herzien,
wij, Nederlanders, zijn tot nog toe al te bescheiden geweest in de tijdsbepaling van
onze vroegste letterkundige gewrochten en zijn gaan inzien, dat we ze gewoonlijk
veel te laat hebben laten ontstaan.
Om vooreerst in Limburg te blijven: daar vinden wij toch het vroegste
vóór-hoofsche epos, dat met zekerheid vóór Veldeke komt, nl. de zoogenaamde
Triersche Floyris(2). Het is wel een oorspronkelijk Limburgsch gedicht, en uitgesproken
Nederfrankisch: zelfs de Hoogduitsche ch ontbreekt; het heeft b.v. gewoonlijk nog
ic, in plaats van ich; zoo kan het zelfs niet eens ontstaan zijn in de omgeving van
Aken of Kleef of Keulen, waar toch algemeen ich heerscht. En het dateert op zijn
laatst uit 1170.
Uit de polemiek van Lambert li Beges, omstreeks denzelfden tijd, in verband met
diens vertaling van de Handelingen der Apostelen, vernemen wij hoe de Luiksche
leider zich verdedigt

(1) En toch gaat men, ook te onzent, nog steeds voort van een Hoogduitsche, zelfs bepaaldelijk
van een Benedenrijnlandsche traditie te spreken. Volgelingen van van Dam, als b.v.J. Rogier,
Henric van Veldeken, Maastricht, 1931, nemen zijn bewering voetstoots over; bewijzen
brengen zij nooit. Wij mogen wel met onzen Jonckbloet herhalen: Waar was toen de
Hoogduitsche taal, waar de daarin vervatte letterkunde, die hoog genoeg stonden
aangeschreven om onze dichters tot navolging aan te zetten?
(2) Floyris. Zie KALFF, Gesch. der Nederl. Letterkunde, I, blz. 34; vgl. Franck, Deutsche
Literaturzeitung, 1906, 2509; en G. Ehrismann, Gesch. d.d. Lit. bis zum Ausgang des
Mittelalters II, 2, 1, blz. 64 vlg.
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door een beroep te doen op een ‘doctor flandricus’, die de psalmen met hunne glossen
vertaald had.
Bij den dood van den H. Gerlach in 1177 wordt vermeld hoe de cantores canendi
arte hominibus placere studentes zich verdrongen om zijn sterfbed(1). Men zegt: dat
‘1177 toch niet voor mij spreekt’; het getuigt in alle geval dat er om dit jaar: cantores
canendi arte periti waren; zijn die soms in eens opgekomen? Men zegt nog, dat het
in alle geval slechts ‘cantilenae’, liederen zijn geweest, geen epen. Wat weet men er
van? En worden de chansons de geste zelf niet meermaals met cantilenae aangeduid?
Is er in Latijnsche kronieken niet meermaals spraak van canitur of carmen, waar toch
meer schijnt bedoeld te zijn dan een eenvoudig lied? Albericus Truimfontium, de
kroniekschrijver uit het midden der dertiende eeuw, die ook Luiksche, Nederlandsche,
overleveringen kent, zegt b.v. zinspelende op een gedicht over Karel en Elegast
‘Conjuratio valida facta est ab Austrasiis contra Karolum regem, auctore Harderico,
qua detecta multi aut membris truncantur aut exiliantur... et, ut in cantilina dicitur,
ad istam conjurationem cognoscendam Karolus Magnus, monitu angeli, ivit de nocte
furari.’ Aldus op het jaar 788. Was die cantilena, in Albericus' tijd, ca. 1250 niet
meer dan een lied? Wat daar nu ook van zij, zullen die cantores canendi arte periti
zich om Gerlach's sterfbed verdrongen hebben, alleen om een lied over hem te kunnen
maken, en niet veeleer om zijn dood in bijzonderheden te kunnen verhalen?
Steeds uit denzelfden tijd in Limburg is nog een gedicht ontstaan, dat de chanson
de geste met den hoofschen roman verbindt, nl. de Limburgsche bewerking van den
Aiol. Het handschrift zelf, waarvan nog fragmenten bewaard zijn, wordt tegenwoordig
gedateerd uit ongeveer 1180(2). En, merkwaardig genoeg, ook deze Aiol heeft het
regelmatige vers en streeft naar rijmzuiverheid, misschien nog meer dan Veldeke.
Algemeen bekend nu, trouwens, is, dat in het jaar 1202 een kerkelijk decreet werd
uitgevaardigd voor het bisdom Luik, dat alle in het Romaansch of het Dietsch
geschreven werken

(1) Stracke S.J. Uit het leven van den h. Gerlach, Tijdsch. voor Taal en Letteren, 1927, 93 vlg.;
vlg. Jungbluth, o.c. 34, nota 1.
(2) Aldus nu ook door W. De Vreese in zijn Bouwstoffen tot het Mnl. Woordenboek.
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aan de censuur onderwierp. Dit veronderstelt toch reeds een eenigszins uitgebreide
woordkunst in de volkstaal. Zegt men, dat dit toch vrij laat is en na Veldeke komt,
zoo dient toch opgemerkt dat deze woordkunst wel niet plots kan zijn opgekomen.
Ik vermeld deze getuigenissen slechts, als bewijs voor het bestaan van een woordkunst
in het Dietsch vóór en om Veldeke.
Maar in Vlaanderen en Brabant bloeide toen reeds volop de epische poëzie. Wat
wij vóór eenige jaren vooruitzetten, wordt thans door anderen reeds aanvaard(1). Vele
van onze Middelnederlandsche bewerkingen van stoffen uit de chansons de geste
dateeren nog uit de twaalfde eeuw. Roelant misschien nog uit het midden dier eeuw.
Renout van Montalbaen blijkt, én uit verstechniek én uit de vele nog assoneerende
rijmen, zeer oud te zijn(2). En deze Renout van Montalbaen heeft reeds onzen Karel
ende Elegast gekend, zoodat dit gedicht ook nog vroeger, in de tweede helft der
twaalfde eeuw is ontstaan. Nog andere epen worden tot de twaalfde eeuw gebracht:
Floovent, Fierabras, misschien, Gwidikijn van Sassen, de Vlaamsche Aiol· Daarbij
komt dat de hoofsche dichter Segher Dieregotgaf nog heel goed tot de twaalfde eeuw
zou kunnen behooren. Het genre was in den tijd van Jacob van Maerlant, in
Vlaanderen, en van Willem van Affligem, in Brabant, om het midden der dertiende
eeuw reeds zoo goed als uitgebloeid.
Kenmerkend voor den hoogen ouderdom van al deze gedichten is het veelvuldig
voorkomen van slepende rijmen, die moeilijk met vier heffingen kunnen gelezen
worden, en van verzen, waar de heffingen nog op elkander stooten, juist zooals bij
Veldeke. Dan ook nog dat, bij alle streven naar rijmzuiverheid, vaak assonances
voorkomen(3). En merkwaardig in 't bijzonder is, dat in onze oudste poëzie nergens
die losse vrijheid van versrythme wordt aangetroffen, die in de oudste Hoog-

(1) Zoo door J.A.N. Knuttel, in zijn Vroege Nederlandsche Letteren, Tijdsch. voor Nederl. Taalen Letterkunde, 1937; waarmee vgl. mijn opstel: Over taal en tijd van onze oudste
vóór-hoofsche epiek, in Versl. en Med. der k. Vlaamsche Academie, 1937, 409 vlg.
(2) Ik verwijs voor het hier gezegde naar zoo even vermelde studiën.
(3) Ik herhaal hier niet meer wat ik daarover schreef in mijn Over taal en tijd van onze oudste
vóór-hoofsche epische gedichten, a.c. en hoe ik die verstechniek uit Otfrid afleid.
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duitsche gedichten overheerscht; nergens ook die vrijheid met het rijm. In alle zien
wij reeds dezelfde regelmatige verstechniek en hetzelfde streven naar rijmzuiverheid,
al wordt dit door allen niet naar volmaaktheid bereikt. Vooral merkwaardig in dit
opzicht is Karel ende Elegast(1).
Indien nu Veldeke bij deze traditie aansloot, dan innoveerde hij ook in niets. Onze
dichters hebben van den beginne af geen andere verstechniek, dan die welke hij heet
te hebben ingevoerd; streven, zoover we kunnen terugzien, naar dezelfde
rijmzuiverheid, al veroorloofden zij zich wel, evenals Veldeke, nu en dan assonances.
En dit moet toch wel treffen: indien Veldeke geen Nederlandsche traditie kende,
indien hij, de dichter der Eneide, en ook de dichter van S. Servatius, zich moesten
richten naar Hoogduitsche voorbeelden, dan zouden zij beiden, beginnelingen in een
literatuur, bewust geïnnoveerd hebben, en geïnnoveerd op zulk een wijze, dat zij bij
de Nederlandsche verstechniek aansloten.
Of nog, indien zij al innoveerden, zou dan hun kunst, kunst van beginnelingen in
een nog stamelende taal, met één slag die volmaaktheid van techniek hebben bereikt,
die hun onmiddellijke navolgers, Eilhart en de Straatsburgsche Alexander, of Graf
Rudolf, trots hun aloude Hoogduitsche traditie, nog niet bereiken konden? Zouden
ook zij dan niet, gelijk dezen, iets onbeholpens, iets tweeslachtigs, hebben
voortgebracht?
Er bestond echter een kunst, die de nieuwigheid, welke de kunst van Veldeke in
Duitschland invoerde, reeds lang bezat, ja altijd bezeten heeft: de Nederlandsche, de
kunst van Vlaanderen en van Brabant. Zoo verre wij in het verleden van onze eigene
kunst kunnen opstijgen, treffen wij er nooit een andere techniek aan, dan die van
Veldeke en juist dezelfde: met de beperking tot vier heffingen, met de vrijheid omtrent
de dalingen, een of twee of geen, zoodat de heffingen op elkander stooten, met drie
heffingen veelal bij slepende rijmen. Daar is de traditie, waarin Veldeke's kunst
wortelt en die in zijn tijd ook in Limburg bloeide. Hierbij sluit Veldeke aan, waarom
hij zich

(1) cf. hetzelfde opstel.
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ook nooit of nergens van eenige nieuwigheid, van eenig innoveeren, bewust schijnt
te zijn.
En indien onze Limburgers voor hun kunst op Duitsche modellen aangewezen
waren, waar hebben onze Vlaamsche en Brabantsche dichters dan hun vers- en
rijmtechniek geleerd? Toch niet bij de Franschen: zij kennen nergens de laisses
monorimes waarin de oudste chansons de geste gesteld zijn; zij kennen evenmin het
acht- of tienlettergrepig silbentellend vers. Zij hebben dezelfde techniek als Veldeke.
Hadden zij die soms van hem, en door hem van de Duitschers? Maar van invloed
van Veldeke naar het westen, op de Nederlandsche literatuur, is zoo goed als niets
te bespeuren. Geheel de Westnederfrankische literatuur beweegt zich onafhankelijk
van de Duitsche. Maar juist het feit dat Veldeke in Duitschland met zijn versen
rijmtechniek alleen stond, dat hij daar is begroet geworden als de wijze man die nu
eens de ware kunst had leeren kennen, en aan den anderen kant het feit dat onze
oudste Vlaamsche en Brabantsche schrijvers dezelfde techniek reeds volgden, bewijst
ten overvloede de eenheid van de kunst in dien tijd in Vlaanderen, Brabant en
Limburg. Het bewijst mede de oudheid zelf van die Vlaamsche en Brabantsche kunst,
en wij voelen er ons des te zekerder om in het dateeren van die oudste gedichten
vóór of om Veldeke. Want Veldeke kan alleen uit een Nederlandsche traditie verklaard
worden, die in de ons nog bewaarde stukken nooit een andere techniek, een andere
behandeling van het rijm schijnt gekend te hebben, dan die welke Veldeke aanwendt
en waardoor hij dan ook in Duitschland een volledigen ommekeer in die zaken heeft
teweeggebracht.
Gelijk onze landen een der groote doorgangswegen waren van de Fransche cultuur,
van de Fransche ridderschap, van de Fransche woordkunst, naar Duitschland, zoo is
ook de vorm, waarin zich die kunst te onzent had uitgedrukt, mede daarheen
overgegaan. Veldeke heeft aan het Oosten verder gegeven, wat hij uit het Westen
ontvangen had.
De waarheid is dat zoowel de Nederlandsche als de Hoog duitsche literatuur in
een oude Westgermaansche traditie wortelen, waarom zij, ook nog met de
Angelsaksische, zoo veel staande uitdrukkingen, rijmen, voorstellingen, stoplappen,
vers-
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vormen, met elkander gemeens hebben(1). Maar in het Hoogduitsch heeft zich de
versbouw en de verstechniek steeds verder verwijderd van die welke zich uit de
verstechniek van Otfrid heeft kunnen ontwikkelen, terwijl de Nederlandsche deze
zuiverder en strenger heeft bewaard. Hier bleef het vers altijd beperkt tot vier
heffingen, al of niet gevolgd of voorafgegaan door een bepaald aantal dalingen, ten
hoogste twee. Zoo zien wij dan ook het Nederlandsche vers van den beginne af, niet
slechts in Limburg, maar ook in Vlaanderen.
Maar de Duitsche verskunst heeft de zuivere strenge verstechniek opnieuw moeten
leeren van de Nederlandsche. Dat zien wij historisch gebeuren. En het moge nu al
of niet vernederend zijn voor het nationale gevoel: aan die waarheid valt niet te
twijfelen.
Men heeft zooveel willen verklaren. Men roemt er op niets onverklaard te willen
laten. En men verliest zich op de doolwegen van een minutieuze, peuterige analyse.
Ter wille van de boomen ziet men het woud niet meer · de treffendste en natuurlijkste
feiten laat men ongemerkt voorbijgaan.

Was de dichter van S. Servatius priester?
Den eersten stap naar zijn doel zet Jungbluth, door het bewijs te willen brengen van
het onderscheid in stand van beide dichters. De dichter van Sint Servaes zou geen
leek, maar een geleerd priester zijn geweest; hij zou een geleerde opvoeding hebben
genoten, die hem in staat stelde een Latijnsche Vita te begrijpen en te vertalen. Aan
die grondige kennis van het Latijn heb ik vroeger wel eens getwijfeld, omdat er in
zijn tekst verbindingen voorkomen als Sanctus Servatium. Gewis komen er andere
voor, die in correct Latijn gesteld zijn: in nomine Domini, exsurge, Domine. Maar
in de Middeleeuwen kenden velen zoo wat brokken Latijn, die zij uit het kerkelijk
officie

(1) Zooveel kan ten minste blijken uit het werk van Maud Bulbring, Zur Vorgeschichte der
mittelniederländischen Epik, Bonn, 1930.
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konden onthouden, of zelfs uit de school, waar het onderricht op het begrijpen of
volgen van het kerkelijk officie gericht was. Ook in het rijm gebruikt de dichter wel
eens Servatium, in plaats van Servatii of Servatio (b.v. ter eeren Sinte Servatium, I,
1862 - II, 2589-2865; dat gaff hi al Sinte Servacium II, 513). Rijmnood? of misschien
ook omdat hij slechts twee naamvallen wist te gebruiken, op -us, en op -um; eenmaal
staat ook Servatius voor Servatium: Dien si da hoeghen solden . Servatius den Gods
bode (II, 809-10). Ik had een steun voor mijn veronderstelling gezien in de plaats uit
den epiloog, waar de dichter allen bedankt die hem bij zijn werk hadden geholpen.
De dichter heeft er eerst gesproken van de Gravin Agnes, die er hem om gebeden
had; dan van Hessel der Custenaer, die 's dichters ‘sen daer toe keerde Soe hijt best
mochte ghedoen . waarna hij voortgaat
Nu loens hoem der Gods Soen
Alle dies hem baden
Ende hulpe daer toe daden
Ende allen dient lief was (I, 3246-49)

waaruit ik had besloten, dat Hessel den dichter bijzonder geholpen had en hem steeds
ten dienste had gestaan; waaruit ik vermoedde, dat de dichter, zelf weinig ervaren
in het Latijn. de hulp van dien Hessel had genoten, om het Latijn te begrijpen. Men
geeft toe, dat dit een der mogelijkheden is om deze plaats te verklaren.
Meer wilde ik niet bewijzen; omdat ik de kennis van het Latijn bij onzen dichter
niet loochenen wilde, maar alleen in twijfel trok. Mij is althans nergens een grondige
kennis van het Latijn bij onzen dichter gebleken. Doch om het even. Want zelfs
indien hij voldoende Latijn verstond, om zonder hulp van anderen een Vita uit die
taal in het Dietsch over te zetten, daarom was hij nog geen priester: hij kan een
‘clerck’ zijn geweest, die misschien Parijs had bezocht, zooals er in die jaren zoo
velen waren: die daarom nog niet in den geestelijken stand opgingen . een dier
wereldsche klerken, zooals Jonckbloet zegt, op wie
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later Maerlant smaalde(1). En het bewijs, dat hij het Latijn inderdaad machtig was,
wordt ook niet gebracht.
Maar men gaat uit van de verzen uit den epiloog van het eerste deel, I, 3225:
Nu bidden wij den reynen bode,
Sinte Servaes, dat hij te Gode
Wille bidden ynnentlike
Voer sijnen dyenaer Heynrike
Die sijn leven in rijmen dichte,
Ende den sin alsoe verlichte
Ende den leeken luden leerde
Ende Gode daer mede eerde,
Dien hij teynen heer hadde vercoren
Menghen dach daer tevoren:
Daer om dat hijt te liever dede.

Waaruit zou blijken, dat de dichter zich hier in praegnanten zin geestelijken dienaar
van den heilige noemt; dat hij zich van de leeken onderscheidt; dat hij God tot een
heer had verkoren, wat alleen een priester kan zeggen; en omdat hij priester was, wil
hij des te liever tot Gods verheerlijking bijdragen.
Dit is een eerste staaltje van de phantasie, waarmede een plaats soms kan verklaard
worden, ter wille van een vooropgezette these.
Om de praegnante beteekenis van ‘sijnen dienaer Heynrike’ als geestelijke dienaar
te doen uitkomen, vergelijkt men de uitdrukking met ‘servus Dei’, ‘servus servorum
Dei’: maar juist reeds uit deze laatste uitdrukking kan blijken, dat ieder christen, leek
of priester, zich dienaar Gods kan noemen. Trouwens, in deze plaats, noemt Hendrik
zich alleen dienaar van den heiligen Servaes. En zoo konden allen zich noemen, die
den heilige vereerden. Omdat ook priesters, ook priesterdichters, zich gaarne ‘dienaars,
geestelijke dienaars van God of van een heilige’ noemen, zijn nog niet allen die
hetzelfde doen priesters.
Onderscheidt zich de dichter hier werkelijk van de leeken,

(1) Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, I dl. herzien en bijgewerkt door
C. Honigh, 1888, blz. 137.
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omdat hij zegt, dat hij ‘den leeken luden leerde’? dat hij zijn gedicht vervaardigde
ter onderrichting van de leeken? Zijn dan alle dichters, die voor leeken dichten en
dit verklaren daarom noodzakelijk priesters? Trouwens, in den proloog, I, 181 staat,
dat de dichter het leven van S. Servaas wil: ‘beduden / Den ongheleerden luden’:
volgens dezelfde verklaringsmethode zou de dichter zich hier van de ongeleerden
onderscheiden en zich dus onder de geleerden rekenen. Maar eenige verzen verder
verklaart de dichter van zich zelven:
Want ich eyn sondich mensche ben,
Sonder macht ende sonder sen,
Ongheleert ende ongherecht (184-6)

Hij noemt zich dus ‘ongheleert’. ‘'t Doet er niets toe’ zegt men, want hier staat
‘ongheleert’ in een ‘Demutsformel’ Alsof men in een Demutsformel precies het
omgekeerde moet zeggen van de waarheid, of van wat men een paar verzen te voren
verklaard had. De geheele plaats geeft ons veel meer het recht, te verklaren dat de
dichter zich mede onder die ‘ongheleerde’ rekende, dat hij dus een leek, geen priester,
was.
Beteekenen de verzen:
Dien hij teinen heer hadde vercoren
Menghen dach daer te voren

dat de dichter God tot een heer had verkoren: wat alleen een priester zou kunnen
zeggen, omdat het ‘unsinnig’ is, ‘zumal im Mittelalter, in der specifischen Bedeutung
zu sagen: man erwählt sich Gott zum Herrn, der doch Herr über jeden ist, unabhängig
davon, ob dazu “vercoren” oder nicht.’ Maar ook van S. Servatius zelf werd gezegd:
Den gheyst hadde hoem God ghegheven,
Dien hij teinen Heer hadde vercoren,
Dat hij van adel was gheboren.

Om te suggereeren dat dit moet begrepen worden: dat Servaas God had uitverkoren
om Hem als priester te dienen, wordt gezegd, dat dit staat ‘kort vóór hij zich tot
priester laat wijden’.
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Maar eerst wordt nog heel wat over Servatius' deugd gezegd, zoodat de patriarch
van Jeruzalem, door zijn heilig leven getroffen, den jongeling bad dat hij zich zou
laten wijden! Niet Servatius zelf dus had God verkoren om zijn priester te worden,
maar hij werd er om gesmeekt door zijn bisschop! Het vers beteekent dan ook
eenvoudig: dat S. Servaas God tot een Heer had ‘vercoren’, om Hem nl. op bijzondere
wijze door een leven van echt christelijke deugd te dienen.
Er is meer. In den samenhang toch betrekt het voornaamwoord dien zich niet op
God, maar op S. Servaes. Wel is waar is de constructie eenigszins onduidelijk. Maar
ze moet in verband gebracht worden met den epiloog van het tweede deel, waar de
dichter ongeveer hetzelfde zegt als hier:
In dutschen dichtede dit Heynrijck
Die van Veldeken was gheboren.
Hi hadde Sinte Servaes vercoren
Te patrone ende te heren.
Des maecte hij hem dit ter eeren
Doer genade ende doer minne.
Des hoem ouch bat die gravinne
Van Loen, die edel Agnes.

Het is telkens S. Servaes, dien de dichter ‘te heren’ had ‘vercoren’. En omdat hij S.
Servaas sedert lang bijzonder vereerde, heeft hij zijn leven des ‘te liever’ gedicht.
En wat zou in het verband dat hij als priester God zou uitverkoren hebben het vers
wel beteekenen: Menghen dach daer tevoren’: dat hij sedert lang al priester was? En
daarom des te liever het leven van S. Servaas dichtte? Wat heeft dit voor zin?
Nog elders gebruikt onze dichter dezelfde formule: Zoo zegt hij nog van Keizer
Hendrik dat hij S. Servaes ‘hadde uitvercoren / Allen heiligen bisscopen te voren /
Te heeren ende te patrone’. Zoo ook heeft onze dichter hier S. Servaas, en niet God,
bijzonder ‘teynen heere vercoren’ en het is uit godsvrucht voor den heilige dat hij
dit leven ‘des te liever’ bewerkt had; en ook uit genegenheid voor de gravin Agnes.
Zoo is de beteekenis telkens duidelijk: dat de dichter zich hier als priester van de
leeken zou hebben onderscheiden, dat hij zich als priester op praegnante wijze dienaar
van den h. Ser-
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vatius zou hebben genoemd, dat hij als priester God tot een heer zou hebben verkoren
‘menghen dach daer te voren’, staat nergens en geen gezonde tekstverklaring, geen
ernstige hermeneutiek, laat zulke opvatting toe. Ja, uit deze plaatsen volgt veeleer
het omgekeerde. Dat onze dichter van zich zelven zegt, dat hij ‘ongheleert’ was,
wijst er op, alle Demutsformulen ten spijt, dat hij geen priester was. Hij had het
woord ongheleert zoo even gebruikt met de beteekenis van leek: zooals hij hier
spreekt van ‘ongheleerden luden’ voor wie hij zijn gedicht vervaardigt, zoo spreekt
hij later van ‘leeken luden’, wie hij het leven van St Servaes had geleerd. Blijkbaar
zijn dezelfde lieden bedoeld. Als hij nu ongheleert gebruikt als leek, dan gaat hij van
zichzelven, indien hij priester was, ook in een Demutsformule niet zeggen dat hij
‘ongheleert’ is.
Men wijst verder op eenige plaatsen, die de dichter niet uit zijn bron, waar hij uit
eigen kennis put: en die kennis zou eerder een priester dan een ridder-dichter verraden.
Zoo weet onze dichter te vertellen: van de moord der 11.000 maagden te Keulen
door de horden van Attila; van de hulp die God verleende om het volk van Israël uit
Egypte te leiden; van het licht dat de herders bij Jesus' geboorte omgaf en dat onze
dichter nu niet precies op dezelfde plaats vermeldt als zijn bron; van den h. Stephanus,
van wien hij iets anders bericht dan zijn bron, nl. dat hij den hemel open zag, terwijl
men hem steenigde; van de beevaartplaats van S. Jacob van Compostella in Galicië,
die Servaas op zijn reis van Jerusalem naar Tongeren zou bezocht hebben; van de
vermelding dat S. Martijn bisschop van Tours was. S. Hilarius van Pictouwen, van
Jeronimus dat hij bij Jerusalem te Bethleem woonde, van S. Ambrosius dat hij van
Milaan was; van St Maternus, die de bisdommen van Keulen en Trier ter eere van
den hl. Petrus gewijd had en Tongeren aan de H. Maagd liet toewijden, van Nijvel,
als stad waar de non Oda woonde. Maar wat is er in al die bijzonderheden toch, dat
een gewoon geloovige, een man uit de streek, niet weten kon? Kon werkelijk een
priester alleen zulke dingen kennen en te pas brengen?
Ook het wonder van den altaarsteen te Metz, terwijl S. Servaas er Mis las en de
vijand een balk uit het gewelf op hem neerplofte, zou met bijbelsche motieven
gestoffeerd zijn. Omdat onze dichter, in aansluiting bij de genezing van den
doofstomme
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bij den h. Marcus, VIII, 23, zegt dat S. Servaas zijn vinger in den mond stak en met
zijn speeksel den gebroken altaarsteen weer tezamen zette! terwijl de bron alleen
heeft: ‘ducto per facturae margines digito’, zonder dit speeksel! En ook de opmerking
dat God op wonderbare wijze den kelk behield, zoodat hij niet omstortte; of nog: dat
men op de plaats waar S. Servaas op den weg van Tongeren naar Maastricht had
gerust en waar het wonder van de aardopheffing tot een bed was gebeurd wel een
kerk mocht bouwen, zouden den priester verraden! Het ware zijn tijd verliezen, op
zulke beuzelarijen verder in te gaan! Ik zou bijna met meer recht kunnen beweren
dat het gebruik van Servacius (c. 1451) in hetzelfde wonder van den altaarsteen in
plaats van den datief Servacio den leek verraadt, die onvoldoende Latijn kent.
Maar bovenal zou 's dichters verhouding tot Hessel ‘den custenaer’ geen twijfel
overlaten omtrent de kringen, waarin wij hem moeten zoeken. Zoo wordt het,
apodictisch, verklaard, zonder meer; wat niet belet dat onze dichter een bladzijde
verder al tot Hessel's confrater bevorderd wordt. En de verhouding tot de gravin
Agnes dan, zou die ook geen twijfel overlaten omtrent de kringen, waarin hij moet
gezocht worden? De waarheid is, dat 's dichters verhouding tegenover Hessel den
custenaer, zoowel als tegenover de gravin Agnes, die van een minderen is. De dichter
is zeer gevoelig geweest voor de eer die de gravin Agnes hem aandeed, door hem te
verzoeken het leven van S. Servaas in het Dietsch te verhalen; en zoo ook zeer
gevoelig voor het verzoek, dat hem gedaan werd door Hessel den custenaer: hij roemt
diens ijver voor de eer van St. Servaes, waarom hij hem vliteliken bat; waarom hij
ook een sieraad en een eer was voor S. Servaas' hoofdstad; Hessel heeft den dichter
geholpen en diens zin daartoe gekeerd hoe deze best zijn gedicht voltooien zou: hij
heeft hem met raad en daad gesteund. En al weten wij nu niet juist waarin deze hulp
heeft bestaan, de eerbiedige toon waarop de dichter over Hessel gewaagt zoowel als
wat hij van hem zegt, laat niet toe te veronderstellen dat de dichter een confrater van
Hessel zou geweest zijn. Veeleer zie ik in geheel deze vermelding van den custenaer
Hessel een bewijs voor het verlangen van den dichter, om zich te dekken tegen het
verwijt, dat hij hooger dingen heeft aangedurfd dan hem pasten: hij heeft zich namelijk
laten helpen door custenaer Hessel. Wat
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behoefde een priester van St. Servaas, van Maastricht, zich wel bijzonder te laten
verzoeken en dan helpen door een confrater? En op het einde van den tweeden proloog
komt hij nog eens op Hessel terug: die hem, evenals de Gravin Agnes, ook gebeden
had: ‘Des man doch wale vermanen mach,’ wat men wel bijzonder mocht vermelden;
want hij der Costerien plach.
En wie was nu die coster Hessel? Vóór eenige jaren heeft J. Notermans de aandacht
gevestigd op eenige oorkonden uit het archief van het vrije Rijkskapittel van St
Servaes, waarin op het jaar 1771 een Hessel genoemd wordt: fidelis dispensator
domus hospitalis van S. Servaes; en waarin op het jaar 1776 een Hessel voorkomt
Dei gratia diaconus(1). Was dit onze Hessel? best mogelijk. Als ‘koster’ zal hij te
waken hebben gehad over de bezittingen van de kerk, de relikwieën, de ornamenten
en paramenten, de heilige vaten, de treeskamer, tresoorkamer, zooals van een kuster
in II v. 1849 gezegd wordt. Was dit een hooge geestelijke waardigheid? Was hij
kanunnik? In alle geval hij wordt nog in 1176 eenvoudig diaconus genoemd, dus
niet eens priester.
Na dan onzen dichter tot een confrater van Hessel verheven te hebben, bleef er
niets anders meer over dan in de oorkonden van het Rijkskapittel van S. Servaes
eveneens te gaan snuffelen, of men hem daar niet kon aantreffen. En nu vindt men
in een paar oorkonden uit denzelfden tijd een Heinricus vermeld: in 1173 en in 1176;
hier nog wel te gelijk met onzen Hezelo. Deze Heinricus nu is scholarun magister,
scholaster dus! Ongetwijfeld, onze dichter! En triomphantelijk luidt het: Vat men
alles samen, naam, stand, beroep, betrekkingen tot de kerk, tot S. Servaas, tot Hessel,
tijd, zoo komen we toch tot een hooge waarschijnlijkheid, dat deze scholaster
Heinricus de dichter is van de S. Servaaslegende. Zie, zoo hebben wij een nieuwen
dichter in de Nederlandsche letterkunde ontdekt! We moeten Heinryk van Veldeke
aan Duitschland afstaan, maar wij behouden et Heinricus scholarum Magister te
Maastricht in 1173 en 1176. Deze Heinricus was de dichter van de S.
Servatiuslegende; Heinryk van Veldeke de dichter van de Eneide!

(1) J. Notermans, 'n vriend van H.v.V., Ts. voor Taal en Letteren 15, 205. De Hessel van 1176
had een zuster, wier kinderen Hadewigis en Christina eveneens vermeld worden; misschien
was hij dus niet jong meer.
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De waarheid is, ook hier, dat geen enkel eenigszins steekhoudend argument werd
aangebracht, om den dichter van S. Servatius tot een priester te maken: om tegen de
identiteit met Hendrik van Veldeke te kunnen aangewend worden, zou dit verschil
in stand met den dichter van de Eneide toch eerst moeten verzekerd zijn.

De dateering van S. Servatius.
Nog een andere vraag wordt in verband hiermee door Jungbluth opgeworpen en in
den geest van zijn systeem opgelost: de vraag naar de juiste dateering van S. Servatius.
Vrij algemeen wordt nu aangenomen, dat S. Servatius het eerste werk van onzen
dichter is geweest. Met het oog op het ontstaan van de Eneide, die in 1175 tot vers
10900 ongeveer reeds gevorderd was, neemt men ook aan, dat de legende omstreeks
1170 zal voltooid zijn. Om den dichter van S. Servatius ook hierdoor van den dichter
der Eneide te kunnen onderscheiden, pleit nu Jungbluth voor omstreeks 1177.
Hij beroept zich daartoe voornamelijk op de plaats, waarin Veldeke van Hessel
spreekt; ik schrijf hier den ganschen passus over:
Ende ouch doer der Gravinnen bede
Van Loen sijnre liever vrouwen
Dies hoem bat mit trouwen
Doer minne, want des luste haer,
3240 Ende her Hessel der Custenaer
Dies heme vliteliken bat
Ende Sinte Servaes houfstat
Zyerde ende eernsteliken eerde
Ende sijnen sin daertoe keerde
3245 Soe hijt best mochte ghedoen.
Nu loens hoem der Gods Soen
Alle dies hem baden
Ende hulpe daertoe daden
Ende allen dient lieff was
3250 Dien moet God ende S. Servaes
Verloessen ende ontbinden
Van allen haren sonden.
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Jungbluth citeert alleen de verzen 3240-3346; en hij besluit uit de wijze waarop
Veldeke van Hessel spreekt als in het verleden, dat deze Hessel overleden was, toen
hij het gedicht voltooide. Hessel echter zou, volgens de reeds vermelde oorkonden,
nog geleefd hebben in 1176.
Deze verklaring dringt zich echter niet op. Veldeke spreekt ook van de gravin
Agnes in 't verleden: Dies hoem bat; en van zichzelven zegt hij: die van Veldeken
was geboren. De verleden tijden, syerde, eerde, schijnen aangebracht te zijn door
den eersten verleden tijd: bat, en door den laatsten verleden tijd, waarmee de dichter
voortgaat: ende sijnen sin daertoe keerde: Hessel heeft namelijk Veldeke bewogen
om de legende te schrijven. De bemoeiingen van Hessel lagen in 't verleden; en zoo
wordt ook alles wat de dichter van hem zegt in 't verleden geplaatst; zooals hij
trouwens alles in zijn epilogen in 't verleden plaatst; ook waar hij over zichzelven
gewaagt.
v. 3246: Nu loens hoem der Gods Soen wordt speciaal in verband gebracht met
Hessel en opgevat als een gebed, dat Gods Zoon hem loone in het ander leven. Dit
staat er natuurlijk niet en ook Jungbluth moet dit toegeven. Er staat alleen: dat Gods
Zoon hem loone om de hulp die hij hem gegeven heeft. En het is niet eens zeker, dat
hoem uitsluitend betrekking heeft op Hessel: het is misschien, zelfs waarschijnlijk,
het meervoud, voor hen: en wordt bepaald door wat volgt: Alle dies hem baden Ende
hulpe daertoe daden; als uit het asyndetisch verband zou blijken: hoem alle dies...
En aan het einde van het tweede boek zegt Veldeke ongeveer hetzelfde:
Heynrick die dit berichtede
Ende in dutschen dichtede
Ende alle dies hoem baden
Ende hulpe daertoe daden
Ende allen dient lieff was
Dien moet God ende Sinte Servaes
Verloessen ende ontbenden
Als sij dit leven eynden
Dat hon God moet gheven
Vroude ende ewich leven.
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Hier wenscht de dichter allen die hem hielpen het eeuwig leven. Zou hij zich ook in
het eerste boek niet wat bepaalder hebben uitgedrukt, indien Hessel toen overleden
was? Zou hij niet meer hebben gezegd dan dit Nu loens hoem der Gods Soen; zoo
iets als Nu gheve hoem vrede der Gods soen? Een zinspeling op ewich leven of wonne
onverganckelijck is het vers Nu loens hoem der Gods Soen toch niet.
Dringt zich dus de interpretatie dat Hessel overleden was in deze verzen niet op,
evenmin gewaarborgd is de meening dat de Hezelo uit de oorkonden Hessel de
custenaer zou zijn. De naam waarborgt alleen het bestaan van een geslacht Hezelo
te Maastricht in den tijd van Veldeke. Er wordt nog een Hezelo vermeld in een
oorkonde van 1195. Wie zegt ons dat de Hezelo van 1171 de ‘fidelis dispensator
domus hospitalis’ en de Hezelo van 1176, ‘Dei gratia diaconus’ en de Hezelo van
1195 niet een en dezelfde persoon kunnen zijn? of niet drie verschillende? en geen
van hen drie onze Hessel der custenaer? Met welk recht beweert men dat onze Hessel
die Hezelo van 1195 niet is, en blijft men bij den Hezelo van 1176, om dezen tot
onzen custenaer te maken?
Zoodat de hypothese van een dateering van ca. 1176 langs beide zijden slechts
zeer zwak gesteund wordt. Ze kan in de identiteitsvraag geen rol spelen, om den
dichter van S. Servatius te onderscheiden van den dichter der Eneide.

Is de tweede epiloog een interpolatie?
Nu noemt de dichter van de S. Servaeslegende zichzelven aan het slot ‘Heynryck
Die van Veldeke was gheboren!’ Het heele boek heeft ons moeten voorbereiden om
het wetenschappelijk antwoord te vernemen op deze opwerping, die heel het moeizaam
onderzoekingswerk met één slag dreigde omver te rukken. Luisteren we even:
‘Nu schijnt wel is waar de Epiloog tot het tweede Boek van de Servatiuslegende
de verkregen uitkomsten van geheel onzen arbeid tegen te spreken. Maar toch staat
het uitdrukkelijk:
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In dutschen dichtede dit Heynrijck
Die van Veldeken was gheboren.

Ongaarne zou men de veronderstelling aanvaarden, dat er te gelijker tijd twee dichters
leefden in ongeveer dezelfde streek, bij het begin nog wel der Nederlandsche
literatuur, die beiden denzelfden voornaam droegen en beiden uit hetzelfde onbekende
Veldeke stamden. Daar nu de naam Hendrik van Veldeke voor den dichter der Eneide
door de citaten bij latere dichters en door de Minnesinger-handschriften vaststaat,
moet de vermelding van Hendrik van Veldeke in de S. Servatiuslegende op een
vergissing berusten. En het is inderdaad niet moeilijk te erkennen dat de geheele
plaats interpolatie is.
Het woord is er uit: het woord dat we, natuurlijk, reeds lang verwacht hadden: de
laatste toevlucht van allen die geliefkoosde theorieën door de feiten weerlegd zien.
Kan dan werkelijk met ook maar eenigen schijn van reden aan de echtheid van de
plaats, waarin Hendrik van Veldeke zich als den dichter van de S. Servatiuslegende
bekend maakt, getwijfeld worden? Neen. Laten we daartoe even beide epilogen aan
het einde van het eerste en aan dat van het tweede boek onder elkander vergelijken.
Na aan het slot van het eerste boek gezegd te hebben, dat onmiddellijk na zijn
dood het graf van den heilige door mirakelen verheerlijkt werd, besluit de dichter,
I, 3202
I. Bidden wij God, dat S. Servaas, dien Hij ons in zijn goedheid zond
onze voorspreker zij,
zoodat wij zijn trouw mogen ervaren,
En wij onze zonden mogen boeten
om eenmaal Gods hulde en vreugde te verwerven. Amen.

II. Nu bidden wij S. Servaas dat hij bij God bidde
voor zijn dienaer Heynryk,
die zijn leven dichtte
ter eere Gods en uit godsvrucht tot zijn heilige;
ook omdat Agnes, zijn gravin, er hem om bad;
en ook Hessel der Custenaer.
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III. Allen die den dichter door raad en daad hielpen, hen moge God en S. Servaas
van zonden verlossen en de eeuwige rust deelachtig maken, Amen.
Aan het slot van het tweede boek nu, na verklaard te hebben dat slechts een deel der
wonderen door S. Servaas bewerkt beschreven werd, gaat de dichter voort, II 2895
I. Nu bidden wij dat S. Servaas ons bij God moge bijstaan;
want God had hem ons gegeven
tot een prediker
tot een helper in nood

II. Hier, in dit boek, zal men mogen beschouwen:
de deugd in werk en leven,
de macht der wonderen, van S. Servaas.
Heynrijck van Veldeke dichtte dit in 't Dietsch,
ter eere van S. Servaas;
ook omdat de Gravin van Loon, Agnes, hem er om bad.
volgens een Vita, waar
hij 's heiligen leven en mirakelen naar waarheid
verhaald in vond.
Ook bad hem Hessel, die toen ‘der Costerien plach’.

III. Heynrich die dit dichtte,
en allen die er hem om baden of hem hielpen,
hen moge God en S. Servaas uit alle zonde verlossen
en de eeuwige vreugde deelachtig maken. Amen.

IV. Nog bidt Heynryck
dat alle goede lieden die dit boek zullen hooren lezen
voor hem mogen bidden,
dat S. Servaas hem verlosse van den duivel,
en dat de groote heer van Tricht zijn ziel vrij make
in het eeuwig licht. Amen.

Wie deze schemata overschouwt, ziet dadelijk, dat beide epilogen op gelijke wijze
gebouwd zijn. Telkens komt aan het
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einde van het verhaal zelf een opwekking tot betrouwen in de voorspraak van den
heiligen Servatius: die ons door God zelf was gezonden als een trouwe geloofdbode
en als een machtig voorspreker en helper in nood.
De eigenlijke epiloog, die eerst daarna begint, bestaat uit een eerste deel: dat bericht
over den dichter en over de aanleiding tot het gedicht. In den tweeden epiloog, aan
het einde van het geheele werk, eenigszins uitvoeriger dan in den eersten: met vooraf
een samenvatting van het geheele gedicht, van wat men in het werk zal aantreffen,
nl. de deugd en heiligheid van leven van S. Servaas, inhoud van het eerste boek; de
macht van zijn wonderen, inhoud van het tweede boek; de tweede epiloog vermeldt
dan nog, uit welke bron de dichter putte: uit een Vita, die zijn leven en mirakelen
naar waarheid verhaalde.
Daarna volgt in beide epilogen een gebed van den dichter voor zich zelven en voor
allen die hem bij zijn werk geholpen hebben. In den tweeden proloog wendt de dichter
zich tot zijn hoorders om hen nog eens een gebed voor zichzelven te vragen.
De epiloog wordt telkens ingeleid door een opwekking tot vertrouwen in S. Servaas'
voorspraak, en bestaat uit 1. een bericht over het werk zelf en zijn ontstaan, 2. een
bede voor den dichter en zijn helpers.
Wat laat men nu tegen de echtheid van dit bericht in den tweeden epiloog, de plaats
nl. die uitdrukkelijk Heynryck van Veldeken noemt, zoo overtuigend gelden?
Men zegt: ‘dat de dichter het bericht dat hij reeds aan het einde van het eerste deel
had gegeven nogmaals in het tweede zou herhalen, is niet zeer waarschijnlijk: hat
nicht die grösste Wahrscheinlichkeit für sich.’ En waarom niet? Zulk een opwerping
zou gelden tegen geheel den tweeden epiloog: waarin de dichter toch juist ongeveer
hetzelfde zegt als in den eersten. Dat het werk een dubbelen epiloog heeft aan het
einde van ieder boek moet waarschijnlijk verklaard worden door het feit, dat dit
gedicht bestemd was om te Maastricht bij gelegenheid van de feesten of beevaarten
ter eere van den heilige, niet telkens in zijn geheel te worden voorgelezen, maar nu
eens het eerste boek, dan het tweede. En indien er een epiloog te veel zou zijn, dan
ware dit wel de eerste. Aan het einde van het geheele werk zal men eerder een epiloog
en zelfs een eenigszins uitvoeriger epiloog verwachten, dan aan het einde van een
eerste boek.
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Trouwens, in den tweeden epiloog wordt het bericht van den dichter over zich zelven
en over de aanleiding tot zijn werk, voorafgegaan door een beknopte samenvatting
van geheel het gedicht. Deze samenvatting kwam hier toch alleszins ter gelegener
plaats. Maar men heeft dit niet begrepen en men vraagt: Woran soll II 2909 (l. 2913)
‘Hier’ anknüpfen, das überdies einen Absatz einleitet (bis 2915,? bedoeld is misschien,
tot 2919) der inhaltlich nur II 2479-2891 (bedoeld is 2883-2895) wiederholt.’ ‘Hier’
beteekent: in dit boek; en wat het inleidt is de samenvatting van geheel het werk: de
deugd van zijn leven; de ‘teyken’ die God om hem deed; het herhaalt dus niet wat
vroeger gezegd werd, waar de dichter aan het slot van zijn verhaal alleen vermeldt:
dat S. Servaas nog vele andere mirakelen verrichtte, die niet werden opgeteekend.
De geheele passus luidt
Hier mach men doecht in mercken
Van Sinte Servaas werken
Ende aen sijn leven des hij plach,
Dat men wel gherne horen mach,
Ende die teyken die God dede
Doer sijnen wille te mengher stede
Die sijn voele heerlijck.

Al moge het grammaticaal zinsverband niet al te duidelijk zijn, duidelijk toch genoeg
is: dat de dichter spreekt van St. Servaas leven en van zijn wonderen en dat de passus
bedoeld is als inhoudsopgave van geheel het werk en van wat men er in vinden zal:
waarnaar men dan ook gaarne zal luisteren.
Nu sluit het bericht van den dichter over zichzelven daar innig bij aan, door het
rijm zelf:
In dutschen dichtede dit Heynrijck
Die van Veldeken was geboren.

Zoodat deze plaats werkelijk niet uit den samenhang kan losgemaakt worden.
Men zegt verder dat, ‘na II, 2909 (= 2912), na de voorbede, het ‘man-bericht weer
aanvangt en den organischen samenhang met II 2941 (= 45) verbreekt’. Maar in den
eersten
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epiloog gaat ook een voorbede vooraf, waarna eveneens het bericht over den dichter
en zijn werk volgt. Dat dit bericht hier wordt ingeleid door een ‘Nu bidden wij (voor
Hendrik die het dichtte enz.) doet niets ter zake: telkens wil de dichter bij den aanvang
van den eigenlijken epiloog beginnen met een bericht over zich zelven en over de
aanleiding tot zijn werk; en dat is hoofdzaak. Of zou hij dit telkens ook in juist
denzelfden vorm moeten doen? Trouwens, in den tweeden epiloog had hij meer te
berichten dan in den eersten, en hij kan dit bezwaarlijk inleiden door een: ‘Nu bidden
wij’. Hij wilde vooreerst den beknopten inhoud van beide boeken hier aangeven: en
kwam dit hier soms niet te pas? Hij wilde verder zijn bron ook vermelden, om zijn
werk grooter gezag te verzekeren. Laten we de geheele plaats hier eens overschrijven:
In dutschen dichtede dit Heynrijck
Die van Veldeken was geboren.
Hij hadde Sinte Servaes vercoren
Te patrone ende te heren;
Des maecte hij hem dit ter eeren
Doer genade ende doer mynne
Des hoem ouch bat die Gravinne
Van Loen, die edel Agnes.
Te bat lustede hoem des
Dat hijt te dutschen keerde,
Alse hoem die vite leerde
Daer nae der waerheit in was ghescreven
Des heilighen Sinte Servaes leven
Ende sijne myraculen scone
Na sijnre translacione
Die noch sijn voele heersam.
Als hij die waerheit doe vernam
Gherechte ende ontwijvelijck
All daer nae dichtet Heynrijck
Voele recht ende bescheydelijck
Dat hij bedechtelijck
Nije daer aen mysde noch en loech.
Des bat hem Hessel oich
Des man doch wale vermanen mach
Die doen der Costerijen plach.
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Zoo blijkt, dat deze tweede epiloog toch heel wat meer nog en anders bevat dan de
eerste: hij is korter, niet alleen over Hessel, maar ook over Agnes, de gravin, omdat
hij in den eersten proloog reeds genoeg over hen bericht had en hier nog slechts een
vermelding paste; maar hij is uitvoeriger over de bron en de waarheid, die zij bevat;
hij is juist de soort van epiloog, dien men aan het einde van het geheele werk
verwachten mocht. Is dit alles interpolatie, dan zou de tweede epiloog uit niets anders
bestaan dan uit een kort slotgebed, dat onmiddellijk zou aansluiten bij een ander
gebed: en wij zouden de vermelding van de bron, zoowel als de inhoudsopgave ja
zelfs den naam der gravin van Loon, die hier die edele Agnes heet missen. En het
parallelisme van den tweeden epiloog met den eersten eischt ongetwijfeld het bericht,
dat in de vermeende geïnterpoleerde plaats gegeven wordt.
Dat men ook in taal en rijmen naar bewijzen voor onechtheid is gaan zoeken,
spreekt van zelf. Men heeft alleen ontdekt: het gebruik van ‘mysde’ in de echt
Nederlandsche beteekenis ‘errare’: Hendrik dichtte dit zonder te missen noch te
liegen. En het rijm: loech / oich: wat hier zoo bijzonders eigenaardig aan is,
voornamelijk als men afgaat op de uitspraak: looch-ooch (Limburgsch) weet ik niet.
En wat er aan ‘missen’ in zijn echt Nederlandsche beteekenis ‘errare’ hapert, begrijp
ik evenmin. Een ‘hapax legomenon’ bij Veldeke? Maar bij om het even welken
schrijver kan men in om het even welke willekeurige plaats van eenigen omvang al
eens een woord aantreffen, dat hij elders niet of slechts zelden gebruikt; voornamelijk
wanneer hij iets bijzonders vermeldt, als onze dichter, waar hij spreekt over zijn bron,
die hij zonder te missen of te liegen getrouw heeft weergegeven.
Van heel wat meer belang is de overeenstemming in sommige gedachten, bij toch
verschillenden vorm, en in het gebruik van sommige woorden in toch een ander
verband. Zoo zegt de dichter in den eersten epiloog dat Servaes' dienaar Heynryck
diens leven dichtte
Ende den leeken luden leerde
Ende Gode daermede eerde,
Dien hij teynen heer hadde vercoren
Menghen dach daer tevoren.
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Daer om dat hijt te liever dede,
Ende ouch doer der Gravinnen bede
Van Loen, synre liever vrouwen
Dies hoem bat mit trouwen
Doer mynne, want des luste haer.

In den tweeden epiloog vinden wij de gedachte terug, dat de dichter zijn werk maakte
den heiligen ter eere; wij treffen er hetzelfde rijm op oren aan: vercoren / tevoren;
geboren / vercoren; hetzelfde rijm op -eerde: keerde / leerde, leerde / eerde; dat de
gravin den dichter gebeden had ‘met trouwen doer mynne’ vinden wij terug in: ‘Doer
genade ende doer mynne’ en zelfs de uitdrukking: ‘des luste haer’, hier voor de gravin
gebruikt, keert weer, maar nu in verband met den dichter: ‘Te bat lustede hoem des’;
waar het Te bat nog hervatting is van: ‘daer om dat hijt te liever dede’. Men ziet het
· bij alle verscheidenheid, toch onmiskenbare verwantschap en van dien aard, als
geen interpolator die zou hebben aangebracht.
Daarbij komt nog, dat geheel de in twijfel getrokken plaats gedicht is in de gewone
verstechniek van Veldeke · met de vele korte verzen, waarin de dalingen ontbreken
en de heffingen onmiddellijk op elkander stooten:
Dié sij́n vóele heerlyćk
Dát hij bedećktelyćk
Des bát hém Héssel oích

of met de slepende verzen, die moeilijk met vier heffingen kunnen gelezen worden:
Dat hij́t te dútschen keérdè
Alse hoém die víte leérdè...
Ende síne myráculen scónè
Na sij́nre tránslaciónè.

Dit zijn zoo karakteristieke verzen van Veldeke, dat zij het stempel der echtheid
drukken op de geheele plaats: en dus het bericht verzekeren en met alle kracht
waarborgen dat Heynrijck, Die van Veldeken was geboren inderdaad de dichter is
van deze Servatiuslegende.
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Zoo heeft men geen enkele ook maar eenigszins steekhoudende, ook maar eenigszins
waarschijnlijke reden kunnen ontdekken, waarom deze plaats met dit bericht
geïnterpoleerd zou zijn.
Nog zou de bewijsvoering voor de echtheid van S. Servaes als werk van Hendrik
van Veldeke door andere uitwendige, historische, argumenten kunnen versterkt
worden.
Men zegt soms: ‘Indien S. Servatius het werk van denzelfden dichter is als van
dien der Eneide, hoe komt het, dat het niet meer in Duitschland is bekend geweest?’
Dit ligt toch vooreerst aan den aard van het werk zelf: het is een heiligenlegende, die
onmiddellijk belang had voor Maastricht en omgeving. Veldeke is in Duitschland
vooral bekend geraakt om zijn hoofsche epiek. Dit luidde daar iets nieuws in: den
hoofschen geest, waarvoor men zich ook in die hoofsche kringen interesseeren kon.
Maar is het wel waar, dat Veldeke's Servatius in Duitschland zoo onbekend is
gebleven? Daar zijn vooreerst nog enkele fragmenten bewaard, die uit het einde der
XIIe of het begin der XIIIe eeuw dateeren. En om dit in 't voorbijgaan toch even te
vermelden, deze fragmenten waarborgen het bestaan van S. Servatius zoo vroeg als
de 12e eeuw. Deze fragmenten nu werden in alle geval in Duitschland ontdekt: en
zullen dan ook wel stammen van een daar vervaardigd afschrift. Het blijkt nu ook
steeds meer, dat de Duitsche S. Servatius, de zoogenaamde Beiersche of Weensche
Servatius uit het einde der 12e eeuw onzen S. Servaes heeft gekend. Meer nog: de
gansch eigenaardige voorstelling van Attila's bekeering en weder-afval die in de
Nibelungen-Klage voorkomt, schijnt ontleend te zijn aan onzen Servatius; een andere
bron althans werd niet ontdekt. Er is dan verder nog het getuigenis van den bekenden
Ehrenbrief van Pütterich von Reichertshausen uit het jaar 1462: doch, 't spreekt van
zelf, voor hen die de echtheid loochenen, heeft ook dit getuigenis geen belang: het
kan een fictie zijn, zegt men; of het kan uit den epiloog van het gedicht zijn
opgemaakt.
Voor de echtheid van S. Servaes pleit nog de verhouding van onzen dichter tot de
gravin Agnes van Loon. Welke ook deze verhouding moge geweest zijn - en wij
zullen niet trachten deze verhouding hier nader te bepalen, omdat het voor ons doel
gansch overbodig is - dit toch is zeker: dat de dichter een onderdaan van haar was,
die hij zijne gravin en zijne vrouwe
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noemt; zeker is ook, dat deze gravin zich tot den dichter gewend heeft, met het
verzoek de legende van S. Servaas te bewerken. Het hof van Loon nu stond in nauwe
betrekkingen met dat van Kleef en van Thüringen: gravin Agnes zelf was een van
Rieneck, bij Thüringen. Den dichter van de Eneide nu treffen wij in Kleef en in
Thüringen aan: of hij er verbleef, of hij er aan het hof was gehecht weten wij niet:
wat daarover bekend is, laat niets van dien aard veronderstellen; hij kan er eenvoudig
door een of ander toeval gekomen zijn. Doch om het even. Zijn komst, of zijn verblijf
aldaar, laat zich zeer eenvoudig verklaren door die betrekkingen van het hof van
Loon met deze hoven. Ware nu de dichter van de Eneide een andere dan die van S.
Servatius, hoe verklaart men dan dat aan dezelfde hoven, of althans voor dezelfde
hoven, om denzelfden tijd een dichter optrad die zich in de epilogen van zijn werken
herhaaldelijk Heinrich noemt, eenmaal in de Eneide van Veldeken Heinrich, eenmaal
ook in S. Servatius: Heynryck / Die van Veldeken was geboren, of althans hier zoo
eveneens genoemd wordt? Klaarblijkelijk is dezelfde dichter Hendrik van Veldeke
dien Agnes van Loon had gekend, in den dienst of in het gevolg van het hof van
Loon in betrekking gekomen met de hoven van Kleef en van Thüringen.
Merk op, dat mijn betoog alleen uitgaat van het feit van de verhouding van onzen
dichter tot de gravin A. van Loon. Het wordt nog versterkt door dit andere feit, dat
wij in het begin der XIIIe eeuw nu een ministerialen-geslacht de Veldeke aantreffen
in den dienst van hetzelfde huis van Loon. Wij vinden dus hier inderdaad de Veldeke's,
en het is niet met een opmerking als: Nur auf Grund der Tatsache, dass im 13
Jahrhundert Angehörige eines Geslechtes Veldeke als Ministerialen des Grafen von
Loon bezeigt sind, auch auf enge Beziehungen unseres Dichters zu jenem Hof zu
schliessen, scheint mir nicht erlaubt(1), dat men er aan ontsnappen kan. Men spreekt
hier van den dichter der Eneide, die toch als Hendrik van Veldeke verzekerd is, maar
dien men liefst buiten alle verband met het ministerialen-geslacht der Veldeke's wil
houden, omdat men al te duidelijk beseft, dat hij dan ook in verband met den dichter,
dien Agnes van Loon om de S. Servatiuslegende had gebeden,

(1) Jungbluth a.c. blz. 178.
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moet vereenzelvigd worden. Maar dat de dichter van S. Servatius reeds in eenige
betrekking stond tot het hof van Loon, is uit zijn opdracht aan gravin Agnes toch
ook reeds voldoende gewaarborgd.
Nog kan ook een oppervlakkige vergelijking van den epiloog, of den dubbelen
epiloog, der Eneide, met de epilogen van S. Servatius, de identiteit van beide dichters
bevestigen.
In den eersten epiloog der Eneide, waarvan de echtheid ook soms in twijfel wordt
getrokken(1), verhaalt de dichter de daaruit nu bekende lotgevallen van zijn gedicht.
Hij spreekt er van den meister
de 't ût der walske kêrde
te dûtske he 't ons lêrde
Dat was van Veldeke Heinrich (13431-33)

wat we in den epiloog van S. Servaes eveneens vernemen
dat hijt te dutschen keerde
als hoem die vite leerde (II, 2929-30)

wat verder treffen de zoo karakteristieke rijmen:
he had...
dat mêre deil gedichtet
in dûtske berichtet (13437-38)

zooals in S. Servatius
Heynrijck die dit berichtede
Ende in dutschen dichtede (II, 2945-46)

Ook in den epiloog der Eneide herhaalt hij meermaals zijn naam Heynrich en bericht
dat b.v. doe volmakde et Heinrich (13480) als et dâ dichte Heinrich (13506) dat
Heinrich gemaket hat (13515); en Heinrich staat gaarne in het rijm, wat regelmatig

(1) Van Dam heeft de echtheid van het eerste deel van den epiloog (13439-13490) in twijfel
getrokken; maar, al is de toon verschillend, wat uit den aard van het verhaalde voldoende
verklaard wordt, taal, stijl, rythme zijn wel van denzelfden.
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een gemakkelijk rijm op -lich uitlokt, zooals in S. Servaes Heynryck op -lijck. Waar
de dichter der legende van zijn bron gewaagt, legt hij er den nadruk op, dat hij ze
heeft nagevolgd in alle waarheid, zooals de vite het heeft, en dat hij nergens
‘bedechtelyck’ = opzettelijk er aan ‘gemist’ of ‘gelogen’ heeft. Zoo doet ook de
dichter der Eneide: zooals hij het geschreven vond zoo heeft hij het verhaald, door
zijn schuld, d.i. ‘bedechtelyck’ opzettelijk, heeft hij nergens den zin willen ‘verderven’
dat er anders niwet hat gelogen
wan als he 't an den boeken las (13522-23)

Dit getuigenis nu van den dichter van S. Servatius over zich zelven heeft voor
Jungbluth, die toch de identiteitsvraag opzettelijk behandelt en geheel zijn werk met
het oog op dit doel inricht, zoo goed als geen beteekenis. Eerst geheel aan het einde
van zijn moeizaam betoog raakt hij het even aan met de opmerking dat het een
interpolatie moet zijn, en maakt hij er zich van af in een halve bladzijde.
Er is nog heel wat meer, dat dadelijk treffen moet bij S. Servatius en Eneide en
dat ook gewoonlijk in de behandeling van de identiteitsvraag over het hoofd wordt
gezien. Ik heb reeds gewezen op de gelijke vers- en rijmtechniek in beide werken in
verband met de mogelijkheid om die uit een Hoogduitsche traditie te verklaren. Die
gelijke vers- en rijmtechniek, die toch dadelijk treft en die eenieder erkennen moet,
is tevens een bewijs voor de identiteit der dichters. En wij kunnen de verwaarloozing
van zulk een feit bij het onderzoek naar de echtheid van S. Servatius maar niet
begrijpen. Jungbluth raakt het niet eens aan. In zijn langste hoofdstuk handelt hij
over allerlei stijlfiguren in beide werken: over de vers- en rijmtechniek geen woord.
Men moet zich dit nu eens ten volle bewust worden: in Duitschland bestond er
vóór Veldeke geen regelmatige verstechniek; overlange verzen wisselden af met
overkorte. In de Kaiserchronik b.v. vinden wij voortdurend verzen als:
An den selben stunden
redeten si von sconen rossen und von guoten hunden.
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om de eerste de beste aan te halen, die ik vermeld vind. De Eneide nu voert een
gansch nieuwe verstechniek in: de lengte van het vers wordt beperkt tot vier heffingen,
de dalingen tot twee lettergrepen; maar deze kunnen ook ontbreken, zoodat heffingen
onmiddellijk op elkander stooten. Terwijl de oudere kunst zich vaak met assonances
tevreden stelde, streeft Veldeke bewust naar rijmzuiverheid, al laat hij nog minder
opvallende assonances toe.
Maar S. Servatius heeft feitelijk reeds dezelfde vers- en rijmtechniek. Verzen als
de hierboven aangehaalde zijn ook in S. Servatius gansch onmogelijk. Terwijl de
lezing van Rolandslied of Kaiserchronik op ons den indruk maakt van assoneerend
min of meer rhythmisch proza, levert S. Servatius het bewijs van bewust-nagestreefde
kunst.
Nu mogen wij wel vragen, vooral met de vooropzettingen van Jungbluth, die geen
Nederlandsche traditie aanvaardt en die Eilhart en den Straatsburgschen Alexander
niet meer als voorloopers erkent: hoe kan het zijn, dat omstreeks denzelfden tijd want Veldeke heeft het werk van zijn landsman nog gelezen vóór hij zijn Eneide
voltooide -, twee Limburgers - want ook Veldeke is geboortig van Veldeke bij
Spalbeke -, twee debuteerenden in een literatuur, die beiden op Hoogduitsche
modellen aangewezen waren, beiden Heynrick heetten - want zoo veel moet men
van de epilogen in S. Servatius wel behouden, dat men den auteur zich Heynrick laat
heeten - in strijd met al hun mogelijke Duitsche voorbeelden, een even kunstvolle
splinternieuwe en toch gelijke vers- en rijmtechniek invoeren? Hoe dit kan zijn?
Alleen omdat zij een en dezelfde persoon waren.
Nog een ander feit wordt gewoonlijk geheel vergeten: de gelijke vrijheid, waarmede
beide Heinriks, beide beginnelingen in de kunst van hun taal, tegenover hun bronnen
staan. De dichter van S. Servatius volgde een Latijnsche vita van den heilige: een
beknopt gevatte, kroniekachtige, levensbeschrijving. Zijn gedicht is geen vertaling;
het behoudt eenvoudig de feiten maar verhaalt die op zijn eigen breedsprakige,
uitvoerige, epische manier. Zoo handelt ook de dichter van de Eneide tegenover den
Roman d'Eneas: hij volgt zijn bron, doch van verre; hij zet ze om in zijn stijl; hij
verhaalt alles op zijn eigen gemakkelijke, breedvoerige wijze, met aanwending van
vaste uitdrukkingen, van opsomming en begripsontleding. In beide werken
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verzwijgen beide dichters niets wezenlijks in hun bronnen; maar ze wijzigen even
vrij; zij verruimen hier en daar het hun gestelde raam; zij bewegen zich stilistisch
even onbelemmerd en laten zich beide verleiden tot dezelfde epische Breite und
Weitschweifigkeit.
In plaats van ook weer deze treffende gelijkenis te laten gelden, gaat men moeizaam
allerlei kleine stijlfiguren opzoeken, waarin beide werken zouden verschillen en
vergenoegt men zich, waar men deze overeenkomst toch even vermelden moet, met
de onbeholpen opmerking, dat ‘de bondige kroniekstijl der Latijnsche Vita zich zoo
niet in een Nederlandsch rijmgedicht liet overdragen’(1). En daarom is het, dat Servatius
dezelfde epische ‘Breite en Weitschweifigkeit’ heeft nagestreefd als de Eneide heeft
gedaan! En daarom is het, dat beide Heinriks even vrij tegenover hun bronnen staan!
Wij mogen derhalve wel besluiten: het getuigenis van den dichter over zich zelven
in de epilogen van zijn werk, in 't bijzonder in den tweeden epiloog, behoudt zijn
volle waarde en beteekenis. Men kan geen enkele ernstige reden doen gelden om het
tot een interpolatie te maken: inhoud, bouw, vorm, taal en stijl verzekeren ons de
echtheid als werk van Heynrick van Veldeken. En het is niet, omdat, verleid en
verlokt door de interne kritiek, waar zij meenden bewijsmogelijkheden genoeg te
ontdekken, sommigen dit getuigenis zoo goed als buiten beschouwing hebben gelaten,
dat wij er niet toe zouden terugkeeren, om het auteurschap van Veldeke op
onwrikbaren grondslag vast te stellen. En er is wat meer noodig dan wat algemeene
verdachtmakingen, om er de zekerheid van aan 't wankelen te brengen. En al de voor
de hand liggende en meest klaarblijkelijke feiten: de bekendheid van den dichter van
S. Servatius met het hof van Loon, de verspreiding ook van het gedicht in Duitschland,
de gelijkheid in de techniek met den dichter van de Eneide bij volledig andere techniek
hunner vermeende modellen, de overeenstemming in de epische vormgeving bij de
behandeling van hun bronnen, kunnen dit getuigenis slechts bevestigen. Pütterich
von Reich-

(1) o.c. blz. 161. Maar de meeste heiligenlevens hebben dit gedaan! Broeder Gheraert's Leven
van S. Lutgart en van S. Christina b.v. volgen eenvoudig ‘den bondigen kroniekstijl’ van
hun voorbeeld, Thomas van Cantimpré. En zelfs van Maerlant in zijn leven van S. Franciscus
handelt niet anders.
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tershausen(1) heeft zich niet vergist, is niet door een fictie misleid geworden: S.
Servatius is, zonder eenigen redelijken twijfel, het werk van onzen Hendrik van
Veldeke. En geen nog zoo geraffineerde en gedetailleerde interne kritiek zal dit
resultaat ooit kunnen omverhalen.

De methode.
Om den grondslag te leggen voor zijn onderzoek naar rijm, stijl, woordgebruik, enz.
waaruit het verschillende auteurschap van Servatius en Eneide moet blijken, zet
Jungbluth als beginsel voorop: Nur dann kann der positive Schluss auf
Verfasseridentität gezogen werden, wenn man das Folgende uneingeschränkt mit
Ja! zu beantworten imstande ist: ‘Gehen die Ubereinstimmungen über das hinaus,
was man erwarten könnte bei zwei Dichtern gleicher Heimat, gleicher Zeit, gleicher
Bildung, gleicher literarischer Vorbilder? Denn dass ist ja die crux all dieser
sprachlichen Untersuchungen zu Verfasserfragen, dass sie zu rasch als individuellen
Sprachgebrauch anhalten, was doch eben nur Charakteristicum einer Landschaft,
einer literarischen Schule zu sein braucht. Was zwei Werke an sprachlichen
Besonderheiten miteinander gemeinsam haben, kann aber so unter Umständen weniger
Beweiskraft besitzen als der charakteristische Einzelfall, in den sie sich
unterscheiden(2).’ Men begrijpt dat het met zulke vooropgezette beginselen steeds
zeer moeilijk zal zijn de identiteit van een dichter te bewijzen en dat het onderscheid
tusschen Servatius en Eneide onafwendbaar op een loochening van het auteurschap
van denzelfden dichter moet uitloopen. Beide werken mogen nu nog onder elkander
zoo sterke verwantschap, zoo veel overeenstemming ver-

(1) Sanndt Servassius Legendt
Ein bischof zu Masstricht
Hat woll unnd schan bekhent
Hainrich von Veldekh bracht zu heilgem Tricht.
Str. 114; aldus aangehaald door O. Behaghel, o.c. blz. CLXV.
(2) Jungbluth, o.c. blz. 56.
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toonen, steeds zal men kunnen zeggen: dat is invloed van dezelfde streek, dezelfde
vorming, dezelfde voorbeelden. Datgene echter waarin beide werken zullen verschillen
zal als karakteristieke Einzelfall met voorliefde in het midden worden gebracht. En
nu is, bij de verscheidenheid van de bronnen, voor Servatius een kroniekachtig
heiligenleven in het Latijn, dat de dichter tot epische breedte moest bewerken, voor
de Eneide een Fransche hoofsche roman; bij de verscheidenheid der overlevering,
S. Servatius in een vijftiendeeuwsch handschrift, dat wie weet het hoeveelste afschrift
reeds was, de Eneide in Duitsche overzettingen; bij de verscheidenheid in de
ontwikkeling, die de dichter van zijn eersteling tot het hoofsche epos kan hebben
doorgemaakt; bij de verscheidenheid der stof zelf, een heiligenleven en een hoofsch
epos, verscheidenheid ook in taal, stemming, versbouw, gang, phraseologie, enz.
genoeg te verwachten. Op deze verscheidenheid nu zal men willen den vollen nadruk
leggen. Gewis, zal men, als tegemoetkoming of om den schijn van groote objectiviteit
te wekken, vaak zulke verscheidenheid als karakteristiek verwerpen of niet laten
gelden; omdat er toch steeds genoeg zal overblijven, waar men met eenigen schijn
van reden zal kunnen beweren: dit is de karakteristieke ‘Einzelfall, indem beide
Werke sich unterscheiden’.
Ik zou wel willen weten hoe iemand, die niet wist dat Vondel de dichter is van
Pascha en van Lucifer, of om in de Duitsche literatuur te blijven, hoe iemand die niet
wist dat de Räuber en Wallenstein van Schiller zijn, ooit op die wijze, met die
beginselen, zou kunnen aantoonen, dat Pascha en Lucifer beide werken van Vondel,
dat die Räuber en Wallenstein beide werken van Schiller zijn. En hoe veel dichters
zitten er niet in Goethe, in Shakespeare, in om het even welken dichter van eenige
beteekenis?
Men zal zeggen: gewis, dit zou niemand kunnen. Maar wij weten nu positief dat
Pascha en Lucifer van Vondel, dat die Räuber en Wallenstein van Schiller zijn. Weten
wij dan misschien ook niet, dat Servatius en de Eneide van Hendrik van Veldeke
zijn? Heeft hij zijn werken niet even goed onderteekend als Vondel en Schiller? Ja,
nog beter: in een volledigen epiloog, dien men nog minder kan wegcijferen, dan een
‘door Joost Van den Vondel’ of ‘door Schiller’ op het titelblad van een boek. Maar
men doet alsof die epilogen niet bestonden:
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of liever nog, men neemt de echtheid van den eenen epiloog aan, en men wil aan die
van den anderen twijfelen: zonder eenige reden voor die voorkeur. Men veronderstelt
eenvoudig dat die epiloog, geheel of gedeeltelijk, bedrog, of vergissing, of interpolatie
zou kunnen zijn. Men verliest ten slotte geheel den epiloog, geheel de handteekening,
van den dichter uit het oog, om te gaan onderzoeken, nu alleen op de teksten af, of
beide werken al of niet van denzelfden schrijver stammen. Men zou op dezelfde
wijze allerlei moeilijkheden of onwaarschijnlijkheden kunnen opstapelen, om te
betoogen dat Pascha en Lucifer, dat die Räuber en Wallenstein niet van denzelfden
dichter kunnen zijn en er zoo ook toe komen, dat J. Van den Vondel of Schiller op
het titelblad van Pascha of van die Räuber, een vergissing, een bedrog of een
interpolatie is. En dan zou het ongetwijfeld vrij lastig, zoo niet onmogelijk worden,
nog uit te maken of Pascha wel een werk van Vondel, die Räuber wel een werk van
Schiller mag heeten.
De waarheid is, dat in al die identiteitsvragen, het getuigenis dat dit of dat werk
van dezen of genen schrijver is, vooropstaat. Indien er geen afdoende reden bestaat,
om dit getuigenis op zich zelf in twijfel te trekken, dan hebben wij ook niet het recht
dit te doen. De hier vooropgezette beginselen voor het onderzoek van zulke
identiteitsvragen gelden alleen wanneer dit getuigenis ontbreekt. En dan kan het
inderdaad zeer moeilijk worden identiteitsvragen tot een goede oplossing te brengen.
Dan kunnen wij niet streng genoeg zijn in de aangewende criteria: omdat vaak al te
lichtzinnig op eenige uitwendige eigenaardigheden af tot echtheid of tot identiteit
van schrijver besloten wordt.
Waar echter de schrijver zelf zijn werk onderteekent, en die onderteekening op
zich zelf toch genoeg waarborgen van echtheid biedt, kunnen, bij eventueel toch
opkomende twijfels, minder strenge criteria volstaan: daar kunnen criteria, als die
door O. Behaghel reeds aangewend, of door Prof. van Dam of zelfs door Dr. A.
Kempeneers, voldoende de echtheid der onderteekening bevestigen. Dr. Kempeneers
heeft misschien het ongelijk gehad, niet genoeg de waarde van het getuigenis in den
S. Servatiusepiloog in het licht te stellen. Hij is er te vlug over heengegaan, heeft het
slechts even vermeld, om onmiddellijk over te stappen tot de interne kritiek, die
slechts als bevestiging bedoeld was, doch waarop de tegenstander het volle gewicht
heeft
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gelegd, om er de ontoereikendheid van te betoogen: en bij die interne kritiek is het
onderzoek gebleven.

De concessies.
Zoo heeft Jungbluth, in zijn onderzoek, zijn strenge vooropgezette beginselen getrouw,
in plaats van al wat Servatius en Eneide kan verbinden, voornamelijk en met nadruk
gewezen op wat hen onderscheidt; terwijl hij nu aan de overeenstemmingen niet het
minste belang hecht, wil hij met nadruk de verschillen en afwijkingen als bewijs
tegen de identiteit der dichters doen gelden; waarbij hij dan tracht de mogelijke
verklaringen voor dit onderscheid af te wegen en uit den weg te ruimen.
Zoo wijst hij in 't bijzonder: op de zelfcitaten in beide werken, verzen die geheel
of gedeeltelijk, alleen of in groep van twee of drie, terugkeeren, wat veel meer het
geval is in de Eneide dan in Servatius; op karakteristiek verscheiden woorden en
woordverbindingen; op afwijkende uitdrukkingen; in 't bijzonder op vele verschillend
aangewende stijlfiguren: grammaticale, zuiver stilistische, rhetorische, en andere.
En het kan niet geloochend worden, dat dit onderzoek van aard is op onvoorbereiden
of oningewijden een machtigen indruk te maken. Ik beschouw dan ook deze
hoofdstukken als een belangrijke bijdrage tot de kennis van de taal en van den stijl
van Veldeke, zoowel als tot het inzicht in de ontwikkeling die de dichter heeft
doorgemaakt.
Ik wil hier niet trachten van al de hier tegen de eenheid van auteur geldend
gemaakte verschijnselen een afzonderlijke verklaring te geven. Ik wil alleen wijzen
op wat schrijver toch ten slotte genoodzaakt is aan te nemen en op de verklaring die
hij er van geeft.
Telkens opnieuw dus is schr. genoodzaakt bij elk onder scheid beperkingen te
maken en uitzonderingen te bekennen. Dan verklaart hij, dat het ontdekte onderscheid
niet bestaat voor het laatste deel der Eneide, nl. voor het deel dat Veldeke, na negen
jaar onderbreking aan zijn onafgewerkt gebleven epos had toegevoegd, ja zelfs voor
het deel dat nog hieraan voorafgaat, van ongeveer v. 9000 af; dan ook niet voor het
verhaal van Eneas' hellevaart, dat treffende verwantschap vertoont met de
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hellevaarten in S. Servatius: van een roofridder, die, schielijk overleden en naar de
hel gevoerd, door de tusschenkomst van S. Servaas zeven jaar verlenging van het
leven had verkregen om zijn zonden uit te boeten, en van een anderen Brabantschen
ridder, broeder van een kloosterzuster, Oda, van Nijvel, die door de voorspraak van
S. Servaes aan de hel ontkwam (II 2325-2587, II, 2588-2882). Er ligt, naar ik vermoed,
ook systeem in deze bekentenis. Gedwongen ten slotte toch innige verwantschap
tusschen beide gedichten te erkennen, wil men die zooveel mogelijk tot enkele
bepaalde plaatsen beperken: ook al zouden die op zichzelf reeds tamelijk aanzienlijk
zijn. Eigenlijk zijn er nog heel wat meer plaatsen nauw verwant. Want aan het einde
van zijn onderzoek(1) moet schr. nog aannemen, dat het verhaal van de ontdekking
van Pallas' graf, En. 8374 vlg., den stijl en de taal der legende verraadt; en in een
nota voert hij nog allerlei andere plaatsen aan, waar hij verklaart: ‘Ich möchte
allerdings keinen Zweifel darüber lassen, dass ich auch an einigen anderen Abschnitten
den Verdacht nicht unterdrücken kann, dass hier Veldeke den Text noch einmal
überarbeitet hat(2)’ volgens de legende namelijk: met andere woorden: dat ook in
andere hoofdstukken Eneide nauwe verwantschap met Servatius vertoont. En hij
noemt 4510 vlg., 5100-5118; 5804-5824; 5873 vlg., 6240 vlg.. Op den duur groeit
dan toch de verwantschap over zoo goed als geheel de Eneide uit!
Schr. meent nu, voor deze treffende verwantschap een verklaring te kunnen geven.
In de jaren van de gedwongen onderbreking van zijn Eneide, zou Veldeke het werk
van zijn landsman, de S. Servatiuslegende, hebben leeren kennen. Hij heeft die toen
gelezen en van die lezing zijn hem reminiscenties bijgebleven. Wij gaan al dadelijk
begrijpen, waarom telkens met zooveel nadruk verklaard wordt dat de uitzonderingen
op de ontdekte verschillen alleen gelden voor het laatste deel: bij dit laatste deel zou
Veldeke nl. onder den invloed van zijn lezing van S. Servatius hebben gestaan! Hij
heeft hier en daar iets van hem onthouden en te pas gebracht. Met veel kunst, en
gewis min of meer onbewust: hij is ‘wie jeder Autor nach jeder Lek-

(1) In het laatste hoofdstuk, van blz. 186 af.
(2) blz. 188, nota 1, die over blz. 189 wordt voortgezet.
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türe eine Zeitlang unter ihren stilistischen Einfluss geraten! (181)’ En hij neemt er
rijmen, zelfs onkorrekte rijmen, van over; en nog heel wat anders.
Maar de verwantschap begint reeds vroeger, van ca. v. 9000 af! En men meent,
dat Veldeke, alvorens hij zijn onderbroken werk kon voortzetten, ‘sich auch zu einer
Uberarbeitung des zuletzt Fertiggestellten veranlasst sah’ (blz. 186) ook het laatst
geschreven deel grondiger zal hebben omgewerkt.
En ook de hellevaart van Eneas is nog eenmaal omgewerkt geworden: wobei ihm
die Höllenvision des Ritters in Brabant als Vorbild dienen könnte! Ja, en nog heel
wat meer is omgewerkt en toegevoegd en omgezet geworden: al wat Eneide met S.
Servatius gemeens heeft, is op die wijze bij de latere omwerking onder den invloed
der Servatiuslegende te verklaren!
Wij onthouden dit getuigenis van iemand, die er naar gestreefd heeft alle mogelijke
verschillen tusschen Eneide en S. Servatius op te diepen en angstvallig na te speuren
en die ten slotte toch nog tot zulk een bekentenis gedwongen wordt. In verband met
het toch genoeg vaststaande getuigenis van den dichter van S. Servatius, dat hij
Heynryck heette die van Veldeken is geboren, blijft deze zelfs op die wijze
vastgestelde, onwillekeurig, ja verlegen afgedwongen bekentenis van nauwe
verwantschap het afdoende bewijs voor de identiteit van den dichter van de Eneide
met dien van Servatius.
Wie zal, trouwens, die verlegen verklaring aanvaarden? In dien tijd, toen Veldeke
reeds het grootste gedeelte van zijn Eneide gedicht had, of zelfs nog later, kort vóór
hij er het slot aan toevoegde - want men moet aannemen dat Veldeke pas, nog onlangs,
daarvóór Servatius gelezen had - was hij een man van de wereld, die leefde aan de
hoven, in ridderlijk gezelschap, in hoofsche kringen, waarvoor hij ook zijn
Minneliederen had gedicht. Zal hij zich nu gaan vermeien zijn in de aandachtige
lectuur van een heiligenlegende, die zoo ver afstond van zijn hoofsche ridderidealen,
het werk van een landsman, waarboven hij zich ver verheven moest voelen, in een
literatuur, die beginnen moest, en die de zijne niet was, daar hij zich van meet af tot
Duitschland zou hebben gekeerd? En indien hij dit werk dan toch zou gelezen hebben,
zal hij er zich zóó door hebben laten beïnvloeden, dat hij niet alleen bij het nog te
vervaardigen slot herinneringen ervan zou hebben te pas gebracht,
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maar gansche partieën zou hebben omgewerkt om er gebruik te maken van het onlangs
geleerde uit een in zijn oogen gewis toch taalkundig en stilistisch minderwaardig
werk? En indien hij, nog onder den invloed van zijn lectuur, de omwerking van zijn
Eneide was begonnen, zouden wij dan dien invloed niet zoo wat overal moeten
merken, en niet tot bepaalde plaatsen beperkt zien? Of hoe verklaart men, dat die
reminiscenties uit Servatius slechts op bepaalde plaatsen zouden voorkomen? Voelt
men dan niet, dat men hier in zijn eigen systeem verward geraakt? Men laat hem
alleen sommige partieën omwerken: en in die partieën zijn reminiscenties uit Servatius
aanwenden. Was dit dan opzet? Stond hij misschien zoo in verrukking voor het werk
van zijn landsman? Maar neen! De reminiscenties zijn immers zeer bescheiden! Maar
dan heeft hij ook zijn landsman niet zoo erg bewonderd, en zal hij om hem wel niet
gansche partieën hebben omgewerkt(1).
De verklaring voor die overeenkomsten zal wel veel eenvoudiger zijn. Ze ligt vóór
de hand; zij ligt in de identiteit van beide dichters.
Sprekend in dit opzicht zijn juist de erkende overeenstemmingen tusschen de
hellevaart van Eneas en die van beide ridders in Servatius. Hier raakten beide werken
elkander op het gebied van de stof; terwijl zij overal elders, wat de stof betreft, zoo
sterk uiteenloopen. Dat ze juist hier elkander ook merkwaardigerwijze aanraken in
den vorm, pleit er ten sterkste voor, dat de dichter, die reeds zulk een hellevaart in
zijn legende beschreven had, met daar verwerkte voorstellingen in zijn hellevaart
van Eneas voortgaat. Hij leefde in een min of meer bepaalden kring van voorstellingen
en uitdrukkingen, die hem daarbij te pas kwamen en die hij dan ook telkens aanwendt.
Dat ze juist hier zoo nauw verwant zijn, spreekt toch een duidelijke taal genoeg: en
de veronderstelling dat een dichter zijn werk zou omgewerkt hebben juist in deze
plaats, naar het voorbeeld van een anderen dichter, dien hij toevallig had leeren
kennen, is

(1) Meestal laat Jungbluth Veldeke zijn Eneide wijzigen onder den onbetwisten invloed van den
dichter van S. Servatius. Aan het einde echter van zijn boek laat hij Veldeke verklaren dat
hij zijn Eneide heeft omgewerkt, omdat de dichter ‘sich des Wandels seiner Diktion (unter
dem Einfluss von Servatius!) bewusst war! (blz. 190)’

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

355
weinig meer dan een hopeloos middel om zich uit de verlegenheid te redden:
voornamelijk daar die dichter toch een zoo bewonderd voorbeeld vóór zich had als
Vergilius of de Fransche Eneis. Juist die plaats zou hij niet hebben omgewerkt, omdat
ze toch in de navolging van zijn Latijnsch of Fransch model voortreffelijker moest
geweest zijn, dan in het nog onbeholpen gedicht van zijn landsman.
Wat nu de andere overeenstemmingen betreft, voornamelijk in het laatste deel,
voorop weze er aan herinnerd, dat wij reeds zegden, dat deze beperkingen niet zonder
doel en systeem schijnen te zijn: men hoopt voor de overeenstemmingen hier een
verklaring te kunnen geven. Maar gesteld nu dat het laatste deel der Eneide inderdaad
inniger dan de andere met Servatius verwant zou zijn, dan zouden wij er even goed
als oorzaak van kunnen aangeven, dat hier de oorspronkelijke redactie meer
geëerbiedigd is gebleven dan elders. Laat ons even veronderstellen - wat trouwens
meer met de werkelijkheid schijnt overeen te stemmen - dat de oorspronkelijke
redactie van de Eneide in Thüringen in het Thüringisch Hoogduitsch is overgezet
geworden, vóór Veldeke haar terugkreeg. Deze omwerking kan, nu meer, dan weer
minder, diep of ingrijpend zijn geweest, wat al vooreerst zou verklaren dat ook in
andere deelen enger verwantschap met Servatius moet aangenomen worden. Het
laatste deel nu kan door Veldeke rechtstreeks in het Hoogduitsch zijn gedicht, waarbij
zijn eigen moedertaal hem nog parten heeft gespeeld; ofwel kan ze onder Veldeke's
leiding in het Thüringisch zijn overgezet geworden, maar dan met meer eerbied voor
de taal en den vorm van den persoonlijk aanwezigen dichter.
Ook de voorafgaande deelen kunnen om dezelfde reden nog enger verwantschap
met Servatius vertoonen: misschien was de overzetting nog niet af, toen Veldeke
zijn werk terugkreeg, en heeft ook dit laatste deel uit denzelfden eerbied meer van
zijn oorspronkelijken vorm bewaard(1).

(1) Dit ware in alle geval een betere verklaring, dan die welke men voorstelt om ook de zoo
nauwe verwantschap met Servatius van ca. vers 9000 af, die men moet innemen, toe te lichten:
nl. dat Veldeke, alvorens eenvoudig voort te gaan de voorafgaande twee duizend verzen nog
eens zou omgewerkt hebben!
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Maar, nog eens, dit is alles slechts een gissing, een veronderstelling, die we alleen
geven voor het geval dat het met absolute zekerheid zou bewezen zijn, dat dit laatste
deel inderdaad taalkundig en stilistisch zoo geheel van de overige Eneide zou
afwijken. En steeds kan een dichter in sommige plaatsen van zijn werk terugkeeren
naar manieren die hij vroeger had, ook al schijnt hij die nadien min of meer te hebben
afgelegd of vermeden. Dit kan ook onbewust en gansch natuurlijk geschieden,
voornamelijk wanneer een dichter na 9000 verzen er op den duur genoeg van begint
te krijgen. Dit is overigens het geheele werk door in de Eneide het geval geweest:
waarom verwantschap met Servatius nog in vele andere deelen bijzonder treft. En
dit is voorzeker veel natuurlijker, dan dat een dichter als Veldeke, zooals wij reeds
zegden, zich door een onbeholpen beginneling zou hebben laten beïnvloeden of
beïnvloed zou zijn geworden.
Juist het feit, dat de nauwste verwantschap met Servatius ligt in plaatsen, waar het
onderwerp dat van de legende aanraakt, of waar wij vermoeden mogen dat de dichter
meer persoonlijk, meer onmiddellijk, aan het werk is, zou toch reeds als fataal voor
de theorie van ontleening aan een ander moeten gelden.
En welke schrijver blijft zichzelven overal gelijk? Wie, die, zelfs bij alle
vaardigheid die hij in zijn kunst mag verworven hebben, met dezelfde bewustheid
overal voortwerkt? En wordt de bewustheid van al de wijzigingen in zijn kunst bij
Veldeke niet al te stelselmatig overdreven? Dat dan toch nog de dichter van Servatius
zoo dikwijls, en niet alleen in de hellevaart, en in het laatste deel, maar feitelijk
meermaals nog elders min of meer duidelijk in de Eneide gehoord wordt, is een
afdoend bewijs voor de eenheid van den dichter, en kan werkelijk niet in aanmerking
gebracht worden voor de theorie, dat de dichter der Eneide op bepaalde plaatsen
onder den invloed van den dichter van Servatius zou zijn gekomen. Een discrete
invloed van Servatius zoo wat over geheel de Eneide verspreid zou in alle geval een
waarschijnlijker argument kunnen bieden. Want waarom zou Veldeke onder den
invloed van zijn lectuur van Servatius bepaalde plaatsen juist hebben omgewerkt,
ook in het reeds voltooide deel zijner Eneide, en andere niet?
De nauwe verwantschap tusschen beide epen is al te onbetwistbaar; de poging die
gedaan werd om haar tot bepaalde deelen
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te beperken al te stelselmatig, trouwens weinig doeltreffend; de verklaring die men
er dan van gegeven heeft al te onbeholpen, om niet te zeggen al te naief-onzinnig.
dan dat wij er door misleid zouden kunnen worden.

Het stelselmatige en onbetrouwbare van het detail-onderzoek.
Dit stelselmatige in het onderzoek komt trouwens meermaals nog bij detail-zaken
dadelijk aan den dag: wat sterk wantrouwen wekt ook tegenover de materieele
gegevens. die worden meegedeeld.
Wij zien b.v. dat schrijver zijn uiterste best doet om Servatius afhankelijk te maken
van Duitsche modellen, inzonderheid van de Kaiserchronik. Maar indien voor dien
invloed zelfs gemeenplaatsen worden aangehaald als: dem almahtigen gote ze eren;
daz chom von den sunden; si begunde haize wainen, enz. welke plaatsen niet eenmaal
juist zoo in Servatius voorkomen, dan zou het mij ten zeerste verbazen, dat zulke
onbenullige dingen niet evengoed in de Eneide zouden kunnen ontdekt worden(1).
Voor Servatius heeft men 96 zulke parallelplaatsen gevonden, zonder echter het
minste bewijs, dat Servatius die uit Kaiserchronik had. In de Eneide niets! Hier komt
het systeem om den hoek kijken. Maar de Eneide mocht niet afhankelijk zijn van
dezelfde modellen als Servatius! En terwijl Servatius ten volle schatplichtig gemaakt
wordt aan de Kaiserchronik, is ‘Veldekes werk eine ganz einmalige und einzigartige
Leistung(2)’. Stond dan Veldeke niet voor dezelfde moeilijkheden als de dichter van
Servatius? Moest hij ook niet naar Duitsche modellen uitzien? En hij, de dichter die
bij het begin van zijn letterkundige loopbaan geen andere dan een Duitsche traditie
zou gekend hebben, heeft van die Duitsche traditie niets overgenomen, niets bewaard;
terwijl hij toch, na de lezing van een werk van een onbeholpen landsman. gansche
plaatsen van zijn

(1) Zonder naar voorbeelden te zoeken, bij gansch toevallige lezing vind ik 8081 sêre er weinen
began, 2112 Si weinde vele sere.
(2) blz. 170 Anm. 2.
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hoofsch gedicht gaat wijzigen, en den invloed van dien eenen dichter zoo sterk
ondergaat, dat hij er bij het vervolg van zijn gedicht niet meer aan ontsnappen kan.
Einzigartige Leistung, inderdaad! Laten we dan nog liever eenvoudig aannemen,
dat Veldeke, de dichter van Servatius, van den beginne af in een Nederlandsche
traditie stond.
Buitengewoon groot belang wordt gehecht aan de abnormale verhouding in beide
gedichten van de zelfcitaten: van herhalingen van een of meer verzen binnen hetzelfde
gedicht. Zoo komen in S. Serxatius voor: - ik kan me bij het optellen met een paar
eenheden vergissen, maar ik tel niet opnieuw nog eens op -: 4 gevallen van herhaling
van twee of meer verzen; 54 gevallen van herhaling van hetzelfde vers, behalve de
herhalingen van gedeelten van verzen, die buiten beschouwing blijven. In de Eneide
daarentegen komen voor: 23 gevallen van herhaling van twee of meer verzen; 194,
laat ons zeggen ca. 200, gevallen van herhaling van hetzelfde vers.
Nu merkt men daarbij op, dat de auteur van S. Servatius in het gebruik van het
zelfcitaat ‘in gar keinem Verhältnis an Heinrich von Veldeken heranreicht; bedient
sich dieser seiner doch fast doppelt so häufig, d.h. von tausend Versen kehren 18,7
an anderer Stelle noch einmal oder mehrfach wieder, gegenüber 10,4 in Servatius.
Besonders gross sind die Differenzen bei der Gruppe der zwei- oder mehrzeiligen
Verse, denen für die Beurteilung der formelhaften Ausdrucksweise aber naturgemäss
eine höhere Bedeutung zukommt als den einzeiligen’.
En men besluit: ‘Diese Beobachtungen scheinen mir ernstlich gegen
Verfasseridentität zu sprechen(1).’
Nu kan het gebeuren dat men een oogenblik verbluft wordt door deze zoo
nauwkeurige en pijnlijke ontleding van de zelfcitaten en door al die getallen. En men
kan een tijdje denken' nu, dat hier misschien wel een lastig bezwaar tegen de echtheid
van Servatius wordt aangeraakt. Men zal dan meenen: Nu, de stijltechniek van
Veldeke kan zich wel eenigszins hebben gewijzigd van het eene werk naar het andere,
en heeft zich inderdaad gewijzigd. Is dan het zelfcitaat een sieraad geworden van

(1) o.c. blz. 74.
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den hoofschen stijl? Zou Veldeke het als een kunstvollere techniek zijn gaan
beschouwen, dezelfde verzen meermaals te herhalen? Zou dit werkelijk ‘stärkere
Stilisierung’ zijn, zooals men het voorstelt? En men zal meenen, ik ten minste, van
neen.
Methodisch schijnt alles in orde: men laat niet de brutale getallen gelden, maar de
verhouding waarin de zelfcitaten binnen beide werken voorkomen; laat ons met
schrijver aannemen 50% meer in de Eneide.
En toch schuilt hier een erge methodische fout. Het spreekt immers vanzelf, dat
naarmate een gedicht langer wordt de gelegenheden tot herhaling van dezelfde verzen
aanzienlijk toenemen. Methodisch zou men dus in de Eneide moeten blijven bij
hetzelfde aantal verzen als die van S. Servatius en onderzoeken, of binnen dit getal
de verhouding der zelfcitaten tot die van S. Servatius ook zoo merkelijk verschilt.
S. Servatius nu telt samen ca. 6200 verzen. Laten we nu even zien de 6200 eerste
verzen van de Eneide:
Twee- of meerregelige herhalingen: 143 vlg. = 739 vlg.; 197 vlg = 491 vlg.; 2043
vlg. = 4225 vlg.; 2605 vlg. = 3181 vlg.; 2610 vlg. = 3618 vlg. 3959 vlg. = 4307 vlg.
= 6 gevallen! of rekent men 6041 vlg. = 6221 vlg. nog mee, 7 gevallen, juist als in
de Servatiuslegende!
Eenregelige herhalingen: 82 = 5325 = 5913; 182 = 322 = 1932 = 1948 = 4203 =
4229 = 5208; 230 = 1765; 241 = 6015: 309 = 4222; 462 = 4057; 479 = 1551 = 2554;
566 = 638; 604 = 3590 = 4148 = 6104; 644 = 1094; 706 = 5832; 738 = 1853; 760 =
3854; 778 = 3232; 780 = 4866; 797 = 5718; 859 = 5634; 906 = 1846; 940 = 4782;
978 = 2882; 1001 = 3755 = 3896; 1105 = 2429 = 2472 = 4212; 1256 = 3740; 1276
= 5276; 1303 = 1802; 1387 = 1449; 1425 = 2900; 1546 = 5204; 1696 = 5186; 1739
= 2119; 1870 = 2161; 1922 = 2182; 1970 = 2460; 1992 = 2552; 2025 = 3093; 2040
= 2466; 2110 = 2154; 2121 = 3305; 2212 = 2382; 2247 = 4186 = 5471; 2365 = 2473;
2401 = 3060 = 3360; 2589 = 2814 = 3649; 2596 = 4296; 2627 = 3593; 2717 = 3051;
2746 = 3378; 2901 = 4054; 2969 = 3422; 3112 = 4171; 3306 = 3332; 3312 = 5212;
3755 = 3896; 3948 = 4266; 3958 = 4018; 4015 = 4470; 4030 = 4998 =
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5992; 4291 = 5369; 4464 = 5501; 4516 = 4520; dat is 61 gevallen.
Zoodat de verhoudingen in beide gedichten ongeveer dezelfde zijn! En zelfs in de
groep der twee- of meerregelige herhalingen is de verhouding identisch dezelfde!
Zoodat, indien er uit deze verhoudingen der zelfcitaten één argument mag afgeleid
worden, dit veeleer pleit ten gunste van de eenheid der beide dichters, in plaats van
den afstand tusschen beide gedichten onoverbrugbaar te maken!
Verlangt men nog een voorbeeld van de stelselmatigheid, waarmede het onderzoek
werd ingericht? Op blz. 58 wordt als ‘besonders interessant’ vermeld, het gebruik
der wisselvormen b.v. van ‘beginnen’: ‘Ubereinstimmung herrscht darin, das “began”
für Praet. sing. die gebräuchliche Form ist: 36mal in Eneide, 10mal in Servatius.
Daneben bezeugt Eneide 5mal “begonde” (1373, 1577, 9407, 9745, 11024), das in
Servatius auffälliger Weise fehlt.’ Men beperkt dus het onderzoek tot het enkelvoud
‘begonde’. In het meervoud nu komt ‘begonden’ herhaalde malen ook in Servatius
voor: in het rijm b.v. II, 279, 1317; elders, b.v. I, 1806, 1962, II, 1325, 2247, 2470,
wat ik bij een vluchtige lezing vind. Nu veronderstelt ‘begonden’ toch een
enkelvoudsvorm ‘begonde’; dat deze in Servatius ontbreekt zou louter toeval kunnen
zijn. Als we de plaatsen in Eneide nagaan waar ‘begonde’ voorkomt, dan blijkt, dat
dit driemaal het geval is in het onder den invloed van den dichter van Servatius
staande laatste deel, en dat tusschen v. 1577 en v. 9407 er 7830 verzen liggen waarin
‘begonde’ auffälliger Weise fehlt, dus in ongeveer twee duizend verzen meer dan de
gansche Servatius! Zoo ook kan het feit, dat het participium ‘begonnen’ dat de dichter
van Servatius toch wel gekend heeft, hier nergens in het rijm staat, en 11maal in de
Eneide, niets anders dan toeval zijn. Een methode die aan zulke dingen belang hecht
en ze ‘besonders interessant’ noemt, om daaruit onderscheid van dichter af te leiden,
veroordeelt zichzelf. Ziet men niet al te dikwijls opzet bij den dichter der Eneide,
voor het ‘vermijden’ van sommige vormen of rijmen in wat niet meer dan toeval
hoeft te zijn? Spreekt men niet te gemakkelijk van anomalie, van bevreemdend, of
zonderling, van opvallend, van abnormaal, van opzet? Neurasthenie, die in de
gewoonste gevallen van het dagelijksche leven
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opzet vermoedt, moge buiten de wetenschap gehouden worden!
Ik kan er niet aan denken alle afwijkingen of schakeeringen in den woordenschat
tusschen Servatius en Eneide door Jungbluth aangehaald nogmaals te bespreken: ze
kunnen interessant zijn voor de studie van het verschil in taal en stijl tusschen beide
werken; doch ze mogen niet langer als bewijs voor verschil in de dichters
geïnterpreteerd worden. Laat ik slechts het voornaamste even aanhalen.
Zoo heeft men er op gewezen dat beide epen zich consequent onderscheiden in
het gebruik van ‘stat’ en ‘borch’. Men zegt: Het woord in Servatius is ‘stat’, ook
wanneer er van een versterkte plaats spraak is (II, 48, 55); het woord der Eneide is
‘borch’. Toch heeft Servatius ook eenmaal ‘borch’ (II, 2742) en Eneide eenmaal
‘houvetstat’ (13304). Van Dam meende dat het gebruik van ‘borch’ in Eneide een
gewild archaïsme zou zijn. Hier nu wil Jungbluth deze archaïseerende strekking die
hij toch elders laat gelden, niet aanvaarden, en hij meent dat een auteur die in een
eerste werk zoo beslist den weg van het moderne was opgegaan, in een tweede werk
geen zoo volledigen ommekeer kan hebben gemaakt. Ook gebruikt Servatius reeds
een nieuw woord voor ‘stat’ = plaats, nl. ‘stede’; maar men moet toegeven dat het
ook ‘stat’ nog heeft, terwijl Eneide slechts een enkel maal ‘stede’ heeft buiten het
rijm. En ‘houvetstat’ komt voor in het laatste deel der Eneide; terwijl Eneide nog
eenmaal ‘stat’ heeft voor ‘borch’: de helle wordt nl. nu eens ‘borch’ dan ‘stat’
genoemd (3354 vlg. 3369). Kortom: Eneide heeft ‘stat’ onder den invloed van de
lezing van Servatius!
Wat is er eigenlijk van? De opmerking gaat uit van Edw. Schröder; en men heeft
er heel wat belang aan gehecht: van Dam, om ze onschadelijk te maken; Jungbluth,
om ze in zijn systeem te pas te brengen. Het feit is toch ook hier weer, dat beide epen
‘stat’ hebben, het eene meer, het andere minder, en beide ‘borch’ het eene minder,
het andere meer; en beide hebben hoevetstat, want ook Servatius heeft dit woord (I,
3242). Het verschil in het gebruik van die woorden ligt vooreerst in de bronnen:
Servatius vertaalt eenvoudig ‘urbs’ uit zijn voorbeeld door ‘stat’: zelfs de versterkte
stad Metz heet er urbs: ‘Hunni...
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urbem Mettensium circumdedere’(1). Dan nog in het onderwerp zelf: Servatius
doorloopt en bezoekt inderdaad vele steden van Gallië die steden waren en urbes
heetten; de Eneide speelt in de oudheid, toen de steden voor den Middeleeuwer vooral
burchten waren; en beweegt zich het hoofsche genre niet geheel buiten het gemeenteen stadswezen? Moet het dan zoo verbazen, dat Eneide het woord ‘stat’ minder
gebruikt?
Trouwens ‘borch’ beteekent in Eneide niet meer dan burcht. Kenschetsend in dit
opzicht is b.v. 9259 vlg.: toen Eneas' vijanden diens tent zagen op een berg, meenden
zij dat het een ‘borch’ was, maar ‘dat en was et niet’; een ‘borch’ heeft bij hem ‘tornen
ende tinnen’ en de soldaten liggen op de ‘borch’ (9244). Zoo is ook Carthago een
‘borch’, als versterkte plaats.
En het woord ‘borch’ wordt ook in gelijken zin gebruikt door Eneide en Servatius:
in Servatius is de hemel een ‘borch’; in de Eneide is de hel een ‘borch’. En beide
epen gebruiken ‘stede’ = plaats: dat Servatius het meer heeft is mogelijk; doch wat
bewijst dit? En moet hier niet rekening gehouden ook met wijzigingen in het
vijftiendeeuwsche afschrift?
Zoo blijft er van heel dit argument ook weer niets over. En werd het materiaal wel
goed gecontroleerd? Wat beteekent Schröder's bewering? Van Dam ontdekte
‘houvetstat’; Jungbluth meent ook nog een ‘stat’ te moeten aannemen. En ‘hoevetstat’
komt niet alleen voor in het laatste deel der Eneide: zonder er opzettelijk naar te
zoeken, vind ik al dadelijk ‘hoevetstat’ v. 422 voor Carthago: heeft hier ook soms
de lectuur van Servatius nagewerkt?
Een ander woord, waarbij men nu zelfs beweert, dat wij ‘einen handgreiflichen
Beweis gegen Veldeke's Autorschaft der Legende vor uns haben’ (blz. 88) is het
woord ‘werd’. Het komt 17 maal voor, zegt men, in S. Servatius; en slechts viermaal
‘in attributiver Verwendung’ in de Eneide: 7967, 8261, 9125, 9393; nog wel, zooals
men ziet ‘gruppenweise belegt, was immer auf irgend eine Anomalie hindeutet’.
Straks zal men verklaren,

(1) Zie Kempeneers, o.c. blz. 16, 29-60; daar ook telkens: subversis multis Gallië urbibus; enz.
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dat dit gebruik in de Eneide invloed is van de lectuur van S. Servatius, die immers
reeds ca. 9000 begint; en hier, ook een beetje vroeger!
Attributief en in het rijm staat ‘werde’ in Servatius slechts negen maal; en nu is
dit telkens ‘Servatius der werde’ rijmend met ‘erde’, een enkel maal met ‘gheverde’
(2897). En ook in Eneide rijmt ‘werde’ in de vier gevallen met ‘erde’: zoo blijken
‘werde/erde’ gemakkelijke rijmen te zijn, zoowel in de legende als in de Eneide!
‘Werde’ is in Servatius een vast epitheton voor Servatius: één enkel maal wordt het
gebruikt met Heiland: ‘der werde Heylant’; overal elders met Servatius! En wat is
er nu toch zoo vreemds of zoo kenmerkends aan, dat onze dichter voor een heilige
het woord ‘werd’ gebruikt, dat inderdaad meer tot de geestelijke taal schijnt te
behooren en vertaling is van ‘dignus’ of ‘venerabilis’? De Eneide heeft ook zoo vaste
epitheta voor hare helden: ‘der mare ende der rike’ wat bij Servatius niet paste.
Wat blijft er dan ook weer van dit ‘handgreifliche Beweis’ nog over? Het kan
eenigen indruk maken wanneer men het aldus hoort formuleeren: 17 maal in Servatius,
slechts 4 maal in Eneide. Maar waarom verzwijgt men, dat 16 op de 17 maal het
woord in vast verband voorkomt als ‘Servatius der werde’, en dat het 8 maal op 9
rijmt met ‘erde’, gelijk het 4 op 4 maal rijmt met hetzelfde ‘erde’ in Eneide?(1)
Zoo blijkt nogmaals met wat soort van argumenten men de echtheid van S.
Servatius wil bestrijden. En het zal nu wel overbodig zijn, dit nazien, dit nachprüfen,
van Jungbluth's gegevens voort te zetten. Wij hebben trouwens hiermee de
voornaamste gevallen, waaraan de meeste bewijskracht wordt toegekend, aangehaald
en doorloopen.

(1) Het woord werde wordt in Eneide gebruikt tweemaal voor Pallas en tweemaal voor Kamille:
telkens bij hun dood en begrafenis; Veldeke kan inderdaad het woord ‘werde’ voor de helden
der Eneide hebben vermeden, of liever bij andere passender epitheta, die zich hier opdrongen,
eenvoudig niet hebben gebruikt; bij het begraven kan ‘erden’ het epitheton ‘werde’ hebben
gesuggereerd, dat in alle geval meer in de geestelijke poëzie thuishoort.
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De liederen en S. Servatius.
Algemeen is tot nog toe erkend geworden, dat de taal van Veldeke's liederen veel
dichter bij die van S. Servatius staat dan die van de Eneide; ja, dat ze nog duidelijk
haar Nederfrankischen oorsprong verraadt en zich dan ook veel gemakkelijker in de
taal van Servatius laat terugdichten. De voornaamste reden ervan zal wel zijn, dat
die liederen met hun kunstvolleren strophenbouw zich veel moeilijker in het
Hoogduitsch lieten overzetten, dan de paarsgewijs rijmende en technisch minder
streng gebouwde verzen van de Eneide.
Maar de dichter der liederen mag natuurlijk niet vereenzelvigd worden met dien
van S. Servatius; anders ware hij ook voor de Duitsche literatuur verloren, en de
dichter der Eneide zou dan ook wel de dichter van S. Servatius kunnen zijn. Hoe redt
men zich dan uit de moeilijkheid?
Men laat Veldeke zijn minneliederen dichten in de jaren van de onderbreking van
zijn Eneide, tusschen 1175 dus en 1184 voornamelijk. Wat alleszins mogelijk, zelfs
waarschijnlijk is. In alle geval heeft Veldeke kennis gemaakt met de hoofsche kunst
en met de hoofsche Minnelyriek na zijn S. Servatius. En men speurt nu voornamelijk
betrekkingen op tusschen de liederen en het laatste deel van de Eneide. Men weet
dat in dit laatste deel hoofdzakelijk de liefde van Eneas en Lavinia behandeld wordt.
Dat er hier in taal en stijl engere verwantschap met de liederen zal bestaan mogen
wij dus verwachten. Maar die betrekkingen bestaan reeds van het begin af van de
Laviniaepisode, beginnen dus reeds aan het einde van de eerste redactie van 1175.
't Doet niets. Men zal immers voor het later toegevoegde deel toegeven, dat Veldeke
toen S. Servatius van zijn landsman had leeren kennen en onder den invloed van die
lectuur nauwer met diens taal en stijl is verwant geraakt en men zal hem de
voorafgaande twee duizend verzen ongeveer ook laten omwerken, juist zooals hij
de hellevaart en nog andere kleine deelen heeft omgewerkt, die dan ook nauwere
verwantschap met S. Servatius vertoonen! Dan zal het ook niet meer zoo verwonderen,
dat de liederen verwantschap met deze deelen laten blijken. Maar natuurlijk niet met
S. Servatius! en men doet zijn best om alle overeenstemming van de liederen met S.
Servatius te loochenen of te minimalizeeren. Nu, 't spreekt van-
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zelf dat de verwantschap der liederen met het laatste deel veel enger zal zijn. Wat
niet belet, dat de engere aanraking van de liederen eenerzijds met het Nederfrankisch
van Servatius, anderzijds met die deelen der Eneide, die nauwer met S. Servatius
overeenkomen, en waar wij Veldeke's persoonlijk aandeel vermoeden mogen, de
drie soorten van gedichten met elkander verbindt en voor de theorie van het
onderscheid in de dichters alleszins onaangenaam moet aandoen.
Trouwens zonder verwantschap ook in de motieven zijn de liederen en de legende
niet geheel. Zij loopen natuurlijk uiteen voor alles wat de minne betreft; maar de
dichter der legende heeft een natuurgevoel dat den dichter der liederen aankondigt.
Algemeen bekend is het volgende tafereeltje uit de legende, van droefheid om den
winter, van vreugde om den komenden zomer:
Ghij siet wale wie der wynter kalt
Die eerde bevroret,
Ende haer vrocht testoret
Ende tevryvet ende verhert;
Ende als hij dan henne vert
Ende der somer aen gheyt
Dien alle die werelt gherne ontfeyt
Ende daertoe alle creatueren
Eyn yeghelijck nae sijnre natueren
Verhoghen sich ende vervrouwen. (I, 3028-37)

Hier meent men het voorspel te hooren van den dichter van: ‘In den aberillen so die
blumen springen’; of van ‘Die scone somer get ons ane... Want si vrouwen sich te
stride di sconen tit vel wale tentfane’; en van de natuurtafereeltjes uit de
minneliederen. En nog elders breekt dezelfde liefde voor de natuur in Servatius door;
‘In den sconen somertide (II, 942)’ b.v. of in wintertafereelen(1). Ook dit verbindt
duidelijk den dichter van de legende met den minnesinger.

(1) Nog I, 2969-3000: het wonder van de aarde, die zich in den winter met bloemen en gras siert
tot een rustbed voor den heilige; II, 386-406: het wonder van den sneeuw, dat het graf van
den heilige niet bedekte; I, 2066-2085: het wonder van de bron met het water Reine, claer
ende goet, dat Servatius' dorst leschte, enz.
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Wanneer men nu in liederen en S. Servatius ook woorden en uitdrukkingen aantreft,
die in de Eneide ontbreken, b.v. blide, bliscap, clar; enz. dan zal men daar ook wel
een verklaring voor vinden: dat zouden moderne woorden zijn geweest, die in de
idealistische, traditioneele taal van het epos niet pasten; in de legende misschien wel;
en in de liederen met de realistischer taal waarschijnlijk ook, die immers ook geen
ernstige ontboezemingen zijn. Dit neemt echter niet weg dat hier in deze woorden,
en wel ook in de algemeene taal, Servatius en liederen overeenstemmen. Zou de
eenvoudige verklaring, waarom die woorden in Eneide ontbreken, niet zijn, dat ze
niet Hoogduitsch waren en bij de omwerking der Eneide in het Thüringisch
Hoogduitsch gewijzigd zijn geworden?
Of wanneer tusschen Eneide en Servatius overeenstemming bestaat in het vermijden
van Fransche woorden, terwijl er in de liederen een viertal voorkomen, dan heeft
men daar ook al een verklaring op gevonden, die natuurlijk niet dezelfde mag zijn
voor Eneide en Servatius: Servatius vermeed ze, omdat ze behooren tot de
hoofsch-ridderlijke taal; Eneide omdat zij modern waren. Wat alweer niet wegneemt
dat Servatius en Eneide hierin overeenstemmen, en daarop komt het aan. En van de
vier Fransche woorden in de liederen staan er twee in een lied dat naar Chrétien de
Troyes, meent men, in alle geval uit het Fransch werd nagevolgd.
Elders echter zal men zich wel gedwongen zien bij Veldeke vreemde, Fransche,
woorden te aanvaarden: ze ontbreken trouwens noch in Servatius, noch in Eneide.
Maar dan zal men hier ‘einen späteren Eingriff’ aannemen, ‘vermutlich aus der Zeit,
die Veldeke auch ein Modewort im Reime nicht versmähen liess(1)’. Wat wordt er
dan van de vroegere verklaring, dat Veldeke Fransche woorden vermeed omdat zij
modern waren? of omdat ze niet pasten in zijn idealistische, traditioneele taal?
Bij deze en dergelijke verklaringen blijkt nog eens het systematische en
tendentieuze van het onderzoek: Servatius mag niet te nauw in verband gebracht
worden met de liederen,

(1) o.c. blz. 146, Anm. 2. De voetnota's bij Jungbluth zijn gewoonlijk zeer interessant, omdat
hij daarin juist zijn groote verlegenheid tracht te verbergen.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

367
om zoo niet in verband te komen met de Eneide. Waar dit dan toch het geval is, wil
men de oplossing niet zoeken in de eenheid van den schrijver; maar zal men door
eene of andere willekeurige veronderstelling de kloof trachten te behouden. Nu eens
is Servatius modern in zijn woordenkeus; dan weer vermijdt het het moderne omdat
het hoofsch-ridderlijk zou zijn; nu eens is Eneide idealistisch-traditioneel en vermijdt
het zelfs opzettelijk woorden als ‘blide, bliscap, clar’, al zijn dit in de liederen de
technische vertaling van hoofsche begrippen uit de Fransche lyriek: joie, clair; en al
staat de Eneide ten volle in die Fransche hoofsche kunstopvatting; elders gebruikt
het wel moderne, zelfs Fransche woorden in het rijm; maar dat was ‘bei einem
spateren Eingriff’.
Vernuftig genoeg! Maar ook weer: al dat goochelen met modern, realistisch en
idealistisch-traditioneel, naar gelang van de omstandigheden, zal niemand verschalken.
Ook de liederen zijn duidelijk genoeg nauw verwant met de legende.

Oorzaken van onderscheid.
Dat er tusschen Servatius en Eneide, zooals wij die nu bezitten, afwijkingen bestaan
in taal en stijl, zal niemand ontkennen en werd ook nooit geloochend. Ze zijn dan
ook steeds gretig aanvaard en aangedikt geworden door hen, die om eene of andere
reden beide werken wilden scheiden. Niemand heeft ze met zoo groote nauwgezetheid
tot in de minste bijzonderheden ontleed als Jungbluth. Dat ze echter de conclusie
niet kunnen schragen, die hij er uit heeft afgeleid en die zijn onderzoek tot doel had
vast te stellen, zal nu wel voldoende gebleken zijn.
Ook kunnen, ondanks Jungbluth's verzet, oorzaken genoeg aangevoerd worden,
die deze afwijkingen mogen verklaren. Wij zullen vooreerst rekening moeten houden
met de overlevering waarin beide werken tot ons zijn gekomen. Wij bezitten Servatius
alleen in een laat handschrift uit de vijftiende eeuw. En al laat een vergelijking met
nog bewaarde fragmenten van een zeer oud handschrift, van misschien nog uit de
twaalfde, de verwachting toe dat de oorspronkelijke tekst vrijwel is geëerbiedigd
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gebleven, toch staat het vast, dat vers- en taalvormen eenigszins verjongd schijnen
en dat wijzigingen werden aangebracht. De Eneide is ons alleen overgeleverd in een
Hoogduitsche omzetting: hoe diep werd bij die omzetting de oorspronkelijke redactie
aangetast? Heeft ze op alle plaatsen even diep ingegrepen? Wij weten het niet en
kunnen er slechts naar gissen.
De Servatius is een heiligenlegende; de Eneide een hoofsche ridderroman. Een
heiligenlegende veronderstelt een gansch ander ethos dan een ridderroman. Dit ethos
wekt een gansch verschillende gevoelssfeer op, waarin taal en stijl zich eveneens
aanzienlijk kunnen wijzigen. De heiligenlegende richtte zich tot het volk, wat grooter
aanpassing bij de taal en de denkwijze van het volk meebracht; de ridderroman richtte
zich tot hoofsche kringen, die een verhevener taal en een gekuischter stijl verlangden.
De Servatius is een vertaling uit het Latijn, de Eneide uit het Fransch: en het spreekt
vanzelf dat de taal, waar een dichter van uitgaat, ook merkelijk op zijn taal en stijl
kan inwerken, of dat de meerdere of mindere vrijheid, die zijn voorbeelden hem
laten, eveneens de eigen wijze van behandeling zal beïnvloeden.
De Servatius is het eerste werk van onzen dichter; de Eneide een werk uit den tijd
van zijn volle dichterschap: dat zijn kunst zich intusschen kan ontwikkeld en verbeterd
hebben, wat ook verschil in taal en stijl zal veroorzaken, zal niemand verwonderen.
De Servatius was bestemd om voorgelezen te worden bij de beevaarten ter eere
van den heilige te Maastricht. Met de Eneide kan de dichter verder naar het Oosten
hebben willen doordringen: hij kan zijn taal en stijl aangepast hebben met het oog
op een ruimer gehoor; hij kan rijmen en uitdrukkingen hebben vermeden die daar
moeilijk begrepen werden; hij kan minder zuivere rijmen of wendingen hebben
opgegeven; zijn eigen Nederfrankisch minder hebben laten meespreken; de taal van
een uitgestrekter gebied nauwer zijn nabijgekomen.
In 't bijzonder - en dit schijnt men geheel te hebben vergeten - sedert S. Servatius
had Veldeke kennis gemaakt met de nieuwe kunst van Frankrijk. Nieuwe begrippen
en gevoelens waren daarmede verbonden; een nieuwe, fijnere stijl drong zich op,
een nieuw leven werd wakker, dat zich ook in een nieuwe schrijfwijze weerspiegelen
zou. Het hoofsch-ridderlijke, dat in
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de heiligenlegende geen plaats had, doet sommige uitdrukkingen verwerpen, andere
verkiezen; roept andere voorstellingen en aanschouwingen op. In het leven zelf van
den dichter komt een ommekeer, die zich eveneens kan uitdrukken in zijn kunst.
Veldeke is intusschen een hoofsch dichter en een Minnesinger geworden.
Nu tracht men wel deze verklaring uit den weg te ruimen. En men wil aantoonen,
dat verscheidenheid der stof niet in aanmerking kan komen bij de beoordeeling van
sommige eigenaardigheden, waarvoor Veldeke in de Eneide een zekere voorliefde
toont en die in Servatius ontbreken; b.v. zijn voorliefde voor edelsteenen, voor
schitterende beschrijvingen, voor rijke kleuren. Niets, meent men, had hem daarbij
in zijn Servatius kunnen weerhouden, en er werd hem daar ook gelegenheid genoeg
geboden om die voorliefde uit te werken. Men beroept zich daarbij op het voorbeeld
van den Hoogduitschen Servatius en van Hartman von Aue's Gregorius(1). Maar men
vergeet dat juist deze werken reeds ten volle staan in de hoofsch-ridderlijke traditie,
welke ten tijde toen Veldeke zijn Servatius schreef nog geheel ontbrak: die voorliefde
voor edelsteenen, reukwerken, kleuren, schitterende beschrijvingen, enz. zijn juist
een erfstuk van de hoofsch-ridderlijke kunst, waar onze Servatius nog gansch buiten
stond.
Ik moet op dit laatste onderscheid den vollen nadruk leggen, omdat het Jungbluth
zoo geheel ontgaan schijnt te zijn. Het gaat immers niet aan, zooals hij doet, werken
die ontstaan zijn in den tijd van den vollen bloei der hoofsche kunst te vergelijken
met werken, die deze zijn voorafgegaan. Had Jungbluth aan dit onderscheid gedacht,
hoe zou hij ooit naar Hartman von Aue en den Hoogduitschen Servatius hebben
verwezen? En toch, dit onderscheid juist kan het meeste verklaren wat ons bij een
vergelijking van Servatius en Eneide treft: woordenschat, phraseologie, stijlfiguren,
motieven, uitdrukkingen en voorstellingen kunnen in 't bijzonder door den invloed
van die hoofsche kunst en van die hoofsche sfeer van belangstelling zich heel wat
zijn gaan wijzigen. En juist hierin zie ik de voornaamste oorzaak

(1) o.c. blz. 160.
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van het verschil in al deze zaken, dat Jungbluth zoo angstvallig tusschen beide werken
heeft opgespoord.
Men meent echter in mij een bondgenoot te hebben ontdekt voor de theorie van
verschillende schrijvers voor Servatius en Eneide. Men zegt: ‘Jan van Mierlo - schr.
noemt mij steeds Jan; ik word eigenlijk Joseph geheeten; maar zijn vergissing is niet
zoo erg, daar Jan inderdaad mijn eerste naam is; ik ben echter van kindsbeen af met
mijn tweeden naam Joseph genoemd geworden, wat mij meer dan eens
onaangenaamheden met officieele inrichtingen heeft veroorzaakt - Jan van Mierlo
dus, ‘der als einziger dies Problem so ernst genommen hat, wie es erforderlich ist,
wagte dennoch den entscheidenden Schritt nicht zu vollziehen. Eine eigenartige
Konstruktion, die er in mehreren inhaltlich übereinstimmenden Aufsätzen vertrat,
leistete ihm Hilfstellung: der Verfasser des Servatius soll ein Spielmann gewesen
sein, Servatius ein Spielmannsgedicht; erst durch die Gunst der Gräfin Agnes sei er
als Dichter-ministeriale an den gräflichen Hof gekommen und so habe sich seine
Spielmannspoësie zur höfischen Kunst entwickelt, woraus die Minnelieder und die
Bearbeitung der Eneide entstanden seien. Das Gezwungene einer solchen Auffassung,’
meent men nu verder, ‘ist offenbar: die innere und äussere Heterogeneität der Epen
wird nicht dadurch erklärt, dass man einen Spielmann zum Ritter werden lasst; das
Stilproblem im eigentlichen Sinne berührt eine solche Erklärung nicht. Aber weit ist
der Schritt von ihr nicht mehr zu unserem Nachweis zweier Verfasser(1).’
Ik moet bekennen dat ik er niet eens aan gedacht heb, toen ik mijn opstellen over
den maatschappelijken stand van Veldeke schreef, op die wijze de identiteit van de
dichters van Servatius en Eneide te redden. Ik ben eenvoudig uitgegaan van de vraag
of Veldeke wel een ridder van geboorte was. Het was een zuiver biographisch
probleem dat mij bezighield.
Maar ik neem hier even de gelegenheid te baat om een misverstand op te helderen,
dat door het gebruik van het woord ‘Spielmann’ veroorzaakt is geworden(2). Men
heeft dit woord

(1) o.c. blz. 160, Anm. 1.
(2) Van Dam tracht het tegen mij uit te spelen in zijn Artikel over Heinrich v. Veldeken in
Stammler's Verfasserslexikon.
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‘Spielmann’ tegen mij willen uitspelen en mij verweten dat ik met mijn ‘Spielmann’
te kwader uur voor den dag ben gekomen, nu men mooi op weg is het woord van
zijn inhoud te ledigen. Men heeft in de laatste jaren inderdaad aangetoond, dat de
zoogenaamde ‘Spielmannspoësie’ niet het werk is van in de bent van het rondvarende
diet van berentemmers, zwaardendansers en muzikanten verloren dichters, maar van
ontwikkelden, die meermaals voor de hoogere kringen dichtten. Het woord
‘Spielmann’ zou bij de dichters van zulke werken niet passen; en de vraag mag
gesteld worden of ooit een Spielmann zelf een gedicht vervaardigd heeft.
Wat mij betreft, persoonlijk ben ik geneigd de waarheid van deze theorie in hare
algemeenheid te aanvaarden. Maar ik gebruikte het woord ‘Spielmann’ vooral in
tegenstelling met ridder-hofdichter, omdat mij geen ander woord ter beschikking
stond; ik gebruikte het woord in den zin van Spielmann, wanneer men, juist, spreekt
van Spielmannspoësie. Laten wij misschien juister spreken van vóór-hoofsche poëzie,
of van poëzie die buiten de hoofsche staat. Ik meen dan alleen, dat Veldeke geen
ridder van geboorte was; en ook nog geen hofdichter toen hij Servatius vervaardigde.
Hij moge eenige opvoeding hebben genoten, eenig hooger onderwijs misschien; en
in dien zin een ‘clerck’ zijn geweest(1).
Maar hoofdzaak in het betoog dat ons hier bezighoudt is, dat Veldeke, toen hij
zijn Servatius dichtte, nog geen hoofsch dichter was en nog geen kennis had gemaakt
met de hoofsche kunst. En dan is mijn verklaring, of de verklaring die er in ligt, voor
de identiteit van beide dichters wel steekhoudend, zonder dat ik zou gedwongen zijn
den stap te zetten tot de theorie van verschillende dichters. En juist dit heeft Jungbluth
niet begrepen, zooals blijkt uit de voorbeelden die hij aanhaalt. Mijne verklaring
bestaat niet hierin, dat ik een spielmann tot ridder laat worden; maar hierin, dat ik
den dichter van S. Servatius laat leven in een tijd, toen de hoofsche kunst nog
onbekend was, en dat ik dan bij den dichter der Eneide ook eigenaardigheden kan

(1) Ik had toch al op dit misverstand gewezen in mijn Om het Veldekeprobleem, blz. 926; maar
Jungbluth, zooals ik reeds opmerkte, heeft dit opstel klaarblijkelijk niet ingezien.
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aanvaarden, waarvoor hij daar eenige voorliefde zou toonen, omdat hij die uit die
nieuwe hoofsche kunst, evenals de Hoogduitsche Servatius en Gregorius van
Hartmann van Aue, kan aangeleerd en bewonderd hebben.
Dat er nu, trots deze mogelijke oorzaken, die het verschil in taal en stijl tusschen
beide epen voldoende kunnen verklaren, nog zoo treffende overeenkomst heerscht,
mag ons tot vreugde stemmen, omdat de identiteit van den dichter voor beide werken
zoo onbetwistbaar vaststaat.
Ondanks het meest spitsvondige onderzoek dat ingesteld werd om verscheidenheid
aan te toonen en tot verschillende dichters te besluiten, is men toch nog ten slotte
gedwongen geweest nauwe verwantschap te aanvaarden. Men heeft die dan, wel is
waar, tot sommige deelen willen beperken. Maar steeds blijft dat die deelen over
geheel het gedicht, over de gansche Eneide, verspreid liggen en zelfs het sterkst
uitkomen in plaatsen waar het hoogst gevaarlijk moest zijn verwantschap aan te
nemen: in plaatsen waar beide gedichten ook in de stof elkander aanraken. En de
onbeholpen verklaring, dat Veldeke op een zeker oogenblik, onder den invloed van
de lectuur van een heiligenlegende door een beginneling in eene met hem pas
ontluikende literatuur, zijn gedicht zou nagezien, gewijzigd en voltooid hebben, zal,
meenen wij, wel niemand als ernstig beschouwen.
De overeenstemmingen strekken zich natuurlijk nog veel verder uit dan tot die
enkele gedeelten. Maar men poogt die dan telkens weg te cijferen, zoo goed het gaat,
zij het ook met verklaringen die elkander wel eens tegenspreken, of die zelfs, als uit
elders geplaatste opmerkingen blijkt, niet eens standhouden. Om nu niet meer te
herhalen, dat de treffendste overeenstemming, vooral bij twee debuteerenden, die
geen andere dan Hoogduitsche voorbeelden kenden, de overeenstemming in de voor
Duitschland gansch nieuwe vers- en rijmtechniek, zoowel als in de vrijheid waarmede
beiden tegenover hun bronnen staan, niet eens werd opgemerkt
De ernstige methodische fout, die wij bij dit onderzoek ontdekten, drukt op het
geheele betoog en maakt er de uitkomsten van onzeker, zelfs voor andere aanwending.
Het doel ook, dat al te duidelijk werd nagestreefd, nl. de Eneide van S. Servatius te
scheiden, doet afbreuk aan den wetenschappelijken ernst, waarmede zulk een
onderzoek diende ingesteld te worden. Het
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opzet heeft de objectieve interpretatie van het feitenmateriaal verduisterd. Het betoog
is tot een pleitrede voor een wanhopige zaak uitgegroeid.
De kritische strengheid, waarmede hier de meeste constateeringen in taal en stijl,
die voor de dichtersidentiteit schijnen te spreken, worden onderzocht en, met vrij
willekeurige verklaringen soms, afgewezen, zou zich nog eenigszins laten begrijpen,
indien wij over den auteur van S. Servatius niets wisten. Maar ook dit is een erge
methodische fout: S. Servatius te beschouwen als een gedicht, dat slechts om eenige
oppervlakkige verwantschap met de Eneide op rekening van Veldeke is gekomen.
Men heeft S. Servatius behandeld als een werk, naar wiens auteur wij nog volledig
in het duister tasten, hoewel de dichter zelf zich noemt · ‘Heynrijck Die van Veldeken
was geboren’, welk getuigenis genoeg door nog allerlei uitwendige feiten gestaafd
wordt. En men begint het onderzoek, zonder ook maar in het minst met die feiten
rekening te houden, dan alleen gansch op het einde, om er zich in alle haast van te
ontdoen, door de steeds in zulke verlegenheden voor de hand liggende veronderstelling
van een interpolatie, waarvoor men niet eens eenige waarschijnlijke reden of
verklaring kan geven.
Ik kan niet begrijpen hoe iemand, die zich toch bewust moet zijn herhaaldelijk
naar vrij onbeholpen en willekeurige interpretatie te hebben gezocht, zooveel
vertrouwen kan hebben in zijn eindresultaten, dat de klaarblijkelijkste feiten die er
zich tegen verzetten hem ontgaan zijn of hem niet eens deden weifelen.
Wij kunnen niet genoeg waarschuwen tegen dergelijk misbruik van de interne
kritiek. Met soortgelijke methodes, met het opzettelijk doel om in het werk van een
schrijver verschillende taal- en stijltechniek te ontdekken, is men er ook te onzent
soms toe gekomen, allerlei deelen uit het oeuvre van een schrijver te lichten en bij
zooveel onderscheiden auteurs onder te brengen. Zoo heeft men b.v. verschillende
stijlen, en zoo verschillende handen, in het werk van Hadewijch willen zien; zoo,
vrees ik, wil men ook het tweede deel van onzen Reinaert op rekening zetten van
een anderen dichter dan het eerste.
De weg der interne kritiek is gebleken een doolweg te zijn en het gebruik dat
Jungbluth gemaakt heeft van van Dam's eigene methode zou er al de zwakheid en
ontoereikendheid van in het licht moeten stellen.
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Wij moeten ons resoluut terugplaatsen op het gebied der werkelijkheid. In plaats van
de moeilijkheden op te drijven om aan die werkelijkheid te ontkomen, in plaats van
nevel en mist te verwekken, waarin niemand nog klaar ziet, moeten wij de oogen
gevestigd houden op het licht dat zich ons aanbiedt. Hoeveel klaarder zouden wij in
vele vragen zien, indien we ons niet eerst afwendden van dit licht, om ons te hullen
in de kunstmatige duisternis, waarin wij het hebben uitgedoofd. Op zooveel terreinen
der wetenschap heeft de interne kritiek, door haren schijn van grootere
wetenschappelijkheid, van scherpzinnigheid en methode, verderfelijk gewerkt en tot
scepsis gevoerd, omdat zij, de klaarblijkelijkste en eenvoudigste feiten miskennend,
de phantasie in den dienst van den systematischen geest den vrijen teugel heeft
gevierd.
De ernstige, misschien minder verbluffende en schitterende wetenschap, eischt
dan ook, dat wij zouden uitgaan van de feiten die de externe kritiek ons aan de hand
doet. Wanneer deze voldoende vaststaan, zullen wij, naar het woord van Bossuet,
de eens bereikte en erkende waarheid niet prijsgeven ter wille van een andere, maar
zien hoe wij de moeilijkheden kunnen oplossen, de vermeende kloof overbruggen,
de schijnbare tegenstrijdigheden verzoenen. Het kan dan gebeuren, dat deze oplossing
ons niet bevalt, omdat zij in botsing komt met geliefkoosde theorieën; maar dit mag
nooit een reden zijn, om haar te verwerpen; wel om onze theorieën te herzien en aan
de werkelijkheid te toetsen.
Waar de traditie, waar de externe kritiek, verwaarloosd of buiten beschouwing
gehouden wordt, daar wordt de interne kritiek een sport, dat tot allerlei onzinnige en
elkander tegensprekende resultaten voeren kan.
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Besluit.
Met al dat is de studie van Veldeke thans tot een klaarheid gekomen, die ons slechts
verheugen kan. Wij beginnen nu met voldoende duidelijkheid inzicht te krijgen in
de wording zelf van zijn kunst. Deze wortelt niet in een vroeg-hoofsche Rijnlandsche
traditie: Eilhart von Oberg en Straatsburgsche Alexander hebben voor goed afgedaan.
Veldeke blijkt nu ontegensprekelijk de heraut te zijn geweest van geheel de
vernieuwde Hoogduitsche woordkunst. Zoo hebben hem de allergrootsten die na
hem gekomen zijn begroet; zoo moet het philologisch onderzoek het thans als
vaststaand feit erkennen: al wat in Duitschland eenigen invloed verraadt van die
nieuwe kunst, van dien ommekeer in de rijm- en verstechniek, komt na Veldeke, is
schatplichtig aan onzen Veldeke.
Hij wortelt evenmin in eenige Rijnlandsche of Hoogduitsche traditie van welken
aard ook: men heeft er geen enkel steekhoudend bewijs van kunnen brengen; de
dichter der Eneide zou een eenig geval zijn, waarvoor geen bepaalde Hoogduitsche
voorbeelden kunnen aangewezen worden. En beginnelingen in een kunst, zooals
men den dichter van S. Servatius en den dichter van de Eneide wil voorstellen, zetten
niet in met een techniek, die hooger staat dan die van de kunst, waarbij zij nog in de
leer moesten gaan, ja die er geheel van afwijkt.
En dit inzicht in de wording van Veldeke's kunst verruimt mede het inzicht in het
ontstaan van onze eigene Nederlandsche kunst. De onmogelijkheid die nu gebleken
is om Veldeke uit Duitsche voorbeelden af te leiden, brengt ook de bevestiging met
zich van de oudheid van onze eigene literatuur: want hieruit alleen kan Veldeke
verklaard worden.
Wat wij langs andere wegen reeds zoo hoog waarschijnlijk konden maken, dat
namelijk vele bewerkingen van chansons de geste, van hoofsche romans zelfs, te laat
gedateerd worden en nog tot misschien heel ver in de twaalfde eeuw zouden
opklimmen, wordt nu ook van dezen kant door de noodzakelijkheid van een
Nederlandsche traditie bevestigd. De Minneliederen van Veldeke komen dit in 't
bijzonder nog staven: ook deze kunnen uit geen Duitsche, maar moeten uit Fransche
Minnelyriek begrepen worden; ook dit resultaat is Jungbluth genood-
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zaakt toe te geven: Veldeke's Minnelyriek is Fransche Minnelyriek(1).
Over Vlaanderen en Brabant is het, dat de hoofsche roman en de hoofsche lyriek
naar Limburg zijn gekomen.
***

Dat Veldeke aan het Oosten overgeeft wat hij van het Westen ontvangen had, spreekt,
men begrijpt het vanzelf, niet tegen het feit, dat hij met zijn kunst naar het Oosten
gericht was. Limburg was toen cultureel innig verbonden met de Rijnlanden. Het
maakte deel uit van het bisdom Luik, dat van de metropolis Keulen ressorteerde.
Limburgsche dichters drongen met hun gewrochten in het Rijnland door. Men kan
dan allicht begrijpen, dat Veldeke zijn taal bij die van de Rijnlanden heeft kunnen
aanpassen, dat hij in alle geval zulke rijm- en taaleigenaardigheden heeft vermeden,
die hem den toegang tot het verdere cultuurgebied, waarvoor zijn kunst bestemd was,
ontzegden.
In zijn Servatius dan kan hij er al naar gestreefd hebben, om een taal te schrijven,
die boven zijn eng Limburgsch dialect uitreikte. Zuiver Limburgsch zullen wij er
ook niet in moeten zoeken. Bestond er toen een soort van literatuurtaal, waarin de
Limburgsche dichters zich uitten met het oog op een uitgebreid publiek? En is het
in zulke literatuurtaal dat Veldeke zijn Servatius dichtte? Een literatuurtaal, waarvan
het Limburgsch toch de breede grondslag bleef? Misschien wel.
Hij kan dan in de verdere ontwikkeling van zijn kunst, naarmate de
levensomstandigheden hem nader bij het hof van Kleef hebben gebracht of met
Rijnlandsche hoven in betrekking hebben gesteld, steeds meer al te uitgesproken
dialectische eigenaardigheden zijn gaan vermijden, naar grooter rijmzuiver-

(1) o.c. blz. 55 zegt Jungbluth: ‘Tiefgehend ist demnach der Einfluss der frühen Lyrik auf Veldeke
nicht gewesen.’ Toch tracht hij hem in verband te brengen met Dietmar von Eist, wat
gewoonlijk geloochend wordt. Niets belet echter, dat Veldeke ook met Dietmar von Eist kan
hebben kennis gemaakt; maar de oorsprong van zijn lyriek ligt in de Fransche. Vroeger heeft
men wel eens getracht Veldeke met Fr. von Hausen te verbinden; maar Jungbluth moet
bekennen: ‘dass es nicht Minnesang Hausenscher Richtung gewesen sein kann’; blz. 53.
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heid en gespannener techniek hebben gestreefd; naar rijmen die voor een lezing aan
de Rijnlandsche hoven ook dienen konden. Zijn Minneliederen dragen slechts een
licht Duitsch vernisje: wat hoogst waarschijnlijk nog omwerking is.
***

Zijn wij nu ook niet heel wat verder op den goeden weg geraakt voor de bepaling
van de oorspronkelijke taal van de Eneide? Het eerste wetenschappelijk onderzoek,
dat van W. Braune, was tot de conclusie gekomen, dat de Eneide geschreven was in
dezelfde taal als S. Servatius en in het Hoogduitsch Thüringisch, althans in een taal
die in Thüringen kon begrepen worden, overgezet. O. Behaghel nam deze conclusie
over en verdedigde ze nog verder. C. von Kraus meende eerst te kunnen bewijzen,
dat de Eneide zoowel in het Limburgsch als in het Thüringisch kan zijn geschreven,
maar wijzigde dit later in dien zin, dat het epos feitelijk in het Thüringisch
Hoogduitsch geschreven is. Volgens hem zou Veldeke in zijn Eneide zich over het
Middelfrankische heen naar het Oostfrankisch-Thüringisch hebben gericht en in het
Oostfrankisch-Thüringisch zijn taalideaal hebben gezien. Daartegen beweerde van
Dam dat Veldeke dit taalideaal niet zonder belangrijke concessies aan de Rijnlandsche
taaloverlevering zou hebben verwezenlijkt. Jungbluth verwerpt beide opvattingen(1).
Natuurlijk werd, volgens hem, de Eneide niet geschreven in dezelfde taal als S.
Servatius. Maar, anders dan zijn landsman, de dichter van S. Servatius, stelde Veldeke
zich te midden van de Rijnlandsche taaltraditie, nu niet meer van Eilhart von Oberg
of van den Straatsburgschen Alexander, maar... en men zoekt naar Hoogduitsche
werken die in de Rijnlanden zouden zijn ontstaan of daar ten minste verspreid kunnen
zijn geweest. Met het gevolg dat wij kennen: het geval-Veldeke zou een eenig geval
zijn; zijn vorming, geen vorming naar bepaalde voorbeelden, maar een algemeene!
Natuurlijk, meent men, steeds naar Hoogduitsche modellen. Veldeke zou zich bij de
in de Rijnlanden ontwikkelde taal hebben aangesloten, met inachtneming aan den
eenen kant van zijn eigen

(1) o.c. blz. 30.
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dialect, om rijmen en vormen te vermijden, die daar niet zouden begrepen worden,
aan den anderen van de Hoogduitsche dialecten, om ook daar te kunnen doordringen(1).
Zijn Eneide zou er weinig anders uitgezien hebben, ware hij, in plaats van naar
Thüringen, naar Beieren gegaan.
Of hoe juist vat Jungbluth de zaken op? In het Thüringisch Oostfrankisch is ook
volgens hem de Eneide niet geschreven. In 1175, zoo beweerde reeds onze Jonkbloet
en zoo zegt zijn Duitsche homoniem het hem nu na, heeft Veldeke nergens aanleiding
kunnen vinden om in het Thüringisch Oostfrankisch te schrijven. Maar hij schreef
ook niet in het Rijnlandsch: want Jungbluth polemiseert tegen van Dam, met de
opmerking, dat juist in het laatste deel van zijn Eneide, Veldeke zich rijmen
veroorlooft uit zijn Limburgsch dialect(2). Is het dan, volgens hem, in een soort
algemeen Hoogduitsch, dat Veldeke schreef; in een soort Beiersch?
De laatste reden voor deze vage en onbepaalde meening zal wel zijn, dat de dichter
van de Eneide zooveel mogelijk van dien van de S. Servatiuslegende moet gescheiden
worden. Nu echter beide werken wel van een en denzelfden dichter blijken te zijn,
kan niets ons nog beletten de eenvoudige, door de vroegste ontleding van de taal der
Eneide reeds aan de hand gedane oplossing te aanvaarden: dat Veldeke vóór 1175
zijn Eneide in dezelfde taal heeft ontworpen als zijn S. Servatius. Niet ik sticht hier
verwarring, maar zij die sedert Braune en Behaghel, om louter gevoelskwesties, of
om geliefkoosde philologische theorieën, die voor de hand liggende oplossing hebben
vertroebeld.
***

De Eneide behoort mede tot de Nederlandsche literatuur. Wat er in de volgende jaren
met het handschrift in Thüringen gebeurd is weten wij niet; hoe Veldeke het
terugkreeg is ons onbekend. Hij verklaart alleen: dat graaf Heinrich het te Kleef had
meegenomen naar ‘Doringen heim te lande’, waar het anders geschreven werd dan
indien het hem gebleven ware.

(1) ibid.
(2) o.c. blz. 190.
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Onbevooroordeelde kritiek heeft vroeger deze verklaring opgevat in hare natuurlijke
beteekenis: dat de Eneide in Thüringen in een andere taal werd omgezet dan die
waarin het aanvankelijk geschreven werd en waarin Veldeke het zou voltooid hebben,
ware het hem gebleven.
Jungbluth neemt deze conclusie niet aan. Hij meent: Veldeke was zich misschien
de verandering van zijn techniek, onder den invloed van S. Servatius, bewust; wat
hij in deze verzen alleen uitdrukt is: dat hij het hier en daar omgewerkt heeft, ook
weer onder den invloed van zijn lezing van S. Servatius! Om dit hier in 't voorbijgaan
aan te stippen: overal elders in den loop van zijn werk heeft Jungbluth slechts een
onbewusten invloed van die lezing van Servatius op Veldeke willen aannemen; om
niet te groot belang aan dien dichter van Servatius te moeten hechten. Nu wordt deze
opeens Veldeke's leermeester! En nog wel zóó, dat onze dichter zich de verandering
in zijn techniek onder diens invloed bewust is geworden; en zijn werk zou hebben
herzien om het bij die nieuwe techniek aan te passen! En dit zou de beteekenis van
Veldeke's verklaring zijn: ‘ik heb mijn gedicht hier en daar wat anders geschreven,
wat omgewerkt, want ik heb nu een ander voorbeeld leeren kennen.’ Hoe onzinnig
dat is, ziet iedereen.
De opmerking, waarmede Jungbluth onze opvatting tracht af te schepen, treft ons
niet eens. Hij zegt: ‘Ihm widerspricht die Beobachtung dass gerade im letzen Teile
des Gedichts Veldeke sich Reime gestattet, die auf seine heimische Mundart
hinweisen’ (blz. 190). Want wij verklaren deze woorden niet zoo: dat Veldeke er
zijn overgang van een Nederlandsch naar een Oostfrankisch, Thüringisch taalideaal
zou in belijden. Wij zeggen alleen, dat deze woorden verkondigen: dat Veldeke zijn
gedicht terugvond gesteld in een andere taal, ‘anders geschreven’, dan indien het
hem gebleven ware. Ook zegt Veldeke nergens, dat hij persoonlijk zijn gedicht anders
geschreven had, maar: dat het in Thüringen anders geschreven werd: da wart die
mâre geskreven / anders dann of 't hem ware bleven.
De natuurlijke gang der dingen schijnt dan ook wel deze te zijn geweest: Veldeke
heeft zijn Eneide begonnen in de taal van zijn Servatius. Toen het grootste deel ervan
klaar was, werd zijn handschrift hem ontstolen en naar Thüringen gebracht. Hier
heeft men het, zoo goed het ging, in het Thüringisch om-
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gezet. Toen Veldeke het dan na negen jaren terugkreeg, in die omzetting, heeft hij
deze persoonlijk nagezien en verbeterd; de vertaler kan meermaals in verlegenheid
zijn geweest met sommige uitdrukkingen en rijmen, om die in het Hoogduitsch juist
weer te geven zonder de techniek der verzen te bederven. Hier vooral kan Veldeke
hebben geschaafd.
In welke taal werd nu het slot geschreven? Rechtstreeks in het Thüringisch, door
Veldeke zelf, waarbij zijn moedertaal dan meermaals doorbrak? Of eerst in dezelfde
taal als het vorige deel door hem; wat dan weer rechtstreeks onder zijn persoonlijk
toezicht in het Thüringisch werd omgedicht? Wie zal het uitmaken?(1)
***

Zoo begint de figuur van Veldeke zich steeds duidelijker af te teekenen uit de nevelen,
waarin een al te Duitschgeorienteerde kritiek ze had gehuld. Wij hebben hem voor
de Nederlandsche literatuur teruggewonnen.
Indien wij ons over dit resultaat verheugen, dan is dit toch niet uit misplaatst
chauvinisme, zooals men ons zoo gaarne toedicht. Ik herhaal en bevestig, dat mijn
eerste onderzoek van van Dam's theorieën niets met chauvinisme te maken had. Ik
had er mij toe gezet, in de volle waardeering van van Dam's arbeid; alleen met het
doel om zijn conclusies even na te gaan en bij mijzelven uit te maken hoever ze
gegrond waren. Indien ik bij het einde van dit onderzoek tot juist de omgekeerde
conclusies kwam, dan was dit louter langs wetenschappelijken weg.
Dit is zoo waar, dat de Duitsche wetenschap zich nu genoodzaakt ziet mijn
conclusies te aanvaarden. Ook Jungbluth heeft dit moeten constateeren en de juistheid
van mijn onderzoek bevestigen. Wat hem niet belet de beschuldiging van chau-

(1) Duitsche geleerden nemen drie ‘Arbeitsstadiën’ aan: een eerste bewerking, vóór 1175;
voltooiing van het gedicht na 1183 in de taal van het hoofddeel (Schröder); omschrijving
van het oude en toevoeging van het slot (Baesecke); omwerking van het geheel door den
dichter (Schröder); nazicht en omwerking in de oorspronkelijke redactie (Baesecke). Vgl.
Jungbluth, o.c. blz. 186. Ook deze verklaringen veronderstellen een oorspronkelijk
Nederfrankische redactie.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

381
vinisme die hij van van Dam geleerd heeft, tegen mij te herhalen(1); maar nu, omdat
ik beweer, dat Veldeke uit een Nederlandsche traditie moet verklaard worden. ‘Die
Absicht ist deutlich’ schrijft hij. ‘Kommt Veldeke aus einer heimishen Tradition,
und wird Vater der deutschen Dichtung, so ist auch diese deutsche Dichtung des
Mittelalters nichts anderes als ein Ableger der niederländischen, von ihr erst zu
eigentlichem Leben erweckt(2).’
Ik heb zoo iets nooit gezegd en neem ook zoo iets niet voor mijn rekening. Ik laat
de Duitsche literatuur zijn wat ze is en erken gaarne al het voortreffelijke, dat zij,
ook in de Middeleeuwen, heeft voortgebracht. Maar ik zou de woorden kunnen
omkeeren en zeggen: De tendenz van Jungbluth's werk is duidelijk: komt Veldeke
uit een eigene Nederfrankische traditie, zoo loopt de groote Duitsche woordkunst
der Middeleeuwen gevaar beschouwd te worden als een louter afzetsel van de
Nederlandsche, en dat mag niet; en daarom mag de Eneide niet van denzelfden dichter
zijn als de Servatius. Veldeke moet bij Duitschland ingelijfd worden.
En ik meen dat die Tendenz maar al te duidelijk spreekt uit geheel Jungbluth's
werk en zijn moeizaam onderzoek op den dwaalweg heeft gebracht. Ook zou het
voor Jungbluth wel eens anders kunnen uitvallen, als niet ik door chauvinisme, gelijk
men reeds voor andere stellingen heeft moeten toegeven, maar wel hij aangedreven
werd. Laten we er alle chauvinisme buiten houden en objectief-rustig de feiten
beschouwen in hun geheel zooals ze zijn, om er de erdoor gestaafde en verzekerde
conclusies uit af te leiden. Zouden deze in een bepaalde zaak minder gunstig voor
ons chauvinistisch gevoel uitvallen, dan kunnen wij ons troosten met de gedachte,
dat ieder volk zijn verdiensten en zijn oorzaken van nationalen trots heeft, die niet
voor ieder dezelfde hoeven te zijn. En indien het ons chauvinistisch gevoel zou
kunnen streelen, dat Veldeke de vader is geweest van de groote middeleeuwsche
Duitsche dichtkunst, laat

(1) Eben dieser Servatius ist in der letzten Jahren in den Mittelpunkt einer eigentümlichen These
getreten an der eine Art Chauvinismus jenseits der Grenzen den Hauptanteil hat’ (o.c. blz.
39).
(2) ibid.
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dan de Duitschers er zich over verheugen, dat ze zoo goed van ons geleerd hebben;
zoodat de kinderen den vader verre hebben overtroffen. Want Veldeke is, ook volgens
ons, nog geen Wolfram von Eschenbach, geen Hartmann von Aue, geen Gottfried
von Strassburg, geen Walther von der Vogelweide.
Maar Veldeke is onze Veldeke en dit is voor ons voldoende. En het boek van
Jungbluth zal er niet weinig toe bijgedragen hebben, om dit resultaat te verzekeren.
Want ik kan me niet voorstellen, dat een ernstig geleerde, ook geen Duitscher, die
eenigszins op de hoogte is van het Veldeke-probleem, zich door Jungbluth's
uiteenzettingen zal laten overtuigen. De tendenz om den dichter van S. Servatius uit
den weg te gaan overal waar hij dien van de Eneide zou kunnen ontmoeten, ligt al
te dik op zijn arbeid.
Dit wil niet zeggen, dat ik de verdiensten van Jungbluth's geschrift misken. Hij is
blijkbaar een man, die in staat is om ernstig wetenschappelijk werk te leveren. Hij
heeft zich geen moeite ontzien om taal en stijl van Eneide en Servatius tot in de
minste bijzonderheden te analyseeren. Zijn arbeid is een voorbeeld van pijnlijk en
moeizaam wetenschappelijk geduld en methode.
Hij zelf maakt ergens de opmerking: ‘Die Forschung ist im allgemeinen geneigt,
die Bedeutung der Sprache sehr hoch einzuschätzen. Nicht zuletzt die Reimstudiën
Zwierzinas, Kraus, Schirokauers, neuerdings auch E. Schröders und C. Wesle's haben
ein so engmaschiges Netz über unsere Mittelalterliche Literatur gebreitet, dass man
annehmen möchte, kaum ein Werk könne sich mehr näherer Bestimmung entziehen.’
En toch constateert hij, dat trots al deze studiën de Forschung weinig zekere resultaten
kan boeken. Laat hem eens overwegen of ook hij de beteekenis van zijn stilistische
studiën, zooals hij die opvat en hier toepast, niet te hoog schat. Hij is in zijn methode
zoo verstrikt geraakt, dat hij er de gevaren niet van heeft ingezien, en haar eene rol
toekent die zij bij een wetenschappelijk onderzoek niet hebben kan. Het komt me
voor dat hij het slachtoffer is geworden van een tot in het extreme doorgedreven
methode, die men nog alleen aanvaardt en waarin men nog alleen vertrouwen heeft,
al kan hare taak nooit meer zijn dan die van een dienende, waar andere, veiliger
methodes, zekerder wegen om tot de waarheid te komen, ontbreken.
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Laten we hopen, dat zijn moeizaam onderzoek niet gansch voor de studie van Veldeke
zal verloren gaan. Het kan een helder licht werpen op den ontwikkelingsgang van
onzen dichter, in het bijzonder op den overgang van de vóórhoofsche tot de hoofsche
kunst; het kan bijdragen tot de opheldering van enkele ondergeschikte punten in taal
en stijl van de epische dichtkunst, al zal men de gegevens steeds met de noodige
kritiek moeten aanwenden, daar zij, naar we meermaals konden waarnemen, niet
gansch betrouwbaar zijn. Als een, zelfs massaal, bewijs tegen de echtheid van S.
Servatius zijn ze onbruikbaar gebleken: deze staat nu vaster dan ooit.
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Een nieuw fragment van den Spieghel Historiael van J. van Maerlant
(III partie, boek 7 & 8)(1)
Door
Prof. Dr. A. Van Loey.
In het jaar 1934 vestigde Prof. Dr. Erik Rooth (Lund) mijn aandacht op een paar mnl.
handschriften, die in de Koninklijke Bibliotheek te Stockholm, in de
Universiteitsbibliotheek te Uppsala en te Lund berusten(2). Dank zij de mildheid van
ons Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek was het mij mogelijk, in het
najaar van 1936 die handschriften, en nog een paar andere werkjes, in te zien. Ik
begin thans met een uitgave van en een studie over het fragment van den Spiegel
Historiael. Wat de bijzondere waarde er van is, zal genoegzaam aan het eind van dit
onderzoek blijken.
***

Dat fragment berust in de Kon. Bibliotheek te Stockholm (Portf. saml. Vitt. Ty.,
merk V.u. 85: 9).

(1) Het is mij hier een bijzondere eer en een zeer aangename plicht mijn oprechten dank te
betuigen aan Prof. Dr. em. Hj. Psilander (Uppsala), die mij zijn gansche documentatie over
ons stuk (nauwkeurig afschrift van den mnl. tekst, alsook van passages uit Vinc. Bellovacensis'
Speculum Historiale, en een paar bijzonderheden omtrent het hs. zelf) gulhartig gaf; aan Dr.
O. Wieselgren, conservator der handschriften-afdeeling aan de Kon. Bibliotheek te Stockholm,
die mij zeer vriendelijk niet alleen ontving, maar ook inlichtingen verstrekte en nog verstrekt;
aan Dr. J. Collijn, hoofdconservator van het Kungliga Biblioteket te Stockholm, die mij den
toegang tot zijn rijk depot zeer vergemakkelijkte; en last not least aan het Nationaal Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek, te Brussel.
(2) Medelnederländska Trubadurdikter funna i Universitetsbiblioteket i Lund (N o r d i s k
T i d s s k r i f t f ö r B o k - o c h B i b l i o t e k s v ä s e n , XIV, 1927, pp. 142-146).
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Het zijn twee dubbel gevouwen blaadjes perkament, dus in het geheel vier
enkelvoudige foliobladen.
Blad I, fol. 1, is 17,2 cm. breed bij 21,7 cm. hoog; de afstand van het bovenste tot
het onderste vers ca. 20 cm.; fol. 2 is 13,3 cm. breed bij 21,1 cm. hoog, en de afstand
van het bovenste tot het onderste vers ca. 19,5 cm.
Het blad is in tweeën geplooid en vertoont in de plooi horizontale spleetjes,
waardoor de binder van den codex, waartoe dit handschriftfragment heeft behoord,
zijn draad heeft getrokken: twee boven (ca. 2,5 cm. van elkaar verwijderd), een in
het midden, een van onderen.
Een strook is langsheen het gansche blad onder weggesneden, alsook langs den
kant van fol. 2. Het blad is boven, ter hoogte van het eerste vers, over de heele breedte
geplooid, terwijl de twee bovenbuitenhoeken schuins zijn afgeknipt. Fol. 1 vertoont
aan den rand een reeks regelmatige gaatjes.
Die weggesneden strooken en de plooi zijn zeker het werk van een lateren binder,
die onze perkamenten bladen bij het binden van een ander werk (van Agr. ab
Nettesheim?, zie verder p. 385 v.) heeft gebruikt.
Blad II, fol. 1 is 13,5 cm. breed bij 21,5 cm. hoog. Er is geen ruimte boven aan
het blad opengelaten, omdat er ook hier langs de breedte een strook is weggesneden.
Voor het overige geldt voor blad II dezelfde beschrijving als voor bl. I; echter zijn
er geen gaatjes van de priem van een (lateren?) binder te zien.
Elke folio-zijde bevat twee kolommen. De eerste letter van ieder vers, als
hoofdletter geschreven, springt uit. Een roode lijn loopt er door heen, van boven naar
onderen. De opschriften der capita zijn rood geschreven. De eerste letter van het
eerste vers bij ieder caput is grooter geteekend, ook rood, en reikt tot het tweede vers.
De tweede letter, die welke dus onmiddellijk op de initiaal volgt, is ook als majuskel
geschreven. Het hs. is gelinieerd (ongeveer om de 5 mm.).
Als wij nu het aantal verzen per kolom tellen en daarbij met behulp van den tekst,
zooals hij door M. de Vries en E. Verwijs naar het Amsterdamsche hs. is uitgegeven(1),
de verdwenen

(1) Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael enz., uitg. door Dr. M. DE VRIES en Dr. E. VERWIJS,
Leiden, E.J. Brill, 3 dln., 1863. - Zie den inhoud van ons fragment blz. 387 v.
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verzen (op de weggesneden strooken) bijvoegen, komen wij tot volgende tabel:

Blad I
fol. 1

fol. 2

1 r , kol. 1: 38 + 5 verzen :

2 ro, kol. 1: 37 + 5 verzen

1 ro, kol. 2: 39 + 4 verzen :

2 ro, kol. 2: 38 + 5 verzen

1 vo, kol. 1: 39 + 4 verzen :

2 vo, kol. 1: 38 + 1 verzen

o

1 vo, kol. 2: 38 verzen

:

2 vo, kol. 2: 38 verzen

Dat geeft een gemiddelde van 43 regels per kolom, d.i. ca. 172 regels per folio.
Nu is er een hiaat tusschen fol. 1 vo, kol. 2 en fol. 2 ro, kol. 1, d.i. 690 verzen. Door
een deeling (690 vs.: 172) komen wij tot 4, d.w.z. er zijn vier folio's of twee
dubbelblaadjes geweest tusschen fol. 1 en fol. 2 van ons blad I.

Blad II
fol. 1

fol. 2

1 ro, kol. 1: 42 + 4 verzen :

2 ro, kol. 1: 41 + 4 verzen

1 ro, kol. 2: 41 + 4 verzen :

2 ro, kol. 2: 41 + 4 verzen

1 vo, kol. 1: 42 + 3 verzen :

2 vo, kol. 1: 42 + 4 verzen

1 vo, kol. 2: 42 verzen

:

2 vo, kol. 2: 42 verzen

Dat geeft een gemiddelde van 45 regels per kolom, d.i. 180 per folio. Nu ontbreken
er, blijkens het Amsterd. hs., tusschen fol. 1 vo, kol. 2 en fol. 2 ro, kol. 1, ongeveer
355 regels. De deeling geeft ons twee folio's, d.i. er stak een dubbelblad tusschen
fol. 1 en fol. 2 van blad II.
Ons Stockholmsch fragment bevat dus ruim 600 verzen.
***

Boven kol. 1 en 2 van fol. 1 ro van blad I staat een potloodaanteekening: Henrici
Cornelii Agrippae ab Nettesheym, de occulta philosophia libri tres (s.l.) 1533. fol.
Zooals de Heer O. Wiesel-
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gren mij zeer vriendelijk bericht, is die nota van de hand van den hoofdbibliothecaris
G.E. Klemming, een beroemd Zweedsch bibliofiel (1823-1893); het exemplaar van
Agrippa ab Nettesheym, in den band waarvan onze perkamenten bladen zijn ontdekt,
berust nog steeds in de Kon. Bibliotheek te Stockholm. De vroegere bezitter van dat
exemplaar is niet bekend, doch dat hij het vlijtig heeft gebruikt, blijkt uit de talrijke
kantteekeningen van zijn hand.
***

Het schrift is duidelijk en regelmatig. Het wijst op de eerste helft van de 14e eeuw,
zelfs heelemaal het begin dier eeuw: de a heeft nog niet de dubbele ronding, die
nochtans reeds aan het eind der 13e eeuw te voorschijn komt; doch de schacht van
de t reikt al boven de dwarsstreep, wat tot het schrift der 14e eeuw hoort. Wij mogen
dus ons fragment om het vroege begin der 14e eeuw dateeren. Op sommige plaatsen
zijn er bruine en witte vlekken, waar het schrift onleesbaar is.
Blad I bevat verzen uit boek VII, blad II verzen uit boek VIII der IIIde Partie. Als
wij nu de twee blaadjes naast elkaar leggen, krijgen wij den indruk, dat het schrift
van beide verschillend moet wezen. Bij nader toekijken echter bespeuren wij geen
eigenlijk verschil van vorm tusschen de letters, doch wij zien, dat het schrift van blad
II kleiner is (de letter e op blad I meet 2,5 of 3 mm., op blad II 2 mm.; de letter d
resp. 3 mm. en 2,5 mm.). Dat verschil in grootte is onmiskenbaar.
Het is niet denkbaar, dat wij voor het werk van twee kopiïsten staan: zooals gezegd,
zijn de letters, in hun vorm, dezelfde, en daarenboven is geen verschil in spelling
tusschen blad I en blad II te bemerken (twee o's vóór -rt, -rd: -oort, -oord; gh; -ig;
enz., zie verder).
Waarom heeft dan (dezelfde) kopiïst op blad II kleiner geschreven? Twee
verklaringen liggen voor de hand: 1) hij had geen plaats genoeg meer (te weinig
perkament); of 2) hij moest vlugger schrijven.
Welnu, zijn tekst draagt menig spoor van slordigheid.
In boek VII (= blad I), is vs. 62 overgeslagen en staat caput 50 zonder opschrift
(terwijl capp. 39, 40, 51 er wel een hebben).
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In cap. 39, vs. 63 staat aldar, i. pl. v. aldat, een dittografie naar daer dat er op volgt.
Het afkortingsstreepje (voor n) is den kopiïst in de pen gebleven in hadde (III7, 50,
vs. 6), in fonteine (vs. 8), in stode voor stonde (vs. 19), ghesciet is voor ghescien
verschreven (cap. 51, vs. 32).
In boek VIII (= blad II) is de titel weggelaten bij capp. 65, 71, 72 (terwijl cap. 66
en 73 er wel een dragen); in cap. 66 ontbreekt ook vs. 57. Een paar minder duidelijke
fouten daargelaten, stippen wij nog aan: in cap. 65, vs. 20 staat versamenden met
een n-streepje (meervoud) te veel; in cap. 65, vs. 54 staat die als acc. masc. sg.
(streepje vergeten); in c. 66, vs. 10 staat scie voor sciere (het teeken 'overgeslagen),
in vs. 24 staat xxxiiijste voor xxiiijste (blijkens den tekst van het Amsterdamsche
hs. en het Speculum van Vincentius Bellovacensis); in c. 71, vs. 7 staat enden den
voor ende den; ook c. 72, vs. 53 tronen voor trone (streepje te veel); c. 72, vs. 54
staat siren: t zonder punt, al zijn er nog zulke i's (voor sterren: Vinc. stellae),
waarachter een vergeten ' voor -er; in c. 72, vs. 47 staat IX voor XX (blijkens
Vincentius); verder: vs. 74, clene voor ghene en vs. 80 sinken voor singhen (zie
Vincentius, alsook t.a.p. in onzen tekst).
Zooals men ziet, zijn er op blad II veel meer sporen van slordigheid aan te treffen,
waaruit wij mogen besluiten, dat het schrift kleiner werd en de fouten talrijker, omdat
de kopïist vlugger heeft moeten werken.
***

Het Stockholmsche fragment bevat:
boek VII,

cap. 38, vs. 10-47; vs. 53-78;
cap. 39, vs. 1-12; vs. 17-55; vs. 60-64;
cap. 40. vs. 1-33;
cap. 49, vs. 37-52;
cap. 50, vs. 1-21; vs. 27-64; vs. 71-98;
cap. 51. vs. 1-8; vs. 10-47;

boek VIII,

cap. 64, vs. 39-80;
cap. 65, vs. 1-41; vs. 46-74;
cap. 66, vs. 1-12; vs. 16-58;
cap. 70. vs. 76-82;
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cap. 71, vs. 1-34; vs. 39-64;
cap. 72, vs. 1-15; vs. 20-61; vs. 66-98;
cap. 73, vs. 1-8.
***

Dit gedeelte van den Spieghel was ons, tot hiertoe, alleen uit den Amsterdamschen
codex, door M. de Vries en E. Verwijs uitgegeven, bekend(1).
Een zorgvuldige vergelijking van de varianten zal ons heel wat leeren.
De spelling is vrij regelmatig. Het Stockh. fr. heeft leren, ene, wenen, bede, rene,
stene, enz. en het Amst. leeren, eene, enz., dus met twee e's. Het suffix -ig wordt in
St. steeds met i tegenover e in het Amst. hs. geschreven (heylighe: heileghe). Andere
verschillen zijn nog:
Stockh. fr.
oe (scoet, ontboet, doet, soe)

Amst. hs.
oo (scoot, enz.)

-oor(t) (woort, voort, poortael, moort,
enz.; oorlof, voor, door)

-or(t) (wort, enz.)

-ar- (arme, warme, ontfarmt, starf,
patriarke; Turke)

-aer-, -uer-

op

up

oe (droech, enz.)

ou

g (ginc, geeste, enz.)
(6 × g: gh, en 15 × gh: g)

gh

sch (hemelsche, menscheit, enz.)

sc

s

z

Verder weze nog aangestipt, dat St. een paar maal k heeft voor Amst. c (gekoren,
sporkle, Vrankerike, krakende); of: af; brocht: bracht; na: naer; hene: woch;
ghescrifte: gescrichte; lichame: lachame; helt: hilt; vel: viel (praet. verb. houden,
vallen);

(1) Een lijst der tot in 1903 bekende hs.-fragmenten van den Spiegel, bij Jhr. NAPOLEON DE
PAUW, Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten. Tweede deel: Wereldlijke Gedichten.
Gent, A. Siffer, 1903, blz. 257-259.
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als: alse; vaak die: de; 3 × dat: dit en 1 × dit: dat; niene: niet en; ne: en (negatie);
omme dat: om dat.
Het is moeilijk, uit dit alles een vingerwijzing te halen betreffende de streek, waar
de kopiïst van deze fragmenten leefde. Een Vlaming schijnt hij niet te zijn (geen ou,
wel oe; geen up, wel op). Is hij een Hollander? Let op: III7 39.30 ghecoft (niet in
Amst.); III7 40.28 het sterke praet. rede van riden, waarvan J. Franck(1) gewaagt, dat
zoo een praet. op -e uit die dialecten, welke aan het Duitsch grenzen, in het Brab. en
Holl. binnendringt; III8 72.31 gheweset (Amst. gewesen)(2); III7 50.56 en III8 72.60
jof (Ast. of), blijkens de bewijsplaatsen in het Mnl. Wdb. eerder Vlaamsch en
Hollandsch; III7 39.31, 33, 47 lude(n) (: lieden); III8 71.39 en 57 an (als in hs. F. van
Van den Vos Reinaerde, Holl. getint): in (als in hs. A van hetzelfde, Oostvl., vs. 41).
De beide handschriften kunnen nog door andere verschillen gekenmerkt worden:
in het Stockh. fragment wordt het pronomen haast nooit enclitisch gebruikt, in het
Amst. hs. zeer vaak (dat hem: dattem; moet gi: moetti; enz.). Onverbogen vormen te
gheven, van goeden leven (St.) staan tegenover wel verbogen dito's (A); de
werkwoordelijke vorm (St.) was en had tegenover ware, hadde (A).
Er zijn ook afwijkingen in de morphologie: III7 39.2 ziele, als meervoud (: zielen);
vs. 43 verduldicheden, als gen. part. (-hede); vs. 48 in sine arme cot (: in sijn aerm
cot); III7 49.41 liede, meerv. (: lieden); vs. 90 in sonderlinghe pine (: sonderlingere);
III7 50.6 hadde pl. (: hadden); vs. 8 fonteine pl. (:fonteinen); vs. 71 dat men grave
in onreine stede (: in onreinre stede); III8 64.46 metter hulpe (: en); vs. 47 Fransoyse,
pl. (: -en); vs. 49 ij conige (: -en); III8 66.7 Fransoise pl. (: -en); vs. 40 clerke ende
monike, pl. (: -en); III8 70.78 Pieternelle, dat. (: -en).
Wij komen nu eindelijk aan een laatste soort verschil, nl. in de woorden en in de
schikking er van.
In een eerste reeks verzamelen wij woorden (lidwoorden, voornaamwoorden,
voegwoorden, bijwoorden, enz.), die de eene tekst wel heeft, de andere niet.

(1) J. FRANCK, Mittelniederl. Grammatik, § 126.
(2) gheweset: eerder Brab. en Holl., zie J. FRANCK, Mnl. Gr., § 165, p. 142.
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Stockh.

Amst.
III7 38.12/13 Hi ginc weder ende voort id.
Ende hi hiet hem ende leerde

Ende hiet hem ende leerde

vs. 37 Ende die een wijf hadde te voren Die een wijf hadde te voren
vs. 43 Ende hi scuwedse in allen saken

Ende scuwedse i.a.s.

vs. 59 Ende alse diegone van hem sciet Alse die ghene v.h.s.
vs. 60 Wies hem die cracht des lives yet Wies hem cracht des lives iet
III7 39.9 Dies du selve hads wel conde

Dies du selve hads conde

vs. 31 Lude die waren van goeden leven Lieden van goeden levene
III7 40.29 diet an saghen

diet saghen

30 Helt in die scoet ende began claghen Hilt inden scoot, begant clagen
33 om hem te nemen (acc.)

omme te nemen

III7 50.5 Ende scijnt oec of se

Ende scijnt oft se

47 Toghede wel al openbaer

Togedem daer al openbare

73/74... dijn gelt dat si

id.

[In] die verdomenesse

In verdoemenessen

81 ende ic seide

ende seide

III8 65.12 haer man was quaet ende
sonder scame

haer man was quaet, sonder scame,

12 Ende die hem weder die kerstine sette Die hem weder die kerke sette
58 Ende hi hilter sijn orloghe mede

Ende hilter sijn orloge mede

III8 66.49 So datmen vele huse toesloot So dat men vele huse sloot
50 Want die liede waren so doot

Want die liede waren doot,

Datter niemen wilde wesen

Wanter niemen in wilde wesen

De lijst van de woordjes, die het Stockh. frag. meer dan het Amst. hs. heeft, is ietwat
langer dan de volgende, waar het omgekeerde in voorkomt:
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St.
III7 39.49 bad hi op staen te desen

Amst.
Bad hi omme upstaen te desen

51 omdat hem sine ende / bi ware

Omdat hem sijns levens ende / bi ware

III7 49.57 Uten grave daer hi lach

Uten grave daer hi in lach

III7 51.23 So groot waren die waghen

So groot waren daer die waghen

34 Groot wonder ginc hem ane

Groot wonder so ginc hem ane

III8 64.50 Jeghen alle sarrasine

Jegen alle die Sarrasine

54 Ende .lxx. dusent mede

Ende LXXm daertoe mede

III8 65.18/19 Die den keyser sach in aues Die den keyser sach in aves
Kerstinlec ghelove minnen

Dat kerstijn gelove minnen

III8 65.24/5 Tanebeden dat beeld ons here Te anebedene dat beelde ons Heren
Ende oec seinte Marien

Ende oec mede sente Marien

III8 70.81 Verhief die maghet rene

Verhief dus die maget reene

III8 71.20/21 Quamen met orloghen swaer Quamen met orlogen swaer
Die Turken van verren ende na

Die Tuerken van verre ende van na

III8 72.32 Ende so els hadde haren kies

Ende soe els hadde gehat haren kies

41 Daer swoer soe ende seide

Daer swoer soe sere ende seide

Wat valt daaruit te leeren?
Het is ons onmogelijk te zeggen, in verhouding tot de oorspronkelijke redactie
van Maerlant zelf, wat aangevuld en wat weggelaten is. Bij een vergelijking van
Maerlant's Rijmbijbel met het prozaverhaal Het Leven van Jezus heeft Dr. J. te Winkel
geconstateerd, dat de stijl van Maerlant gedrongener is, dat Maerlant minder gebruik
van verbindingswoorden maakt, dat
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hij zelfs werkwoorden wegliet en de woordschikking in zijn dichtwerk natuurlijk
anders dan in proza is(1).
Is dat werkelijk een kenmerk van Maerlant's stijl, dan mogen wij, blijkens lijst no
1, den tekst in het Amsterdamsche handschrift als een beter afschrift van den
oorspronkelijken tekst beschouwen. Daarentegen bevat het fragment van Stockholm
en respectievelijk ook het Amsterdamsche hs. heel wat bijgevoegde woorden,
waarvoor misschien een verklaring in de versmaat te zoeken is? Dit was reeds het
oordeel van Dr. D.H.G. Bellaard, toen hij in 1905 fragmenten uit de IIIde Partie van
den Spiegel Historiael (te 's Hertogenbosch) besprak en uitgaf(2).
Is dat ook de reden van de verschillende schikking in III7 38.29 ene duve wit tien
tiden (St.): eene witte duve tien tiden (Amst.); vs. 42 als oft sijns selves suster ware
(St.): alse oft soe sijn zuster ware (A); III7 38.54 Die cume hadde in een gheblas
(St.): Die cume in hadde een geblas (A); III7 39.44 Ende hi wilde hem lonen dat (St.):
Ende hi hem wilde lonen dat (A); III7 50.55/56 Dat si niet ne nemen die dode/ Bede
sanc jof messe node (St.): Dat si nemen niet node / Beede zanc of messe die doden;
III7 51.47 Saen daerna een scip an quam (St.): Saen daer na quam een scip an (rijmt
op: gewan; A)?
In het volgende is er misschien een verschil van dialect: III8 71.45 XXX slachellen
was tijs dicke (St.): XXX ellen waest oec dicke (A).
Buiten deze reeds vrij lange lijst varianten die wij tot hiertoe hebben kunnen opstellen,
en die tot de spelling, de spraakkunst en den zinsbouw behooren, zijn er nog heel
wat afwijkingen in het woordgebruik waar te nemen. Maar konden wij, bij de eerste
soort varianten nooit zeggen, wat tot het oorspronkelijke heeft behoord, zoo verkeeren
wij hier in gunstiger omstandigheden, omdat wij de Latijnsche Vorlage hebben,
waaruit Maerlant zelf

(1) J. TE WINKEL. Maerlant's werken beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw. Tweede
druk. Gent, J. Vuylsteke en 's Gravenhage, M. Nijhoff, 1892, blz. 455.
(2) Nieuwe fragmenten van Jacob van Maerlant's Spieghel Historiael in T i j d s c h r . v.
N e d e r l . T a a l - e n L e t t e r k u n d e . Leiden, XXIV, pp. 104-158, inz. p. 110 v. Zoo
ook nog P.J. VAN MIERLO S.J., in Ve r s l a g e n e n M e d e d e e l . d e r K o n . V l .
A c a d e m i e , 1937, blz. 821.
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heeft vertaald, nl. het Speculum Historiale van Vincentius Bellovacensis. En dan
blijkt dat de redactie, zooals zij staat in het fragment van Stockholm, heel wat dichter
bij de Latijnsche bron is dan het Amsterdamsche handschrift. Dit bewijst daarom
nog niet, dat de redactie van het Stockh. frag. in allen deele oorspronkelijker is!
Wat nu ook telkens de reden geweest is, waarom het Amst. hs. afwijkt, is natuurlijk
niet te zeggen; voor sommige varianten echter meenen wij wel een verklaring
gevonden te hebben.
1) III7 38.17 Dese XV heuet om ghegaen (St.): Dese XV dages waer si omme gegaen
(A); Vinc.(1) quintodecimo die ad monasterium suum peracta praedicatione reuersus
est. De verhouding is niet duidelijk.
2) III7 38.23/24 Ende begonde met hem na desen / Salme singhen ende lesen (St.):
Ende begonste mettem na desen / Bede zinghen ende lesen (A); Vinc.: cum eis
mysticos psalmorum cantus exorsus est. De kopiïst van A heeft zijn mnl. Vorlage
slecht begrepen: salme was voor hem sal men (vgl. nr 13).
3) III7 38.33 Int selue lant seide dabt Steuen / Vas een priester goet in sijn leuen
(St.): int selve jaer... (A); Vinc.: in eadem prouincia Nursie contigisse referebat
abbas Stephanus... Is het woord lāt verlezen in jar (l en j, t, en r lijken soms erg op
elkaar)? Dan zou de Vorlage, waar de kopiïst van A zich van bediend heeft, oud zijn:
a voor ae.
4) III7 38.41 Ende minnedse... als oft sijns selues suster ware (St.): Ende antieredse...
alse oft soe sijn zuster ware (A): Vinc.: ut sororem diligens.
5) III7 38.65 Ic come ic come eer yet lanc (St.): Ic come totu eer iet lanc (A); Vinc.:
venio, venio. Heeft kopiïst van A den stijl

(1) Boek 22, c. 85 (IV, pag. 888). Wij konden alleen de uitgave der Benedictijnen van Dowaai
(Dowaai, 1624) gebruiken. Daar er na 1473 (uitgave van JOH. MENTELLIN te Straatsburg)
in de uitgave van HERM. LIECHTENSTEIN (Venetië, 1494) twee boeken tot één zijn versmolten,
en M. DE VRIES en E. VERWIJS naar de eerste uitgave van 1473 verwijzen, dient telkens het
cijfer van het aangehaalde boek uit Vincentius met één vermeerderd te worden, wanneer de
Vries' en Verwijs' werk geraadpleegd wordt (DE VRIES o.c., I, p. C).
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willen verbeteren door een (foutieve) herhaling te vermijden? Vgl. no 7, 14, 27.
6) ib. vs. 68: (Als hi ducke achter een) / Dit riep alse die rasende sceen (St.): alse
die niesende sceen (A); Vinc.: cumque haec iterata crebro voce repeteret. Hier is A
met het schilderachtige niesende dichter bij het Latijn.
7) III7 39.3 Dat daer ducke es die hemelsche sanc (St.): Dat daer es de hemelsce
zanc (A); Vinc.: quia saepe animabus... dulcedo solet laudis coelestis erumpere.
Heeft kopiïst van A weer de versmaat willen verbeteren? (vgl. no 5, 14).
8) ib., vs. 8 van enen armen Seruulus (St.): van enen aermen ende hiet Servulus (A);
Vinc.: fuit quidam Servulus nomine. A is dichter bij het Lat. (vgl. no 15).
9) vs. 16 vv. (want alse wijt mogen weten) / Was hi juchtighe tote in sinen ende /
Want het wiste wie sone kende / Dat hem noit so vele ne sochte / Dat hi staen of sitten
mochte / Noch selve hem noit keren ne conde / Nochte hant bringhen anden monde
(St.):... Dat hem noit so vele en sochte / Dat hi hem verkeren mochte / Noch staen
noch sitten conde / Noch hant bringen tsinen monde (A); Vinc.: quid dicam? Quia
stare non poterat, qui nunquam in lecto surgere, sed ad sedendum valebat, nunquam
se potuit in latus aliud declinare. Het staan en zitten komen in het Latijn, evenals in
St., vóór het zich op een andere zijde leggen (keren).
10) ib., vs. 26 gaf hi voort den armen dan (St.): gaf hi vort die aerme man (A); Vinc.:
pauperibus erogabat. De lezing die aerme man (A) kan, vormelijk, noch een dat. sg.
masc., noch een dat. pl. zijn. Daarom zie ik er een nom. sg. in, als bijstelling bij hi
(Servulus, de arme man, gaf zijn geld nog voort!) en zou ik na vort, in de uitgave
van de Vries en Verwijs, een komma geplaatst hebben. Den armen (St.) is dan, of
een dat. pl. met zelfstandig gebruikt adjectief (= pauperibus), waarna een komma
moet staan; of moet men lezen den armen man.
11) ib., vs. 30 (Nochtan haddi boeke ter ure) / Ghecoft vander heyligher scrifture
(St.): (Nochtan haddi bouke ter ure) / Vander heileghere scrifture (A); Vinc.: sed
scripturae sacrae sibimet codices emerat.
12) III7 40.28 (So dat hem anquam siecheit groot) / Ende dat
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kind dat rede ter doot (St.): (So dat hem anequam ziecheit groot) / Dat kint ende
tijdde ter doot (A); Vinc.: venit ad mortem.
Rede(1) is natuurlijk het praeteritum van riden. Waarom is rede vervangen door
tijdde? Heel waarschijnlijk omdat de kopiïst van A in rede een beteekenis vond, die
in zijn tijd moest verouderd zijn, nl. ‘een bepaalde richting inslaan’, waarvoor J.
Verdam in het Mnl. Wdb. VI, kol. 1346, sub 1), geen bewijsplaats meer kan aanhalen.
Is dit juist, dat heeft ons fragment groote waarde.
13) ib., vs. 32 (Dat kint sach ende vereeste) / Met bevenden oghen quade gheeste
(St.) /:... met beweenden ogen... (A); Vinc.: ad se malignos spiritus venisse trementibus
oculis puer aspiciens. Treffend bewijs weer, hoe de kopiïst van A slecht of in het
geheel niet heeft verstaan, vgl. no 2.
14) III7 49.39 Doe dicke dit riep die keytiue (St.): Doe dit riep die keytive (A); Vinc.:
cum vero has diu voces emitteret. Vgl. no 5, 7.
15) ib., vs. 46 Doe sochten sine daer in tien stonden (St.): Ende in die kerke brocht
tien stonden (A); Vinc.: transmisit ad ecclesiam. Hier is A weer dichter bij het Latijn
(vgl. no 8).
16) III7 50.3 So mach die messe met offranden / (Der zielen vele in staden standen)
(St.): So mach de mensce(2) met offeranden.... (A); Vinc.: solet animas... sacra oblatio
hostiae salutaris adjuvare.
17) ib., vs. 11 (Als hi met euele was belet) / Ginc hi hem dwaen in dat bat (A):...
Ghinc hi hem baden in dat bat (A); Vinc.: quotiens necessitas corporis exigebat
lavari consueverat.
18) ib., vs. 43 alstu coems hier neder baden (St.): alstu weder comes hier baden (A);
Vinc.: cum huc ad lavandum veneris. In het Lat. is er geen spraak van w e d e r komen.
19) III7 50.80 (ic dochte): dat hi swaer ghenoech berochte / sine domheit (St.): (ic
dochte) / Dat hi zwaer genouch becochte Sine dompheit (A); Vinc.: ontbreekt.

(1) Zie boven, blz. 389.
(2) Hs.: msce (fol. 181 r).
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In dit caput wil er bewezen worden, dat mis en zang de nagedachtenis van de dooden
steeds ten goede komt. Als eerste bewijs gold de geschiedenis van den man, die den
badenden priester verzocht, voor hem te bidden, daar hij eigenlijk een verdoemde
ziel was. Als tweede bewijs krijgen wij, hier, de geschiedenis van een monnik, die
drie muntstukken (bisanten) op zich droeg en aan de gemeenschap der broeders niet
wilde afgeven. Een bisschop(1) wil hem straffen, mede tot voorbeeld voor de andere
broeders en beveelt, dat men dien broeder, bij zijn afsterven, in een ‘onreine’ plaats
zou begraven en hem daarbij zijn geld in het graf medegeven: ‘dat si in
verdoemenessen’ met hem.
Na een poosje echter (30 dagen) krijgt de bisschop berouw over zijn weinig
liefderijke daad, omdat hem docht, dat de gierige monnik ‘zwaer genouch becochte
sine dompheit’.
Die woorden schijnen een heel bevredigenden zin te geven, derwijze dat de Vries
en Verwijs hier geen emendatie voorstellen. En toch is er wel iets dat hapert, als men
zich afvraagt, wat becochte eig. beteekent. De schuldige monnik ‘bekocht zijn
domheid’: dom was het zijn geld te behouden? Ja, misschien, maar hoe bekocht hij
dat? Dat vernemen wij uit onzen tekst in het geheel niet, tenzij, dat hij in een onheilige
plaats, met de moreele veroordeeling zijner medebroeders werd begraven(2)? Maar
dan zou men toch verwachten: ic dochte, dat hi zwaer genouch sine dompheit
b e c o c h t h e e f t , m.a.w. onze vervloeking over hem heeft nu lang genoeg geduurd.
Hoe men het ook wende of keere, er hapert iets.
Dat is een reden om met zooveel te meer klem de lezing berochte van het Stockh.
fragment te handhaven. Et staat wis en zeker berochte, met duidelijke r.
Wat is dat? Het praeteritum van beroepen ‘beschuldigen’, of van berechten (met
e > o, vgl. wech > woch, enz.) ‘straffen’, of ‘oordeelen’? Dat geeft geen bevredigende
oplossing.
Dan denkt men heel natuurlijk aan beroeken. Maar dit werkwoord staat niet in het
Mnl. Wdb., al heeft het zeker kunnen bestaan. Wat zou het dan beteekenen? Van
roeken vermeldt J.

(1) Die dit nl. verhaalt (cf. Sp. H. III7, cap. 17 & 18).
(2) Hij mocht nl. geen sermo consolationis van zijn medebroeders aanhooren.
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Verdam (M.W. VI, 1531) een beteekenis ‘zich bekommeren om’, die hier wel heel
goed past. Wij vervangen dus roeken + genitief of een voorzetsel, door iet beroeken.
Dan berochte de monnik zijn domheid genoeg: hij bekommerde er zich genoeg om!
Evenals becochte slaat berochte dus zeker op een feit (nl. dat de schuldige monnik
zou geboet of zich bekommerd hebben), waarvan in ons caput schijnbaar geen gewag
wordt gemaakt.
Laten wij dan nog eens even in Vincentius het heele caput met de geschiedenis
van den gierigen monnik doorlezen. En daar krijgen wij dan wel de beschrijving van
de laatste oogenblikken van dien monnik even vóór zijn dood. Die passage werd
door Maerlant niet vertaald en verdient dus ten volle onze aandacht. Hij luidt: ‘Nam
cum idem monachus pervenisset ad mortem, atque anxie se quaereret fratribus
commendari, nullusque ex fratribus et applicati et loqui dignaretur, ei carnalis frater
cur ab omnibus esset abominatus indicavit(1), qui protinus de reatu suo vehementer
ingemuit, atque in ipsa tristitia de corpore exivit.
En daar hebben wij het: berochte slaat op ingemuit! Er heeft dus een mnl.
werkwoord beroeken ‘zich om iets bekommeren’ bestaan(2) en onze reconstructie er
van wordt verder gestaafd door ohd. biruohhen, ook reflexief, ‘zorg dragen voor,
aan iets denken’ (b.v. bij Otfrid, Evangelienbuch I 17, vs. 44 bat sie iz ouh biruahtîn,
bi thaz selba kind irsluahtîn)(3); ook in het mhd. bestaat beruochen ‘zich om iemand
of iets bekommeren, zorgen voor’(4).
De monnik had zich dus om zijn dompheit bekommerd. Om zijn domheid? Toch
niet! Vincentius zegt de reatu... ingemuit. Dan is dompheit weer in A een gewilde
verbetering, evenals becochte, voor het (verouderde, of vreemde?) berochte(5) en de

(1) Vgl. n. 2, blz. 396.
(2) Intusschen reeds verouderd, daar het door Verdam nergens meer is aangetroffen en door den
kopiïst van A in becochte wordt ‘verbeterd’.
(3) O. SCHADE, Altdeutsches Wörterbuch (Halle, 18822), I, p. 67; W. BRAUNE, Ahd. Lesebuch
(Halle, M. Niemeyer, 19218), p. 103 en p. 253.
(4) M. LEXER, Mhd. Handwörterbuch I (1872), kol. 198; O. SCHADE, o.c., p. 67.
(5) domheit ‘dwaasheid’ immers schijnt, schrijft Verdam in zijn Mnl. Wdb. II, 279, in het mnl.
nog niet voor te komen.
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ware lezing heeft weer het Stockh. frag.: domheit. En domheit staat dan gelijk met
ratus ‘betichting’, d.i., hier, ‘veroordeeling’. Domheit is een, weer in het Mnl. Wdb.
niet geboekt, woord afgeleid(1) van doem ‘oordeel’, d.i. toestand van geoordeeld zijn,
veroordeeling, en synoniem met mnl. doemenesse (vgl. in onzen tekst III7 50.74
verdoemenesse), doeme, doemsel.
En nu lezen wij nog eens het gansche caput door, doch wij nemen ons goed voor,
te gelegener plaats berochte te lezen en bij dompheit te denken aan ‘veroordeeling’.
En dan: ja, dan eerst zien wij, dat Maerlant de zoo even aangehaalde Latijnsche
passage, met het verhaal van de laatste oogenblikken van den stervenden broeder,
wel niet overgeslagen heeft, want er staat: doch beweendi die zonden, / eer hi uter
werelt schiet (vs. 68-69). Wij hadden er over heen gelezen, of althans niet aan gedacht,
dat becochte (bekoopen) er op kon en moest slaan. Maar nu hebben wij aan beweendi
nog eens een bewijs te meer voor de juistheid van berochte, dat aldus hier veeleer
de beteekenis van ‘berouw voelen over’ heeft.
20) III7 51.7-8 (want het was .i. man ghevaen / Van vianden, daer sijn wijf af plach
/ te offeren op zomeghen dach,) / die sider keerde tsinen wive / ende seide hare:
‘Alsic was keytive...’ (St.): (want het was een man gevaen / van vianden, daer sijn
wijf af plach / te offren up somegen dach. /) Die wart ontsleghen ende al vri, / Nochtan
en wisti niet waerbi (A); Vinc.:... audivimus quendam apud hostes in captivitate
positum, et in vinculis religatum fuisse, pro quo sua coniux diebus certis sacrificium
offerre consueverat. Qui longo post tempore ad coniugem reuersus,...
Hier is dus de tekst van St. weer dichter bij het Latijn. Jammer dat de bindersschaar
juist de volgende verzen heeft vernietigd!
21) III8 64.74 (die derde Gregorius... die vort stercte... die sententie die sijn voorsate)
utegaf omme des keysers onbate (St.):... onmate(2) (A); Vinc.: ontbreekt.

(1) Als (oudste) afleiding uit (eig. samenstelling met) subst., vgl. ags. biscophâd, ohd. dëganheit,
enz. (F. KLUGE, Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dialekte. Halle, 1926,
§ 164).
(2) Hs.: ōmate.
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Er is hier dus spraak van een sententie, die Gregorius, de voorsate, uitgaf: d.i. een
vonnis, door Gregorius I uitgesproken. Dat vonnis was: verboot, dat si hem ontseiden
echt rente ende des keysers recht (Sp. Hist., III7 64.16-18), wat bij Vincentius luidt:...
Hesperiam totam ab eius jure discidere facit, et vectigalia interdicit. Die maatregel
had Paus Gregorius I tegen Keizer Leo III den Isauriër getroffen wegens dezes
vijandige houding tegenover den beeldendienst.
Nu vertelt Vincentius, ad ao 14 van keizer Leo's regeering (uit welke passage bij
Maerlant boven aangehaalde verzen komen):.... erroris redarguit et populum
Romanum in vectigalia Hesperiae ab eo avertit. Dat is dus de sententie, het besluit,
de strafmaatregel, die Gregorius III herhaalt en ‘sterct’, om des keizers onmate
‘ongematigdheid’, onrechtmatige handelwijze’, of tot(1) des keizers onbate ‘nadeel’?
Wel, dunkt me, den keizer rente en recht ontzeggen is wel eēn maatregel die
getroffen wordt, om hem nadeel (onbate) toe te brengen.
22) III8 65.13 die hem weder die kerstine sette (St.):... weder die kerke... (A); Vinc.:
viro apostatante. Onbeslist.
23) III8 65.28 (daer ginc men vermaledien alle diese(2) in dorpreheden) ontnomen
ende in quaetheden (St.): (id.) ontreinden ende in quaetheden (A); Vinc.: earumque
(scil.) sanctarum imaginum violatores generali sententia anathematizat. De vraag
is, wat het best violatores vertaalt of weergeeft: ontnomen of ontreinden. Op het
eerste zicht: dit laatste woord. Onze passage echter slaat op den beeldenstorm. ontstaan
op aanstichting van Keizer Leo III den Isauriër of Iconoclast, die in 726 een edict(3)
uitvaardigde,

(1) Mnl. om beteekent zoowel ‘wegens als tot’ (doel).
(2) Nl. de heiligenbeelden.
(3) Volgens de jongste navorschingen (G. Ostrogorsky) heeft Leo III in 726 (veeleer 725) geen
edict uitgevaardigd (het Grieksch van Theophanes - de bron - is nl. verkeerd verstaan
geworden, ook in verband met een anderen passus uit Nicephoros), wel propaganda voor de
vernietiging der hl. beelden begonnen. In 726 (of bij het begin van 727) kreeg een zekere
Julianus opdracht om een standbeeld van Christus te vernielen en sloeg hij er met een bijl
op (zie G. OSTROGORSKY, Les débuts de la querelle des images; MELANGES DIEHL; vol. I 1930 - pp. 235, 255. Deze verwijzing dank ik aan de groote vriendelijkheid van Dr. R.
Goossens, assistent aan de Universiteit te Brussel). Zooals men ziet, is er dus in Grieksche
teksten spraak noch van wegnemen, noch van verontreinen, wel van vernielen. Maerlant
echter werkt volgens Vincentius!
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waarbij hij o.m. de verwijdering der bestaande heiligenbeelden en iconen gelastte.
Maerlant wist, dat de beelden verwijderd werden (Sp. H. III8 64.26: die beelden
vellen). Heeft hij geoordeeld, dat ontnomen beter paste dan ontreinden?
In ieder geval is ontnomen i. pl. v. ontnâmen een bij Maerlant normale vorm(1).
24) III8 66.21 (dus jaghede si daer vten lande /... /’ ende waifiere eudoens sone (St.):...
Waifiere ende Eudoene (A); Vinc.: Waifero, qui eos ducebat, fugato. Weer is St.
dichter bij het Latijn dan A.
25) III8 66.49 so datmen vele huse toesloot (St.): so dat men vele huse sloot (A);
Vinc.: plures domus integrae clauderentur. Weer geeft toesloot van St. beter dan
Lat. tekst weer.
26) ib., vs. 50-51 want die liede waren so doot / datter niemen wilde wesen (St.):
Want die liede waren doot, / Wanter niemen in wilde wesen (A); Vinc.: eo quod non
esset qui eas inhabitaret.
27) III8 70.71 (lettren) die men aldus mach vertellen (St.):... verspellen (A); Vinc.:
legebatur. Non liquet.
28) III8 70.78-9 mire guldinre Pieternelle / mire dochter ute vercoren (St.): Miere
lievere Piternellen, / Miere dochter uutvercoren (A); Vinc.: aureae Pietronellae
dilectissimae filiae. Blijkens het Mnl. Wdb. II 2081 bestaat goudijn, gulden wel in
de beteekenis ‘voortreffelijk, heerlijk’, doch dat gebruik kan wel zeer beperkt
(hagiografie, mystiek; 15e eeuw; oostelijk) zijn geweest. Misschien om het vreemde
voorkomen heeft kopiïst van A weer in een gewone uitdrukking ‘verbeterd’? Vgl.
no 5, enz.
29) ib., vs. 59 met coninc puppine .i. borgoejoen (St.): metten

(1) J. FRANCK, Mnl. Gr., § 139.
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coninc Puppine in Borgenyoen (A); Vinc.: eo tempore sanctus Gangulphus in
Burgundia claruit. de Vries en Verwijs vatten dus Borgenyoen als den naam van de
streek op, in aansluiting waarschijnlijk aan het Latijn. Nu is het echter ook goed
mogelijk dat Gengolf van wien hier sprake is, een Boergondiër (Borginjoen,
Bourguignon) was, vermits hij in Burgondië woonde en leefde. Daarop slaat de tekst
van St.: .i. borgoejoen. En nu heeft - mirabile dictu! - het Amst. hs. ook: .j. borgēyoen.
de Vries en Verwijs hebben dus stilzwijgend zgz. geëmendeerd.
30) III8 72.74 (so dat der quader vrouwen maghen) / clene niemare hare dragen
(St.):... ghene niemare... (A); Vinc. dum hoc illius uxori referretur ab ancilla sua.
Clene is dus een grove verschrijving. Vreemd is magen (bloedverwant) voor ancilla
(meid).
31) ib., vs. 79-80 (Ghengolf es die also doen can) / Rechtenesse ende volbringhen /
Also wel als mijn ende can sinken (St.): (Gengolf es die alse wel can) / Sine miraclen
vulbringen / Alse mijn achterste ende can singen (A); Vinc.: Ita, inquit, Gangulphus
miracula factitat, ut anus meus cantat. De tekst van St. is hier vreemd genoeg
verbasterd.
Van de 31 vergaarde plaatsen, waar wij opheldering door de Latijnsche Vorlage
mochten verkrijgen, staat ons Stockholmsch fragment 18 keer d u i d e l i j k aan de
zijde van het Latijn. Wij mogen het dus, zooals reeds gezegd, gerust voor
oorspronkelijker houden, - in zijn geheel althans, niet steeds in allen deele!
Er blijft ons nu nog over, alvorens te concludeeren, twee eigenaardige woorden
te verklaren.
Als wij zien, hoe in III8 72.10 daer van St. door ghinder in A wordt vervangen en
vs. 92 ghinder door daer, dan hebben wij hier misschien de verklaring van III7 39.64
ghindermede(1), waarvoor het St. fr. daermede heeft: gedachtelooze vervanging van
daer (mede) door ghinder(mede)?
In III8 71.48 vv. lezen wij:

(1) ‘Ook als voornw. bijw. wordt g i n d e r gebruikt, doch het is niet zoo gewoon als d a e r ,
w a e r , h i e r in deze opvatting,’ zegt het Mnl. Wdb. II, 1973, waarbij alleen deze passus uit
Maerlant als citaat.
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St.
Dat ys es sonder mesquame leden

A.

Binnen Sporkele optie zee

Binnen Sporkelle up die zee,

Ende morende ende brac ontwe

Ende moruwede ende brac ontwee

Ende daer beebbeden die ysmaren

Ende daer si hoopten die ijsmaren

Laghen si oft berge waren

So lagen si oft ijsbergen waren.

Dit ijs(1) es sonder mesquame leden

Vincentius is hier zeer beknopt: intra mensem vero Februarium, per virtutem Dei
gelu conscissum est in diversas species ad instar montium. Het helpt ons niet.
Krachtens den regel van de lectio difficilior moet men de voorkeur geven aan
beëbbeden: weer een mooi voorbeeld, hoe de kopiïst van A een (verouderd, of
gewestelijk?) woord niet heeft verstaan. Van dit werkwoord heeft het Mnl. Wdb. I
675-6, ook VIII, 1694, slechts een voorbeeld, en wel uit Maerlant's Der Naturen
Bloeme: eer si (de walvisschen) III jaer overgaen, salmense hebben, men moetse
vaen, en waer dat si behebben (l. behebbet) waren in tondiepe ende so bevaren (V,
247 var.). Het wordt verklaard als: door de eb overvallen.
***

Uit al het voorgaande is nu de hooge waarde van het Stockholmsche fragment
genoegzaam aangetoond, niet alleen voor de teksteritiek van den Spiegel Historiael,
maar ook nog voor de kennis van Maerlant's vertaalkunst(2), van het
Middelnederlandsch, en, als aanvulling op het Mnl. Wdb.: oudste beteekenis van
rijden, het bestaan van beroeken, do(e)mheit, ghindermede(?), beëbben.

(1) Sic bij de Vries en Verwijs. Het hs. (fol. 201 ro) heeft: hijs.
(2) Hoe Maerlant het Latijn verstond en vertaalde, is, bij mijn weten, nog niet onderzocht.
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*

Tekst
van het Fragment van J.v. Maerlant's Spiegel Historiael (IIIde Partie, b.
VII en VIII)
(hs. Kon. Bibliotheek te Stockholm, Portf. saml. Vitt. Ty., V.u. 85: 9).
De tekst is diplomatisch uitgegeven. De varianten zijn die van het Amsterdamsche
handschrift, door M. DE VRIES en E. VERWIJS uitgegeven.

VII
Dine cloestre dine ghestichte+
Ende seg hem dit heylighe woort
Hi ginc weder ende voort
Ende hi hiet hem ende leerde
Dat hem niemene ne keerde
15 Vten weghe die hem hadde gegeuen
Beide in leren ende in leuen
Dese XV heuet om ghegaen
Ende keerde te sinen cloestere saen
Daer riep hi die broedere te samen
20 Ende ontfinc daer in gods namen
Daer hi mids onder hem stoet
Gods lichame ende sijn bloet
Ende begonde met hem na desen
Salme singhen ende lesen
25 Ende in die bedinge ende in die feeste
Sciet die lichame vanden geeste
Alle die broedre die daer waren
10

*

+

Bl. I, fol. 1 ro, Kol. a

+

Sp. H. III7, 38

+

11 in seg, tusschen e en g, een gaatje 26 de ligatuur cie in sciet lijkt fel op onze ae
Varr.: 11 sech, die heileghe wort 12 ghinc, vort 13 ende hiet 14 Dattem, en 15 dien hi 16
Beede, leeren 17 Dese XV dages waer si omme gegaen 18 tsinen cloestre 19 broeders tsamen
22 ende oec 23 begonste, mettem 24 Bede zinghen 25 inde (sc. feeste) 26 lachame van den
gheeste 27 broederen
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30

35

40

45

50

55

*

*
Saghen vte sinen monde varen
Alse ene duue wit tien tiden
Ende bouen doort bedehuus liden
Ende sonder pine dore scone
Vp waert climmen inden trone
Int selue lant seide dabt steuen
Vas een priester goet in sijn leuen
Die berechte die prochie sine
Met sorghen ende met groter pine
Ende die een wijf hadde te uoren
Eer hi te pape was vercoren
Maer sint hi quam der paepscap inne
So begaf hi sine papinne
Ende minnedse inder ghebare
Als oft sijns selues suster ware
Ende hi scuwedse in allen saken
Ende lietse hem nerghen ghenaken
An sine paepscap xl jaer
Velhi in enen rede swaer
Ende gherede hem ter doot
[Sine papinne dor die noot]
[Was bi hem ende sach tien stonden]
[Sijn lijf metter doot gebonden,]
[Ende leide hare ore ten monde noch]
[Ende horde oft hi iet ademde doch.]
+
Die priester gheuoelde das
Die cume hadde in een gheblas
Ende sprac als hem god gaf oorlof
Vijf ganc hene trec bet of
Noch leuet dat verkijn al eist clene

Bl. I, fol. 1 ro, Kol. b

+

33 lant veeleer lont te lezen?
Varr.: 28 sagen uut 29 eene witte duve tien tiden 30 duert 31 dorescone 32 clemmen 33 (int
selve) jaer 34 Was 37 (Die een wijf: ende ontbreekt) 38 priester wart gecoren 39 ter 41 (ende)
antieredse in diere gebare 42 alse, soe sijn zuster 43 ende scuwedse (hi ontbr.) 44 (ende) en
(lietse), niewer genaken 45 naer 46 Viel hi, zwaer 47 gbereedde 53 gevoelde 54 Die cume
in hadde een geblas 55 alsem, orlof 56 Wijf, (ganc) woch 57 leeft, vierkijn
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60

65

70

75

*
Doe wech dat caf dat stro ghemene
Ende alse diegone van hem sciet
Wies hem die cracht des liues yet
Ende wort roepende ghi heren mijn
Willecome so moet gi sijn
Twi ghewerdichdi mi recht
Te comene tot uwen armen knecht
Jc come ic come eer yet lanc
Grote ghenaden hebt ende danc
Als hi ducke achter een
Dit riep alse die rasendesceen
Die bi hem stonden vragheden die sake
Tote wien hi also sprake
Doe antwoorde hi inder ghebare
Alse of hies in wondere ware
Sie die niet al hier ter stede
Peter ende pauwels mede
Der apostelen prensen ende bloemen
Doe keerde hi hem ende sprac ic come
Met desen woorde ende hi tleuen
Ende heuet den geest op ghegeuen

Vanden armen seruulus+
III7, 39.

+

Peter men mach wel verstaen
Daer die ziele vten lichame gaen
Dat daer ducke es die hemelsche sanc
Omme alsi horen dit gheclanc
5 Dat hem niene worde leet
Vanden lichame dat ghesceet
Het ghesciede te rome aldaer

*

Varr.: 58 gemene 59 Alse (ende ontbr.) die ghene 60 hem cracht (die ontbr.), iet 61 (Ende)
hi wart, gi 62 moetti 63 ghewerdechdi 64 tuwen 65 Ic come totu eer iet lanc 66 genaden 67
Alse, dicken 68 niesende 69 vrageden die 70 Te wien dat 71 antworddi, in diere gebare 72
hijs, wondre 73 En ziedi 74 Peter, Pauluse 75 apostele prince, bloeme 76 (Doe) keerdi (hem)
77 worde enddi 78 upgegeven Cap. 39, opschr. aermen 1 Pieter 2 zielen, lachame 3 Dat daer
es de hemelsce zanc 4 Dat geclanc 5 niet en werde 6 lachame, gesceet 7 gesciede
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10

15

20

25

30

35

*

*
Van enen armen seruulus
Dies du selue hads wel conde
Om dat hi lach langhe stonde
Int poortael al daermen wt vaert
[Te sente Clements] kerke waert
[Aerm ter wereld, vor Gode rike,]
[Aelmoesne bat hi vriendelike,]
[Van langere ziecheit versleten.]
[Want alse wijt mogen weten,]
Was hi juchtighe tote in sinen ende
+
Want het wiste wie sone kende
Dat hem noit so vele ne sochte
Dat hi staen of sitten mochte
Noch selue hem noit keren ne conde
Nochte hant bringhen anden monde
Desen diende sijns selues moeder
Ende met hare een sijn broeder
Ende wat hi in alemoesene wan
So gaf hi voort den armen dan
Ter scolen ne haddi nie ghegaen
Noch oec boecstauen verstaen
Nochtan haddi boeke ter vre
Ghecoft vander heyligher scrifture
Lude die waren van goeden leuen
Dien plach hi herberghe te gheuen
So dede hi den seluen luden
Die boeke lesen ende beduden
So dat hi na sine persone
Die scrifture verstont wel scone

Bl. I, fol. 1 vo, Kol. a

+

29 ter vre: de Vries en Verwijs emendeeren in ter cure (III, p. 36), ten onrechte; het bet.:
‘toen’ (of: ‘nu’), vgl. Mnl. Wdb. VIII, 855.
Varr.: 8 aermen ende hiet Servulus 9 hads conde 10 Omme dat, lange 11 portael daer men
utevaert 17 jechtech, sijn 19 en (sochte) 20 Dat hi hem verkeren mochte 21 Noch staen noch
sitten conde 22 Noch hant bringen tsinen 23 sijn selves 25 aelmoesene 26 gaf hi vort die
aerme man 27 en, gegaen 28 boecstave 29 bouke 30 Vander heileghere 31 Lieden van goeden
levene 32 gevene 33 dedi, lieden 34 bouken, bedieden 35 naer
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+

40

45

50

55

60

In sinen euele in sinen sere
Dankede hi emmer onsen here
Ende louede gode in sine ghebede
So verre ledene die siechede
Dat hem teuel ter herten sloech
Ende gode dochte dat hi ghenoech
Verduldicheden hadde ghehad
Ende hi wilde hem louen dat
Alse dese wort gheware das
Dat hi biden steruen was
Die lude die hi hadde door god
Gheherberghet in sine arme cot
Bad hi op staen te desen
Dat si met hem souden lesen
Salme om dat hem sine ende
Bi ware ende wel sere ghehende
Ende alsi lasen ende hi mede
Hiet hise suighen daer ter stede
Ende riep lude [ende openbare:]
[‘Swighet alle ende hort hare!]
[Ne condi niet horen met mi]
[Wat sanghe inden hemel si?’]
[Ende alsi horen souden daer toe]
+
Gaf hi den geest hine wist hoe
Ende alse die ziele hene sciet
Dat aldar daer was ter stede
Al veruult wort daermede

+

40 siechede op rasuur 54
suighen er kan evengoed
snighen gelezen worden
Varr.: 38 Dancti 39 sire
gebede 40 leeddene, ziechede
41 Dattem slouch 42
genouch 43 Verduldichede,
gehat 44 Ende hi hem wilde
lonen dat (lees lonen, vgl.
Vincentius: remunerari) 45
wart, geware 46 stervene 47
liede, dor 48 Gheher berget,
sijn aerm 49 Bat hi omme up
staen 50 mettem 51 sijns
levens (ende) 52 (ende) oec
(ghehende) 60 gheest, in
weet 61 henen 63 aldar sic
62 Na vs. ende alse die ziele
henen sciet volgt bij de Vries
het vs. So grote roke hi
ginder liet 63 Dat al dat was
tier stede 64 Vervullet was
ghinder
Bl. I, fol. 1 vo, Kol. a

+
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*

Vanden kinde van .v. jaren dat verloren bleef+
III7, 40.

+

5

10

15

20

25

*

Omdat die menscheit tallen stonden
In vele quaetheit es ghebonden
So moghen wi des wel ghelouen
Dat die stoele van hier bouen
Die die inghel verloren
Ghedoepte kindre nieboren
Veruullen soelen sekerlike
Ende al weten wi dat si hemelrike
Besitten daer die clene kinder
Die in kinscheit comen ginder
Nochtan kinder die spreken moghen
Esser vele dier niet toe doghen
Want die sonde van diese wonnen
Dat ghedoghen niene conden
Want een man in dese stat
Van ons allen bekennet sat
Vmtrent drie jaer was dat gone
Ende die hadde enen sone
Vmtrent .v. jaer had dat kint
Dat had hie te sere ghemint
Dat kint was van sulken seden
Quam hem ane yet tonureden
So spraect lachter ende onnere
Der moghentheit van onsen here
Dat te sware te segghene es
Die vader ne achte niet des
So dat hem an quam siecheit groot
Ende dat kint dat rede ter doot
Die vader seid si diet an saghen

Varr.: Cap. 40, 1 omme dat, mensceit 2 gebonden 3 mogen, geloven 5 de ingelen 6 kindere
ende (nieboren) 7 sullen 8 wetewijt 9 daer ontbr. 10 kintsceit, ghinder 11 kindere mogen 12
Sijn vele, diere, dogen 13 zonden 14 niet en connen 17 omtrent iii jaer was dat ghone 18
(Ende) die, eenen 19 Omtrent, hadde 20 haddi 21 zeden 22 iet onvreden 24 mogentheit 25
zwaer, seggene 26 en 27 anequam, ziecheit 28 Dat kint ende tijdde ter doot 29 seiden si diet
saghen
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*
30 Helt in die scoet ende began claghen
Dat kint sach ende vereeste
Met beuenden oghen quade gheeste
Om hem te nemen allegader

VII
+

Vten graue daer hi lach
Ic berne algader wach
Doe dicke dit riep die keytiue
40 Onboet die costre sinen wiue
Dat wijf sende liede daer
Te proeuen oft was waer
Dat graf hebben si op gedaen
Sine dootcleder sonder waen
45 Die hebben si onghescaet daer vonden
Doe sochten sine daer in tien stonden
Maer sine vonden groot no clene
Van sinen lichame dinc neghene
Nu merken wi dat die ziele sine
50 Was in souderlinghe pine
Daer dat vleesch af als wi spreken
Vter kerken was ghesteken
Eest dat die sonden na die doot+
Te swaer niene sijn no te groot
So mach die messe met offranden
Der zielen vele in staden standen
5 Ende scijnt oec of so begherte groot

*

Bl. I, fol. 2 ro, Kol. a

+

III7, 50.

+

37 Boven kol. a en b, in 't midden, staat in Romeins schrift: VII
43 gedaen: slecht geschrevene e, lijkt op o Cap. 50. 5 so lees e of o?
Varr.: 30 Hilt inden scoot, begant clagen 31 verheeste 32 beweenden ogen, geeste 33 Omme
te nemene algader 37 (hi) in (lach) 38 verberne 39 doe dit (dicke ontbr.) 40 ontboot, coster
41 sendde lieden 42 proevene, ware (= was) 43 upgedaen 44 cledere 45 ongescaet 46 Ende
indie kerke brocht tien stonden 48 lachame, en gene 49 de (ziele) 50 sonderlingere 52 gesteken
Cap. 50, heeft bij de Vries als opschrift: Dat messe ende aelmoesnen den ghoeden helpt. L.
1 eist, de zonden naer de 2 niet si noch 3 de mensce offeranden 5 (scijnt) oft si begerte
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Daer toe hadde na die doot
Een priester woende in sinen daghen
Daer warme fonteine springhen plaghen
Ende daer bade waren gheset
Als hi met euele was belet
Ginc hi hem dwaen in dat bat
So dat hi eens daer ter stat
Quam ghegaen ende sach tier stonde
Enen man dies hi niet hadde conde
Die sine scoen te hant trac af
Ende sine cleder hi hem gaf
Ende als hi vten bade ginc
So plach hi na wel sire dinc
Dit dede hi wel te menigher stode
So dat die pape pensen begonde
In dinen bade dijn goede vrient
[Die di altoos so wel dient.]
[Also dat hi mettem drouch]
[Van brode een deel sijn gevouch.]
[Ende teerst dat hi quam in dat bat,]
[Vant hi ghenen man in dat,]
+
Die hem diende al daer ter stede
Als hi dicken te uoren dede
Ende als die pape was vte [gegaen]
Ende sine cleder an ghedaen
Boot hi ghent broot ghenen [man]
Die te hant wenen began
Twi so biedstu nu dat vader
Dies ne mach ic niet algader
Nu merct nu wel ic was h[ere]
Van deser stat wilen ere
Maer om mine mesdaet groot

Bl. I, fol. 2 ro, Kol. b

+

19 stode: sic, het afkortingsstreepje is den kopiïst in de pen gebleven
Varr.: 6 hadden naer 7 dagen 8 waerme fonteinen springen plagen 10 ware 11 Ghinc, dwaen
(= baden) 13 gegaen 16 clederen 17 alse ghinc 19 Dit dede hi meneghe stonde 20 peinsen
21 ghenen (= dinen) 28 alse 29 alse, uut(gegaen) 30 clederen 31 gheent 32 weenen 34 des
en maghic 35 Nu merke wel 37 omme
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Sette men mi hier na min[e doot]
Ontfarmt di mijns yet her[e]
Offre dit broot voer mi on[sen Here]
Ende bid voer mine sonden
Ende ne werdic hier meer vo[nden]
Alstu coems hier neder baden
So ben ic ter gods ghenad[en]
Die pape verlosene mettesen
Daer die mensche dochte wesen
Toghede wel al openbaer
Dat hi geest met mensche waer
Die pape weende ende bat
Ene weke voer hem nadat
Ende sanc messe voer hem m[ede]
Doe quam hi baden daer ter sted[e]
Ende hine heuet den man n[iet vonden]
Hier bi mochtemen wel o[rconden]
Dat si niet ne nemen die dode
Bede sanc jof messe node
Want sise bidden hem die le[ven]
Ende oec vray biteken gheu[en]
Dat sire bi van haren sond[en]
In dander werelt sijn onbond[en]
Een man in enen cloester w[as]
Dien de duuel gheriet da[s]
Dat hi bi iij. bisante ontst[ac]
Mede te doen sijn ghemac
[Alse oft ware sijn eigijn goet,]
[Si waren onder hem vonden]
[Doch beweendi die zonden,]
[Eer hi uter wereld schiet.]
[Doch al]se hi doot was hi h[ie]t

Varr.: 38 settemen 39 Maer ontfaermt, iet sere 40 Offer, vor 41 bidt vor, zonden 42 en werdic
dan niet vonden 43 Alstu weder comes hier baden 44 genaden 45 verloessene met desen 46
die hem mensche 47 Togedem daer al openbare 48 gheest geen (mensche) 50 Eene 54
machmen 55 Dat si nemen niet node 56 Beede zanc of messe die dode 58 lijctekijn 59 zonden
60 ontbonden 63 Dat hi drie 64 te doene 70 ic (hiet)
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[Dat] men graue in onreine stede
[Ende] sijn gelt op hem mede
[Ende] ment seit dijn gelt dat si
... die verdomenesse metdi
[Omme] dat hem elc castie daer mede
[Te] doene dat die broeder dede
[XX]X daghe na sine doot
[Qu]am mi berou an groot
[Va]n dien monec ende ic dochte
[Dat] hi swaer ghenoech berochte
[Si]ne domheit ende jc seide ic woude
[Dat] men voer hem bidden soude
[Do]e ginc ic dertich daghe mede
[Voe]r hem doen messe ende ghebede
[Wi] vergaten dat ghetal
[Va]nden .XXX. daghen al
[Dat] men v[oer d]e[n] monec bat
[Doe] verbaerdi hem na dat
[Da]t die dertichste dach was leden
[Sin]en broeder tere steden
... seide broeder segt hoet staet
... prac al tote nu waest quaet
[Maer he]den op desen dach
[Qu]am ic daer ic ghenaden sach
[Sijn]t brochti dit int couent
[Ende] wort vertellet ende bekent
[Dat] was die xxxste dach
[Dat] men siere sielen plach
[Dat] si die leuende staen i staden+
[O]oc heeftmen vernomen mede
Dat die messe sanc ende ghebede

III7, 51.

+

Cap. 51, opschr. i: het is onduidelijk of n op de i volgt.
Varr.: 71 groeve, onreinre 72 ghelt up 73 men seide 74 In verdoemenessen met di 77 naer
79 moenc 80 zwaer genouch becochte 81 dompheit ende seide 82 vor 83 gincgic, XXX 84
gebede 86 dagen 87 vorden moenc 89 XXXste 90 teere 91 Die them seide: ‘Broeder! hoe
staet?’ 92 Hi antworde: ‘Tote... 93 up 94 genade 96 wart vertelt 98 zielen Cap. 51, opschr.:
Dat si den levende staen in staden. LI. 2. zanc, gebede
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[Den l]euenden heuet goet ghedaen
[Wan]t het was .i. man gheuaen
5 [Van] vianden daer sijn wijf af plach
[Te o]ffer... op zomeghen dach
... sider keerde tsinen wiue
... seide hare alsic was keytiue
10

15

20

25

30

+

Wart twijf gheware van dien dagen
Dat soe messe en ghebede
Met offranden voer hem dede
Pieter mi telden goede lieden
Dat dese miraclen ghescieden
Een biscop soude te rome comen
Ende in die ze heeften ghenomen
Een tempeest groot ende swaer
So dat hi waent steruen daer
Een scipman sat in enen boot
Die met enen zele groot
An die stiere was ghebonden
Dien brac die zee tien stonden
So groot waren die waghen
Dat si den man onlanghe sagen
Entie biscop metten sinen
Quam tenen eylande met pinen
Dien scipman ende oec dien boot
Helt hi verloren ende doot
Ende dede hem aldaer tien stonden
Messe doen voer sine sonden
Ende voer te rome na dien

+

11 en: als het
afkortingsstreepje er is. dan
is het erg verbleekt;
Varr.: 3 gedaen 4 up
somegen 7 Die wart
ontslegen ende al vri 8
Nochtan en wisti niet waerbi
9 Doe hi dit telde in sijn
claghen 10 daghen 11 doe
(soe) 12 Ende offerande 13
liede 14 miracle ghesciede
15 bisscop 16 zee heeftene
genomen 17 zwaer 20 eenen
zeele 21 gebonden 22 Die
ontbrac 23 (waren) daer (die)
24 onlange saghen 25
bisscop 26 teenen 27 Den
(scipman), den (boot) 28 Hilt
29 dedem 30 zonden 31 naer
Bl. I, fol. 2 vo, Kol. b

+
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Als tweder liet ghesciet
Doe vant hi daer sinen scipman
Groot wonder ginc hem an
Ende vraghede hoe hi emmermee
Leuen mochte in sulke zee
Doe telde hi van vele plaghen
Die hem ghesciede inder waghen
A[l]s mi ghebrac die lijfnere
Ver[l]osic helpe ende were
Ende viel in enen drome diep
Dar ic weder wiec no sliep
Doe quam daer een als mi dochte
Die mi broot te spisen brochte
Ende alsic dat had ontfaen
Quam mi mine cracht toe saen
Saen daerna een scip an quam
+
Bede met kinde ende met wiuen+
Als die besitten wilden ende bliuen
In vrancrike ende hebbent al
Een ongheteld groot ghescal
Wart vanden sarrasinen int lant
Merteel ghemoedse te hant
Als diese emmer wilde keren
Metter hulpe gods ons heren
Duutsche ende fransoyse twaren
Waren met hem inder scaren
Maer clene was die menighe sine
Jeghen alle sarrasine
Doch nam hi op hem den strijt

Bl. II, fol. 1 ro, Kol. a.

+

III8 64.

+

42 tusschen weder en wiec, een uitgeschrapte, onleesbare letter.
39 Bede: het bovendeel van B is afgesneden
Varr.: 32 Alse hem dweder, gescien 34 (wonder) so (ginc) 35 vragedem 37 teldi 38 gesciede
39 Alse, gebrac der lijfnere 40 hulpe 42 Dat, no (weder) 43 alse 44 ter 45 hadde 46 an (saen)
47 saen daer na quam een scip an 39 Beede, kinderen 40 Alse 42 ongetelt 44 gemoetese 45
Alse 46 hulpen 47 Duutsce, Fransoysen te waren 48 mettem 49 menechte 50 jegen alle die
sarrasine 51 up
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Ende versloegher daer ter tijt
m

CCC dusent op tie stede
Ende .LXX dusent mede
55 Met haren coninc abdyrama
Dien si alle volgheden na
Selue verloos hi inden dan

60

65

70

75

80

Der ziere .XVc. man
Die hertoghe heuet vernomen
Dat mertele dus wel es comen
Ende maecte met hem payes ende vrede
Den heidinen volghede hi mede
Ende verbrande hem opt velt
[H]are lytsen ende hare gheteld
Ende versloech van haren scaren
Vele die verdreuen waren
In [skey]ser lewen. xiiijste jaer
Was doet die paeus ouer waer
Dander gregorius diene verwiet
Ende vander heiligher kerken sciet
Doe wart di derde gregorius gekoren
Die vort stercte als wijt horen
Die sentencie die sijn voorsate
Vtegaf omme des keysers onbate
In dat selue jaer so starf
Beda die hemelrike verwarf
Om dat hi in sijn ghescrifte
Die helighe scrifture verlichte
Ende van leuen helich was
In inghelant alsict las
Int xvste jaer dat onscone+
Keyser lewe droech die crone

+

53 sic
Varr.: 52 verslouger 53 uptie
54 M (= dusent) daertoe
(mede) 55 Abdirama 56
volgeden 58 siere, hondert
61 mettem pays 62 so
volgedi 63 verbrandem upt
64 Hare loetgen, haer getelt
65 verslouch 67 keyser
Leuwen 68 doot, paues 70
heileger 71 gecoren 73
vorsate 74 om, onmate 75
dit, staerf 77 sinen gescrichte
78 heilege 79 levene heilech
80 Ingelant Boek VIII, cap.
65, 2 Leuwe drouch de

+

Bl. II, fol. 1 ro, Kol. b

+

III8, 65.

+
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So nam sijn sone constantijn
Een wijf toten bedde sijn
Kalays dochter die coninc was
Vanden auerren alsict las
Die hunen hieten hier te voren
Want soe van heidinen was gh[eboren]
Leerdemen hare die kerstine[sede]
Ende men deedse dopen mede
Hyrene was hare name
Haer man was quaet ende so[nder scame]
Ende die hem weder die kerstine [sette]
Soe hilt kerstijndom met wette
Als ghi horen sult hier nae[r]
In lewen XVIste jaer
Die derde gregorius die pau[es]
Die den keyser sach in aues
Kerstinlec gheloue minnen
Versamenden in rome binnen

.ixc. biscope ende dr[ie]
Groot consilie so hilt hie
Daer was vte ghegeuen met eren
Tanebeden dat beeld ons here
25 Ende oec sente marien
Daer ginc men vermaledien
Alle diese in dorpreheden
Ontnomen ende in quaetheden
In keyser l[ewe] xxiijste jaer
30 Starf in v[rancrike] voer waer
Coninc diederic [die in de] stede
Kaerl merteel [setten] dede
Hilderike ende ga[f] hem die cro[ne]

*

Varr.: 5 Kalaens 6 Alvernen 8 heidijnscap 12 ende ontbr. 13 Ende ontbr., kerke (= kerstine)
14 Maer (soe), bi (wette) 15 Alse 16 Leuwen, xvide 19 Dat kerstijn gelove 20 versaemde
tote 21 IX hondert bisscoppe 22 Grote 23 utegegeven 24 Te anebedene, beelde 25 (oec) mede
(sente) 26 vermalendien 27 dorperheden 28 ontreinden (= ontnomen) 30 staerf vorwaer 32
Karel 33 Hildericke, de
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Diese .ix. jaer droech ontsco[ne]
Een snuedel waest die nie[t dochte]
Datmen coninc hieten mochte
Int selue jaer dat quamen [de Sarrasine]
Met haren coninc ende daden pine
Der stede van herleblanke
Si herghedent al sterc ende crank[e]
Datmen in prouencen vond[en]
[Marteel quam up hem tier stonden,]
[Ende wan hem af Avenyoen,]
[Nerboene, ende brac hem af haer doen,]
[Ende alle die stede daer int lant]
+
[Herlebla]nke ginc in hant
...c prouencen ende borgoengen mede
[Den] heidinen hi so wee dede
[D]at hi hem echt ij coninge sloech
[E]nde daer toe volx of ghenoegh
[Maer] om dat hem ane lach
[E]nde op hem wies nacht ende dach
[Or]loghe ende hem sijn scat
[Ver]minderde die hi hadde ghehadt
[N]am hi papen ende clerken
[E]nde elcsins der heligher kerken
[Di]e tiende want hem die noot dede
[E]nde hi hilter sijn orloghe mede
[E]nde goedde sine ridders daer af
[D]at hi dit dede ende aldus gaf
[S]o seidmen dat hi wart verloren
[E]nde dat ware jammer ende toren
[I]nt selue jaer dat diederic starf
[E]nde merteel weder verwarf
[P]rouencen ende herleblanke die port

Bl. II, fol. 1 vo. Kol. a

+

61 tusschen dat en hi staat een horizontaal-doorschrapte w.
Varr.: 34 drouch, onscone 36 Datmenne, heten 37 dat ontbr. 39 Arleblanke 40 ergerdent,
sterke 41 Dat si in Proventsen 47 Al Proventse, Borgoenge 49 twee coningen slouch 50 af
genouch 51 omme dattem 52 hem upwies 53 die (scat) 54 dien, gehat 56 heileger 57 de 58
hi ontbr., orloge 59 goede 61 seidemen 62 dit 63 staerf 64 verwaerf 65 Proventse Arleblanke
de

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

420

70

5

10

15

20

*

*
[D]oe starf hi dat was grote moort
[E]nde was te sinte denys begrauen
[E]erlike met groter hauen
[H]ier na gheuiel dat men ondede
[S]ijn graf ende niet vant daer ter [s]tede
[N]o vleesch no been dats bekent
[E]ls niet dan .j. groot serpent
[E]nde sijn graf in der ghebare
[B]innen alst verbrant ware
Keyser leons doot & constantijns begin LXVI+
Na den vromighen kaerle mertele
Namen sine sonen in dele
[S]ijn lant elc trac tsine an
[D]een sone hiet karleman
[E]nde dander hiet puppin die clene
[D]ese helden tlant ghemene
[D]ie fransoise die waren bleuen
[I]n prouencen na merteels leuen
[H]ebben eudoens sone waifiere
[U]ten lande verdreuen scie
[D]ie doe orloghede op nerboene
[D]ie goten ne waren niet so coene
[Sine gaven hem up hare steden,]
[Om te sittene met vreden,]
[Niemens ende Nerbone die port,]
+
Ende wat soe hem toe horet
Ende hebben hem ghisele gheset
Om te behouden hare wet
Dus jagheden si daer vten lande
Die sarrasine te hare scande
Ende waifiere eudoens sone
Want hi brochtse in lant die gone

III8, 66.

+

Bl. II, fol. 1 vo. Kol. b

+

10 scie sic
Varr.: 66 staerf, mort 67 sente 70 tier 72 een (= .j.) 73 diere gebare 74 verbernet Cap. 66,
opschr. Leuwen 1 vromegen 5 Pippijn de 6 hilden 7 Fransoysen 8 Proventsen 9 Wayfiere
11 Doe hi orlogede up 12 en, oec niet 16 so, toebehort 18 behoudene 19 jagedensi 20 thaerre
21 Wayfiere ende Eudoene (sone ontbr.) 22 brachtse, de ghone
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Keyser lewe starf voor waer
In sijn xxxiiijste jaer
25 Ende sijn sone constantijn
Moeste na hem keyser sijn
Hi wart keyser ende here
Int jaer ons heren min no mere
30
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*

vijcxl ende ii
xxxv jaer ende nemmee
So droech hi die roemsche crone
Dorperlike ende onscone
Dese was recht oyr naden vader
Vanden lande van quaetheit bede te gader
Alsmen tijd heefti geset
Om te leuen jegen wet
Hi hilt hem an die duuelie
Ende an onreine touerie
Ende in des vleeschs onsuuerhede
Clerke ende monike mede
Doghedem om tgeloue van desen
Vele vernoys als wijt lesen
Die patriarke vander poort
Staercte mede sine woort
Ende al omme die werelt ere
Bedi sende onse here
Grote sterfte ende moort
Te constantenoble in die poort
So datmen vele huse toesloot
Want die liede waren so doot
Datter niemen wilde wesen
Die patriarke qual van desen
Anastasius ende bleef doot
In swaren euele ende groot

Varr.: 23 Leo staerf vorwaer 24 xxiiiiste 26 naer 29 VII hondert, twee 31 drouch, Roemsce
33 hoir 34 Vanden lande ende van quaetheit algader 35 tijt hevet hi gheset 36 Omme te levene
39 vleesch 40 Clerken ende moenken 41 Dogeden omme tgelove 42 alse wij 43 patriaerc,
port 44 wort 45 der (= die) 46 Bidi sendde 47 mort 48 Constantinobele, port 49 sloot 50 doot
(so ontbr.) 51 Wanter niemen in wilde wesen 52 patriaerc 54 zwaren
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55 Na hem quam in die stede sijn
Een monec hiet constantijn
Een onghelouich man ende quaet
+

80
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Int graf daer so begrauen bleuen
Diemen aldus mach vertellen
Mire guldinre pieternelle
Miere dochter vte ver[core]n
Die paues pauwels als wijt horen
Verhief die maghet rene
Ende leidse in .j. marber stene
Te desen tiden was doot bleuen+
Van Rome die paues steuen
Die puppine ende sine partien
Brocht hadden in lombardien
Ende die int ende van sijnen leuen
Troemsche rike hem pijnde te geuen
Den fransoisen enden den vranken
Want constantenoble begonde cranken
Ende ne mochten no ne wouden
Die kerke van rome niet op houden
Sider dat die paues was doot
Vul quam al dit wonder groot
Na hem was paulus paues ghecoren
Die van rome was gheboren
Sijn vader hiet constantijn
Soeter man ne mochte niet sijn
Ende die met siere maysniede

Bl. II, fol. 2 ro, Kol. a

+

III8, 71.

+

7 enden: sic
Varr.: 55 in de 56 moenc 57 Ende volgede al skeysers raet (dit is een vers meer dan in ons
fragment) 58 ongelovech Cap. 70 76 soe, bleef 77 verspellen 78 Miere lievere Pieternellen
79 uutvercoren 80 Paulus 81 dus die maget reene 82 enen Cap. 71, opschr. Wat in Puppijns
tiden gevel. LXXI. 3 Pippin 4 Bracht hadde in Lumbardien 5 Entie, sinen levene 6 Dat
Roemsche rike pijnde te gevene 7 Fransoysen enten Vranken 8 Constantinoble 9 en, en 10
Rome upgehouden 11 Sidert naer des paues doot 13 gecoren 14 geboren 16 Sochter, en 17
Entie, mayseniede
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So gherne besach die arme liede
In constantijns xxjste jaer
Quamen met orloghen swaer
Die turken van verren ende na
Door die poorten van caspia
Ende quamen met hare partie
Ende woesten armenie
In haer lant quam wilen plage
Die hem gheduurde langhe daghe
So dat hem die kerstine rieden
Die ghemanct waren met haren lieden
Dat si in cruus hem daden sceren
Sone soudem die plaghe niet deren
Dit daden si ende in corter stonde
Quamen si in hare ghesonde
Lange daerna hilden si den zede
Ende na hem haer gheslachte mede
[In Constantijns XXIIste jaer]
[So wart een winter groot ende swaer,]
[Al van sente Baves daghe]
[(Seget die cronike sonder saghe)]
+
Tote an onser wrouwen dach
Die in sporkle maent gelach
Die zee die in ponten leghet
Was veruorsen als men seghet
Ghelijc enen marber stene
Hondert milen verre ghemene
XXX slach ellen was tijs dicke
Ende die snee lach onghemicke
IX ellen daer op ghetreden
Dat ys es sonder mesquame leden

Bl. II, fol. 2 ro, Kol. b

+

Varr.: 18 gerne, daerme 20 orlogen 21 Tuerken verre ende van na 22 Dor, porten 23 haerre
partyen 24 Hermenien 26 geduurde lange dage 27 dattem 28 gemanc, mettem 30 soude hem,
plage 31 corten 32 Quamen si weder in haer gesonde 33 hildsi 34 geslachte 39 in 40
Sporclemaent 42 alsemen 43 steene 44 gemene 45 XXX ellen waest oec dicke 46 Entie,
ongemicke 47 XX ellen daer up getreden 48 Dit
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50

55
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*

*
Binnen sporkele optie zee
Ende morende ende brac ontwe
Ende daer beebbeden die ysmaren
Laghen si ofte berge waren
Seghebrecht bescrijft dat vanden tronen
Siren dochten vallen scone
So dat menich wanen woude
Dat die werelt enden soude
An desen tiden in desen stonden
Was een riddre hebbic vonden
Met coninc puppine .j. borgoejoen
Een heilich man in al sijn doen
Ende ghetrouwe ende dienende sere
Enten coninc sinen here
Die ghengolf heet weetmen wale
Van hem sullen wi houden tale
Ghengolf quam tenen tiden+
Ende soude door vrankerike liden
Daer quam hi an ene stede
Daer hi sijn eten reden dede
Ende ginc sitten in .j. gras
Op ene fonteine die scone was
Ginder vraghedi den man
Diende eruachtichede ginc an
Ende hi vercopen wilde om goed
Die fonteine die daer stoet
Die man seide op dat hi mochte
Dat hise hem gherne vercochte
Des coops droeghen si ouereen

III8, 72.

+

49 Valt er misschien optien te lezen? 52 Laghen kan ook als jaghen ontcijferd worden 54
siren sic, maar de i zonder punt
Varr.: 49 Sporkelle up die 50 Ende moruwede, ontwee 51 Ende daer si hoopten die ijsmaren
52 So lagen si oft ijsbergen waren 53 scrijft, trone 54 Sterren 55 menech 57 In (desen tiden)
58 ridder 59 Metten, in Borgenyoen 61 Gode getrouwe ende diendem 63 Gengolf Cap. 72,
opschr. Van Sente Gengolve. LXXII. 1 Gengolf 2 dor Vrancrike 4 gereden 5 een 6 up, daert
(scone was) 7 Ghinder vragedi 8 Die de 9 Oft (Ende ontbr.), omme goet 10 ghinder 11 up
dat 13 coeps drougen
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*

*
Die dorper spotte ende green
Als die ridder danen sciet
[Hi waende tgelt hebben omme niet,]
[Teenen tiden stont die sot]
[Up die fonteine ende maecte spot]
[Metten ridder diese cocht;]
+
Ende eer hi hem bedinken mochte
Sach hi die fonteyne verdroghen
Daer hi toe sach metten ogen
Want gengolf met siere bede
Deedse springhen tere ander stede
In borgoengen daer [hijs] bat
Ende al noch staet [soe daer] ter stat
Nu hadde die gengolf ene vrouwe
Sijn wijf die hem was onghetrouwe
Die lettel vrienscepen hem dede
Om sine grote helichede
Hi hadde hare lieuer gheweset ries
Ende soe els hadde haren kies
Met [hem te] speelne in heimechede
D[an hi] so langhe lach in ghebede
E[ens e]s hi optie fonteine
Metter vrouwen gheseten alleine
Die god door hem daer springhen dede
Ende verweet hare daer ter stede
Waer omme soe haer seluen brochte
In so dorperlijc ghedochte
Daer swoer soe ende seide
Datmen hare onrecht an leide

Bl. II, fol. 2 vo, Kol. a

+

Vss. 25 & 26 gat in het perkament 30 sine: e zeer verbleekt
Varr.: 20 bedinken 21 fonteine 22 oghen 24 springen teere stede 28 ongetrouwe 29
vriendscepen 30 heilechede 31 gewesen 32 hadde gehat 33 Mettem, heimelichede 34 lange,
gebede 35 uptie 36 geseten 37 dor, springen 40 gedochte 41 (soe) sere (ende) 42 hare onrecht
aneleide
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*

*
Ghengolf sett[e] hare selue daer
[En]e purgatie [nie]t te swaer
Ende seid[e wiltu] ghelouet wesen
Dattu o[nsculdich] best van desen
Ontbest [dine] mouwe nu ter stonde
Ende brinct [mi] vter fonteinen gronde
Een keselkijn ende gef mi dat
Bliuestu onghescaet tier stat
So ghelouic in alre wi[js]
Dattu dies onsculdich si[js]
Alsoe dit h[orde sonder vaer]
Stac soe in [den aerm daer]
Ende soe tra[kene weder uut]
Al verbroeyt [altemael die] huut
Die helighe man sprac te hare
Nu es dine quaetheit openbare
Nem dijn goed ende woene allene
Jof met dinen amijs ghemene
Ic wille dijns doens wesen aue
[Doe gaf hi hare half sijn have,]
[Ende soe voer daer soe wilde wesen.]
[Niet langhe pine leet naer desen,]
[Dat, daer hi sliep, een clerc quam,]
+
Die hem moordelike sijn lijf nam
Ende was die ghene daer soe mede
Hare onsuuerhede dede
Doemene droech ten graue waert
Vele sieken an die vaert
Die [an] die bare mochten comen
Hebben hare ghesonde ghenomen

Bl. II. fol. 2 vo, Kol. b

+

Vss. 43-48, 51-55: overal verbleekte en onleesbare passages
Varr.: 43 Gengolf selve sette hare daer 44 zwaer 50 ongescaet, terre 51 ghelove ic 52
ontsculdich 56 Verbroyt 57 heileghe 59 wone 60 Of, gemene 66 mordadelijc 68 onsuverheide
69 Doemen drouch 70 zieken, ane 72 genomen
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75

80

85

90

95

*

*
So dat daer quader vrouwen maghen
Clene niemare hare dragen
Dat god door sine martelare
Miraclen dede openbare
Twijf spotter mede ende seide mijn man
Ghengolf es die also doen can
Rechtenesse ende volbringhen
Also wel als mijn ende can sinken
Mettien recht ter seluer steden
Wart soe krakende beneden
Waest lief of leet soe ne ontcnochte
Dat soet ghesluten niet ne mochte
Ende des selfs plach dat wijf
Voort opten vriendach al haer lijf
Omme dat haer man optien dach
Vermoort was daer hi lach
Opdat soe yet sprac metten mon[d]e
So kraket soe ter seluer stonde
Die coninc horets mar[e]
Ende quam ginder ende [vant] ware
Ende lou[ede] den martelare ons heren
Die cl[erc st]erf met [onneren]
Die hem selue ga[f die doot]
Want hem sine in[adere scoot]
Vten fondame[nte al beneden]
Ende hi bleef [doot daer ter steden]

Vss. 89 vv.: verbleekte plaatsen
Varr.: 73 datter, vrouwe 74 ghene 75 Hoe God dor sinen maertelare 76 al openbare 78
Gengolf, alse wel can 79 Sine miraclen vulbringen 80 Alse mijn achterste ende can singen
81 rechts 82 crakende 83 haer (ontcnochte) 84 soe gesluten niet en 85 des plach soe dat 86
Vort upten Vrijndach 87 Omdat, updien 88 Vermordt, al daer 89 Updat, iet 90 craecte 91
coninc selve 92 quam daer 94 staerf 95 Die Gengolve 96 sijn 98 So dat hi doot bleef daer
ter steden
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*
Miraclen vanden cruce+
III8, 73.

+

In desen tiden gheuiel mede
Dat tanthiochen bider stede
In een stedekijn hiet Jerico
Een groot wonder geuiel also
5 Jueden sijn in een huus comen
Dat jn huren was ghenomen
Daer een kerstin hadde ghewesen
Ende was bleuen daer van desen

*

Varr.: Cap. 73, opschr.: Miracle van enen cruce. LXIII. 2 tAntyochen 3 Jeroco 4 gheviel 6
genomen 7 kerstijn in
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Een kommentaar van Karel van de Woestijne Door Joris Eeckhout
Werkend lid der Koninkl. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde.
In den derden, meteen ook laatsten, jaargang van ‘Nieuw Leven’ (1910) - een Gentsch
tijdschrift onder redaktie van Adolf Herckenrath, Reimond Kimpe, Jef Mennekens,
Dr. René Verdeyen en Frans Thiry - verschenen ‘Enkele beschouwingen over van
de Woestijne’ door den heer E. Legier.
Hierbij maakte Karel van de Woestijne enkele kantteekeningen. Of dat meer
gebeurde, is me onbekend. Allicht een ‘unicum’ dus, en niet alleen daarom
merkwaardig, doch vooral om zijn inhoud. Men kan het gerust heeten: ‘enkele
beschouwingen van Karel van de Woestijne over enkele beschouwingen over Karel
van de Woestijne.’ Beschouwingen dus over eigen werk; een kijk op 's schrijvers
psyche. Allebei te belangrijker naar de kommentator zelf onze belangstelling wekt;
- geen is levendiger en loonender tevens.
Het stuk van den heer Legier wordt hier samengevat; ieder van zijn woorden - cuique
suum! - tusschen aanhalingsteekens geplaatst; de tekst van Karel van de Woestijne
daarentegen ‘in extenso’ weergegeven en gekursiveerd. Waar we zelf een opmerking
wagen, blijven we binnen de veiligheid van strengbewaakte haakjes.
***

‘De steeds vorschende wetenschap’ heeft den mensch niet alleen naar de buiten-,
maar ook, en zeer dringend, naar de binnenwereld verwezen. Zelf-ontleding leidt tot
zelfkennis. Wie in zijn ‘psychologische analyse koppig genoeg is en doordringend’,
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en tevens niet minder ‘stout om zijn zedelijke armoede, en de bankroet van zijn liefste
idealen te durven bekennen’, komt dan ook meestal tot de ontdekking in zichzelf van
‘veel lafheid, dierlijkheid, onzin en zwakheid’. - ‘Die noodige scherpzinnigheid en
die dapperheid heeft van de Woestijne ten deel gekregen, en ze hebben hem geholpen
en geleid in 't ontwikkelen van zijn mooien novellenbundel: Janus met het dubbele
Voorhoofd.’
Naast deze benaming ‘novellenbundel’, plaatst Karel van de Woestijne een
vraagteeken, (en wij met hem).
‘Dat van de Woestijne zelf de held is van zijn boek, daar mag men voor instaan,
omdat de bedrevene voltrokkenheid van al zijn opmerkingen alleen maar dàn mogelijk
is wanneer men uit eigen ondervinding spreekt.’
Bij de eerste zinsnede noteert van de Woestijne: Wie of wat laat toe dit te zeggen?
en vervolgt: Heeft dan Shakespeare, heeft dan Balzac alles ondervonden, alles
doorgemaakt, wat zij in hunne helden ontleden?’
‘Overal, in zijn werk, vinden wij terug den schrijver, met geest, lichaam en ziel,
hetzij bij den woordenspeler Romeo, hetzij bij den cynisch wellustigen Gyges of bij
den driftvollen Blauwbaard.’
Deze bewering noemt van de Woestijne bij haar echten naam: gekheid, en gaat
verder: ‘Ik ben steeds heel bang geweest voor woorden; nooit ben ik een “cynisch
wellusteling” geweest (Gyges trouwens ook niet), en nog veel minder ben ik driftvol.’
‘Van de Woestijne heeft daar geschreven een boek waarin de subjectiviteit heerscht
met een soort onbeschaamdheid, dat soms een bitteren glimlach op lezers mond doet
ontstaan, maar algauw toch het hart ontroert tot verteedering en inwilligend
medelijden.’
Antwoord: niet de subjectiviteit, maar de psychologische analyse heerscht,
misschien, inderdaad met onbeschaamdheid in Janus.
Medelijden echter als overheerschend gevoel ‘zou een element van verzwakking
en vernieling in het leven’ brengen; het zou ‘gevaarlijk’ zijn. Daar moet, omwille
van het geestelijk ‘evenwicht’ in den mensch, aan toegevoegd: ‘een opbeurende
glimlach over onze dwaasheid en onze hoovaardij, die ons deden denken dat wij
alleen zoo sukkelen en strijden moeten.’ In dezen eisch ligt trouwens ‘zooiets als
een toepassing der theorie van
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't evenwicht waarvan de Grieken in hun filosofie en hunne ethiek zóó voortreffelijke
voorstanders waren; om die opvatting getrouw te blijven, dient men niet alleen in
alles een juiste maat te behouden: men zal ook het leven beoordeelen zonder te veel
jammerenden ernst, zonder te spottenden lach; daarom waren noch Democrites noch
Heraclites - de ééne die altijd maar lachte om het leven, de andere altijd maar weende
- geen echte Hellenen.’
(‘O de waarachtige oolijkheid van alle theoretiseeren’ zal van de Woestijne hier
herhaald!); hij schrijft dan ook: Men kan ook wel zonder de theorie van het evenwicht,
en zelfs buiten alle theorie, het leven beoordeelen zooals het hoort. Men moet alleen
hebben ‘geleefd’, het leven hebben ondergaan. Alle beoordeeling van het leven, die
uitgaat van eene theorie, is uit den booze, vooral in literatuur.
‘Janus, met zijn dubbele voorhoofd, het ééne opgehelderd, het andere versomberd,
symboliseert beter den geest van Hellas dan Demokrites de Abderiet of dan Heraclites
de Epheziaan’; het lijdt geen twijfel: moest men Janus rechtstreeks interpelleeren ‘zooals ieder niet-oppervlakkige geest het doen zal’ - om te weten ‘of dit beginsel
van het evenwicht ook als eene verder logisch ontplooide levensopvatting’ gehuldigd
wordt, dan zou ‘een rilling van welbehagen den Janus Bifrons zijne marmeren
blankheid doorzinderen, om de tevredenheid van een bevestigend antwoord te mogen
geven.’
(Zonder zich te storen aan de inderdaad zeer bizondere beeldspraak), verklaart
van de Woestijne uitdrukkelijk: Ik heb geen levensopvatting; ik stel me tevreden met
te leven. (Een veelzinnige bewering, waarvan de bedoeling echter hier zoo duidelijk
voorkomt, dan men ze alleen moedwillig verkeerd zou kunnen uitleggen).
‘Bijna al van de Woestijne's verhalen dragen in zich begrepen de meening over
de noodwendigheid der ethieke harmonie, waarbuiten alles te niet gaan moet’
Ik heb geen meening daarover, herhaalt van de Woestijne; ik leef maar, en schep
geen kunst uit ‘meeningen’, maar meestal uit ‘gewaarwordingen’ die gegroeid zijn
tot gevoel.
Waarin die ethieke harmonie eigenlijk bestaat, wordt nader toegelicht: ‘het is het
stelsel van niet te veel, niet te weinig; de juiste maat in alles; de betrekkelijkheid van
het goede en van
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het kwade; met andere woorden: dat het beste nooit totaal zuiver is van een schadelijk
princiep, dat het slechtste nooit totaal beroofd is van een stukje goede hoedanigheid.’
Is daar niet Blauwbaard? Van de Woestijne's Blauwbaard: ‘niet de donderende
gekaplaarsde vrouwenmoordenaar van het sprookje’, maar ‘de hedendaagsche mensch,
met zijn ingewikkeld gemoed, zijn ziekelijk zenuwstelsel, zijn geest beladen met de
vracht van dertig duizend jaren denkens, voelens en wetens; hij heeft vele boeken
doorsnuffeld, is bijna suf geworden van 't leeren en bespiegelen (“En die Blauwbaard
zou ik-zelf zijn?!” vraagt zich van de Woestijne af); hij begint zijn leven met eenen
herfst, in plaats van met eene lente; geholpen door zijne geleerdheid heeft hij zich
een ideaaltje gesmeed “op 't stuk van liefde en huwelijk”; dat ideaaltje zal heeten het
zuivere inzicht.’
Dat ideaaltje wordt dadelijk door van de Woestijne bij den schabbernak gevat:
Het zuivere inzicht is geen ideaal, het is eene resultatieve werkelijkheid.
Er kan uit dit verhaal het volgende besluit getrokken: ‘het overwegende van een
drift ten nadeele van een andere, is in die drift de kiem der zelfvernieling; het voldoen
in geschikte mate, van iedere drift, kan ons nochtans een voordeel verschaffen dat
niet onverbiddelijk moet afgeweerd worden, omdat het kan strekken tot vollediger
bloei en welzijn van onze behoeften. Wat zedelijkheid aangaat, die moet als rol
hebben ons te leeren wat we aan onze driften moeten toelaten, in den drang van het
werkelijke leven.’
Een tikje nerveus onderbreekt van de Woestijne en roept uit: Die man zou me
werkelijk doen vloeken! Wie zal dan eindelijk eens zeggen, dat Blauwbaard niets
anders is dan de man, die van theorie wil leven, en wien de werkelijkheid, die hij-zelf
in den grond is, gestadig parten speelt. Maar dadelijk luwt zijn kwaad humeur, en
waar gedoceerd wordt: ‘gezonde, leefbare zedeleer moet steunen op het aanhoudend
terugwerken van twee uitersten, die door wederzijdsch toegeven, in vriendschappelijke
harmonie zullen verkeeren’, juicht Karel van de Woestijne toe met een luidruchtig
‘leve de vriendschap!’ Ook in de Vrouw van Kandaules, ‘straalt de kracht der wet
van evenwicht door, wanneer we vernemen dat Guné van haren man begint afkeerig
te worden omdat Kandaules in zijne liefde altijd maar geeft, en niets te ontvangen
verlangt, en ook nog wanneer men ons vertelt hoe
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Christophorus, de sterk gebouwde kerel, ongerust en angstig wordt onder den last
van te veel macht, en te gemakkelijk verkregen overwinning.’
Nog jeuken Karel's lachspieren van daar straks; hij proest het uit: Guné, de
hysterisch-sentimenteele Guné, en ‘de wet van het evenwicht’! om dan, met zijn
gewonen ernst, te vervolgen: Met haar, noch met Christophorus, heeft welke wet ook
iets te maken. Ik heb erbij nooit aan wetten gedacht, maar aan ‘menschelijkheid’,
zonder bijbedoelingen, als ik ze schiep. (Inderdaad, Karel van de Woestijne die wel
eens, uit verheven pudor, zijn poëzie ‘schoon bedrog’ heette, heeft nooit de kunst
‘schoone opzettelijkheid’ genoemd. In de kunst immers is niets zóozeer uit den booze
dan opzettelijkheid. Dit en niets anders bedoelt van de Woestijne, waar hij
herhaaldelijk beweert: ‘ik heb geen levensopvatting’ of ‘ik schep geen kunst uit
meeningen’). Het ethisch-litterair traktaatje wordt voortgezet: ‘niet te leven volgens
de harmonizeerende beginselen, die ons de intuïtie geven van de gewenschte en
geëischte matigheid in alles, is dus de eerste oorzaak van verderf en te niet gaan voor
den mensch.’
Karel van de Woestijne stribbelt nogmaals tegen: Ik leef zonder die
‘harmonizeerende beginselen’; alle beginsel is physiologisch en mij, niet logisch en
overdacht.
Nog op een ander oorzaak van verderf wordt gewezen: ‘de macht van het woord,
waarvan de veelzijdige beteekenissen aan onze redekunde aangenaam zijn, daar we
met een weinig listigheid in de interpretatie der woorden het onredelijkste en
onzedelijkste kunnen staven. De begoocheling en de illusies der woorden bemeesteren
ons, sedert dat we over alles aan 't beredeneeren gingen, gedreven door te overvloedige
lectuur en te diepzinnig tobben over gevoels- en gewetensvraagstukken.’
Heel waar! beaamt Karel van de Woestijne, plechtig, in margine. Eenzelfde
goedkeuring geldt de daarop volgende bewering: ‘Gyges, Romeo en Blauwbaard
hebben geleerd “zich te vergasten aan het maal der woorden” en dat hebben ze of
wel aan de sophisten of wel aan de boeken te danken.’
Waar echter van de Woestijne rechtstreeks in het debat betrokken wordt, en wel
in dezer voege: ‘door overdaad van lezen wordt de mensch als een
zedelijk-ontredderde; van de Woestijne schijnt er wel iets van te weten, hij die zelf
zijn weetgierigheid heeft willen voldoen in 't doorgronden van gods-
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dienstige, geschiedkundige, wetenschappelijke en fantaisistische werken; hij die
genot vond in Herodotes, Shakespeare, Jakobus da Varagine (lees: de Voragine),
Perrault en Thomas à Kempis,’ wordt dadelijk gereageerd: Ben ik dan Querido? ik
ben alleen ‘gevoelig’ voor godsdienst, geschiedenis, wetenschap; eigenlijk weet ik
er niets van. Voor een dichter is intuïtie meer dan wetenschap.
Een paar zinnetjes verder kan het alweer door beiden over een roerend akkoord
gegooid: ‘van de Woestijne komt dus voor als een overtuigd scepticus tegenover de
zoogenaamde hoogere strevingen, die niet geboren zijn uit een behoefte van ons
lichamelijk en moreel gestel, maar wél uit onze redeneer vaardigheid en
woordenpronkerij.’
Dit is waar, heet het bij van de Woestijne. Niemand is vijand van theorie, van
gephilosopheer als ik.
Uit deze premissen echter wordt een besluit afgeleid, dat er feitelijk niet in begrepen
ligt. ‘Op 't gebied der minne steunen maar al te dikwijls de idealistische opvattingen
op de valsche princiepen van Platonische liefde: Liefde om de Liefde: met dergelijke
idealen kan een mensch niet leven, 't is te zeggen niet handelen of in-der-daad
beminnen: zijn ideaal moet door de werkelijkheid afgebroken worden, of zich
beperken tot een abstrakt erotisch dilettantism. Tot nadere verklaring van dit laatste,
dient men in acht te nemen hoe van de Woestijne eigenlijk de liefde beschouwt:
menschenliefde heeft altijd als grond de drift, en hare voldoening. Daarop drukt hij
met klem, en herhaaldelijk.’
Dadelijk protesteert van de Woestijne: Waar staat te lezen, dat dit mijn persoonlijk
oordeel is? Het gaat meest altijd zoo met mijne helden, - maar dat is mijn schuld
niet, maar 't gevolg hunner physiologie.
Met voorbeelden wordt thans gepoogd de gevolgtrekking van daar even te
illustreeren. Allereerst komt op de proppen Guné, de vrouw van Kandaules, die ‘zich
een delicate vrouw acht’, en daarom bij Gyges, de ‘geestelijke’ liefde zoekt, die haar
man haar niet blijkt te kunnen schenken. Wij weten hoe zij zich, op zijn Monna
Vanna's, aan den ‘door een lang verblijf in Griekenland verfijnden’ Gyges opdringt,
en afgewezen wordt door diens ‘welvoegelijkheid en goede manierdheid’.
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Absoluut niet, emendeert van de Woestijne, maar zij heeft geen andere middelen om
Gyges te captiveeren dan de traditioneelvrouwelijke. Ze is niet geestelijk-sterk genoeg,
om anders te doen. Instinctmatig dan, zonder te weten of te denken of het Gyges
plezierig vindt, gebruikt ze de gewone middelen van haar geslacht. En, als Gyges ze
daarom afwijst, houdt ze het voor een ‘affront’, en wreekt zich door het tegendeel te
doen, van wat ze verlangd of gehoopt had. Het ‘mannelijke’ in het huwelijk met Aner
hangt dan ook niet af van haar begeerte; en niets zegt dat zij er ‘haar geluk’ bij
vindt, alleen wraak om haar spijt.
Een ander getuigenis: dit van Benvolio, die in ‘Romeo’, met het oog op ‘de theorie
der drift-liefde’, de volgende meening toegedaan is: ‘Wij kennen - hebt geloof in
rijk ondervinden - buiten het huwelijk, dat ik niet bevoegdelijk weet en eene soort
dankbaarheid die komt met de oude dagen, geen oprechte liefde dan de driftelijke,
en betooien ons meestal, deftigheidshalve, en bedriegen ons-zelven met wat we
hebben begrepen van vrouwelijke teederheid.’
Terecht merkt van de Woestijne daarbij aan: Maar dat zijn weer de woorden van
menschen als Benvolio, niet van mij! Van Benvolio, die het huwelijk niet kent, en die
geen dichter is, en dus ‘vrouwelijke teederheid’ misschien begrijpt, maar nooit
gevoelt!
Om zijn bewering te staven, herinnert Benvolio aan Petrarca, ‘den verheven
minnaar die zoo “zuiver” een Laura liefhad, die Laura, moeder van elf gezonde,
elders gewonnen kinderen. Dus, bij ieder mensch schuilt steeds het dier.’
Tegen dit ‘latius hos’, stuift van de Woestijne dadelijk op: Absoluut niet! De liefde
van Petrarca kon heel goed zuiver zijn, niettegenstaande de elf kinderen. Benvolio
is geen dichter, daarom ziet hij het verschil niet tusschen de ‘cerebrale’ liefde van
Romeo, en het zuivere gevoel van Petrarca.
Zuiver gevoel is inderdaad heel wat anders, dan ‘zuivere liefde-bedoelingen’; en
waar het hier dan ook gaat ‘over het spottend scepticisme dat van de Woestijne
gebruikt tot het kleineeren dier zuivere liefde-bedoelingen’, geeft Karel van de
Woestijne grifweg en volmondig toe: Bedoelingen is het juiste woord. Daar spot ik
inderdaad mee. Maar buiten alle bedoeling kan men zuiver beminnen, en daar heb
ik allen eerbied voor: 't is 't edelste dat er bestaat.
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Nog tot andere moreele bespiegelingen noopt het Blauw-baard-Romeo-geval: ‘beiden
handelen niet, en kunnen niet den overvloed van hunne krachten aan daden besteden;
indien ze dat deden, zouden ze hunne geliefden liefhebben volgens de gezonde
natuurwetten, zonder bittere vergalling, kregelige wispelturigheid of kinderachtige
zwakheid.’
Karel van de Woestijne heet dat: Een verkeerde gevolgtrekking uit eene groote
waarheid.
Alle pleidooi kulmineert in zijn konklusie. ‘'t Laatste wat nog vast te stellen blijft,
is te weten welke Wijsheid of Waarheid wij zullen kiezen als hoogeren meester. (Ik
kies niet, ik onderga) brengt van de Woestijne hier middenin). De oplossing van dit
vraagstuk zal ons gegeven worden in de filosofische verwerking van de legende des
Heiligen Christophorus, waarin voorkomt van de Woestijne's veelzijdige
twijfelmethode..’
Van de Woestijne zet de dwaling dadelijk recht: Dat is mijne methode niet; het is
eene menschelijk-mogelijke methode, die past binnen de psychologie van
Christophorus.
‘Waarheen ons te richten als tot “het” vruchtbaar levensdoel en “de” bevredigende
bezigheid? De prachtig ontvouwde parabel van Christophorus schijnt ons op te leggen
het verdringen van ons egoïsm; daarom moeten we zooveel mogelijk ons eigen
ontvluchten, leven met onze evennaasten, om ze te helpen, door hen geholpen te
worden, in een heilzaam wederkeerig dienstbetoon.’
Karel van de Woestijne is het daarmee volkomen eens: ‘ja, maar buiten alle theorie,
s.v. pl.!’
‘Christophorus is de zoekende zwerver geweest van de ware levensopvatting.’
Wel neen! meent van de Woestijne. ‘Geen levensopvatting, maar voldoening van
een gemoedsdrang.’
‘Het ideaal door Christus voorgeschreven schijnt Christophorus niet onbruikbaar,
er is iets beters dan de Wijsheid van 't menschenhatende molenventje, dat met hem
eens aan 't redeneeren ging over zijne Wijsheid die niet kon voortbestaan, omdat ze
de schakeling der wezens niet beleed, omdat ze niet berustte op en in de leering dat
men zijn evennaaste, niettegenstaande alles, te beminnen heeft, ten minste zoo veel
als zich zelf...’
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‘Onbruikbaar’ en ‘leering’ zijn alweer steenen des aanstoots: Wat denkt Christophorus
aan bruikbaar of niet?! Hij wil gemoedsbevrediging, anders niet, geen leeringgevoel!
Over 't molenventje nog dit: ‘dit molenventje had er naar geschikt, dat al zijn daden
en gedachten overeenstemden met een deel van het stelsel dat hem de waarheid dacht,
gelijk hij in dat stelsel de verontschuldiging van de minste als van de grootste
afwijking in zijn leven vond.’
Juist! meent Karel en voegt daar aan toe: weg dus met alle theorie.
‘Nochtans weten wij niet of Christophorus' keus van Jezus' Wijsheid beslissend
en bestendig zou gebleven zijn: want de heilige sterft in van de Woestijne's verhaal,
vooraleer lange ondervinding gehad te hebben van Jezus' meesterschap.’
Hierbij luidt dadelijk: Waar heeft hij dat in mijn boek gelezen? en bij het
vervolgzinnetje: ‘we begrijpen min of meer dat de schrijver zich steeds terughouden
wil, en weigert een uitsluitende oplossing aan 't problema te geven’, klinkt het: Maar
die oplossing staat er wel klaar en duidelijk in, zou ik meenen!
Tenslotte wordt een parallel getrokken tusschen ‘Christophorus’ en Vermeylen's
‘Wandelende Jood’. - ‘Indien men van de Woestijne's mystieke strekking van kant
schuiven wil, zal men overigens in zijn Christophorus veel gemeenschappelijks
vinden met den Wandelenden Jood van Vermeylen, waarin het zoeken en smachten
naar een juiste en rythmische levensopvatting ook wordt gesymboliseerd door de
ervaring van den zwervenden verworpeling.’
Over dat ‘veel gemeenschappelijks’ oordeelt van de Woestijne als volgt: Ja,
misschien, op dit essentieele na: Vermeylen gaat van een bewuste theorie uit; ik,
integendeel, leid onbewust naar een theorie; het is dus hetzelfde, maar juist andersom.
Daar moest men eens op drukken!
Ook Anatole France wordt in het geding betrokken: ‘Daaruit blijkt dat de degelijkste
kunstwaarde van van de Woestijne's verhalen niet zooveel ligt in de artistieke
omwerking van een gegeven, geplukt bij Herodotes, Homeros, Shakespeare of Jacobus
da Varagine; van dat oogpunt uit bekeken, zouden ze minder moeten geschat worden
dan de bundels van Anatole
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France; maar indien men ze wil waardeeren volgens hunnen gedachtenschat (die er
onbewust in opgesloten ligt! amendeert van de Woestijne), zal men moeten bekennen
dat Blauwbaard en Christophorus even bestendig kunstwerk zullen blijven als France's
Les sept femmes de la Barbe-bleue of La Fille de Lilith.’
***

Tot daar de heer Legier.
Het debat wordt besloten door Karel van de Woestijne. Rekwisitorium tevens en
pleidooi.
Wanneer zullen al die beoordeelaars eigenlijk gelooven, dat ik in ‘Janus’ op geen
enkele plaats heb willen betoogen; dat ik er niets in bewijzen wil, en dat ik er geen
andere bedoeling in had, dan ‘mon bon plaisir’. Dat is de eenige en zuivere waarheid.
Verder is het volkomen onwaar, dat ik-zelf achter mijn helden zit, niet meer dan
Shakespeare achter Othello. Het zijn poppen die ik heb doen dansen, zooals het paste
naar het karakter dat ik ze geven wou, en ook een beetje naar mijn fantazie. Alleen
in Christophorus is er iets van eigen leed en eigen strijd. Maar hoe ver dan buiten
mij gehouden! Hoe weinig autobiografisch. Wil men mij hebben in alle echtheid,
men leze mijn verzen. In het proza van ‘Janus’ zoeke men alleen, ik herhaal het,
‘mon bon plaisir’, zelfs in een goed deel van ‘Christophorus’.
***

Men is den heer Legier dankbaar om zijne beschouwingen over Karel van de
Woestijne, en niet het minst, omdat zij enkele beschouwingen van Karel van de
Woestijne uitlokten.
Dit kommentaar stuurde Karel van de Woestijne naar den heer Firmin van Hecke,
die een tijdlang deel uitmaakte van de Nieuw-Leven-redaktie.
De heer Firmin van Hecke was zoo vriendelijk me dit dokument te schenken; ik
blijf hem daar zeer dankbaar om.
April '39.
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Julius Mac Leod
De eerste Vlaamsche natuurkundige, lid eener Koninklijke Vlaamsche
Academie
Door Prof. Dr. A.J.J. Van de Velde
Lid der Koninkl. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde.
Julius Mac Leod zou thans 82 jaar oud zijn. Hij werd den 12 Juni 1900 tot
briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
gekozen, en den 15 Maart 1905 tot werkend lid. Die benoeming had zeker een
bijzondere beteekenis; de stichter van het Kruidkundig Genootschap Dodonaea en
van het Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres was niet alleen een uitstekende
beoefenaar der natuurlijke wetenschappen, doch ook een voorbeeldige
wetenschappelijke schrijver; niet alleen een vlijtige verzamelaar van biologische
waarnemingen, doch ook een mensch met opbouwenden geest die de feiten wist te
benuttigen om sociale wenken te geven. Indien zijn vruchtbare arbeid in den schijn
veelzijdig is, is er toch een duidelijke eenheid in zijn werk waar te nemen. De biologie
is voor hem een bron van streng onderzoek, ook een bron van talrijke bespiegelingen
op de gebieden van het onderwijs, van de taal, van de sociologie, van het
volksonderricht. Zijn eerste werken gaan over de dierkunde; daarna over de
plantenbiologie, over de betrekkingen tusschen dieren en planten; hetgeen aanleiding
geeft tot zijn standaardstudie over de bevruchting der bloemen; daarna onderzoekt
hij den invloed van de wetenschap op het onderwijs en van de taal op de wetenschap.
Zijn handboeken over dier- en plantenkunde, die meer voor normaal dan voor hooger
onderwijs werden geschreven, hebben een welverdienden bijval gekend; hij heeft
zijn Universiteitsleergang nooit uitgegeven, omdat hij overtuigd was, dat een
dergelijke leergang elk jaar veranderen moet, en dat een gedrukte of getypte leergang
als het ware het wetenschapsonderwijs tot stilstand houdt, totdat de uitgave is uitgeput.
Zijn flora echter

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

440
heeft talrijke generaties van studenten geholpen, en wordt thans op de hoogte
gehouden door de nieuwe uitgaven van prof. van Oye.
De laatste jaren van zijn leven werden ingenomen door de kwantitatieve biologie;
slechts een deel van zijn geduldige waarnemingen heeft het licht gezien; in zijn
nagelaten papieren zijn nog zeer talrijke vaststellingen verzameld, die misschien
voor de wetenschap verloren blijven.
Ik stel het zeer op prijs door het Bestuur van deze Academie uitgenoodigd geweest
te zijn om op deze maandelijksche zitting over Mac Leod te spreken. Ik had de groote
eer in April 1919 als zijn opvolger zijn zetel te mogen innemen. Nu, op het oogenblik
dat ik naar de Nieuwe Academie van Wetenschappen ben overgegaan, na juist 20
jaren als werkend lid te hebben gezeteld in deze Academie, die wij als de moeder
der nieuwe Vlaamsche Academiën mogen beschouwen, wordt mij de gelegenheid
geschonken mijn leermeester te huldigen. Een leermeester die een puike leeraar was,
ook een groot geleerde. Over menschen van zulk verheven karakter, menschen die
tot voorbeelden kunnen dienen, kan men nooit genoeg spreken.
Mijn hoofd is op dit oogenblik vol herinneringen van mijn jeugd, toen ik den
meester leerde kennen en nog niet begreep, toen na de geboorte van Dodonaea in
1887, tien jaren later hij, met eenige zijner vrienden en leerlingen, het Vlaamsch
Natuur- en Geneeskundig Congres stichtte. Welke warme geestdrift kon hij in onze
geesten wekken!
De stichter en zijn medewerkers zijn verdwenen; ik ben de eenige die nog overblijft.
Thans begin ik den omvang van zijn invloed te begrijpen en op waarde te schatten.
Nooit heeft Mac Leod geroepen, zooals andere: ‘Ik dien’; maar hij heeft werkelijk
zijn gansche leven, zijn studenten, zijn leerlingen, zijn vrienden, zijn vijanden, zijn
volk gediend. Nooit heeft Mac Leod, zooals anderen, getracht eenig voordeel te
trekken uit zijn invloed, maar het zaad dat hij verspreid heeft, heeft vruchten gedragen,
en vele van zijn tegenstrevers, van vroeger en thans, hebben die vruchten geplukt,
en aldus voor hun eigen belang gezorgd.
Die werkzame beoefenaar der wetenschap bleef niet onverschillig aan de
aantrekkelijkheid van de letterkunde en van
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de kunst. Gaarne las hij en verspreidde hij in zijn omgeving, ook onder
volksmenschen, romans en novellen.
Gaarne sprak hij over letterkunde. Zijn familie trouwens telde verscheidene
talentvolle schrijvers, Mevrouw Sophia zijn moeder, Virginie en Rosalie Loveling
zijn tantes, Cyriel Buysse zijn neef, en zijn wetenschap, zijn onderzoekingen waren
geen hinderpalen om de letteren lief te hebben en te vereeren.
Hij voelde zeer veel voor de kunst in de natuur, - de natuur was immers voor hem
de groote leermeesteres, - voor wetenschap, en voor schoonheid. De ideale zuiverheid
der vormen en der kleuren wist hij te ontdekken in de bloemen, de insecten, de
schelpen, tot in de microscopische wezens. Meer dan eens betreurde hij de
eentoonigheid van vele kunstenaars in het scheppen der vormen, wanneer de natuur
zulke eindelooze schatten bezit.
Dat kunstgevoel bracht hij zelf in zijn wetenschappelijk werk; zijn taal is zuiver,
eenvoudig, kristalhelder, en altijd aangenaam en sierlijk; als teekenaar heeft hij
talrijke zijner geschriften, met duidelijke, bijna altijd naar de natuur oorspronkelijke
teekeningen versierd; zijn schetsen van dieren en van planten blijven kunststukjes
van waarheid. Tot in het schrijven van zijn opstellen wist hij de grootste volmaaktheid
te bereiken; als hij aan het opstellen was, werkte hij eerst alleen met den geest,
gewoonlijk al wandelend. Wanneer hij van een eenzame wandeling naar de
studiekamer terugkwam, vloeiden de woorden en de zinssneden hem afgewerkt uit
de pen.
Hij beproefde het een oordeel uit te spreken over de letterkunde, met een
vergelijking te maken tusschen de beoefenaren der letteren en de beoefenaren der
wetenschappen.
De studie van de door erfelijkheid verkregen eigenschappen van planten en dieren,
alsook van de kunstmatige teeltkeus om deze wezens te veredelen heeft Mac Leod
gebracht op het gebied van den mensch. De veredeling van den mensch is echter
volgens hem een zeer moeilijke taak, en hij bespreekt de neiging door de
letterkundigen gevolgd om de menschelijke natuur, de eigenschappen van den mensch,
tot onderwerp te kiezen. (Erfelijkheid, 1897, pp. 34-36.)
‘Onder de schrijvers die deze richting volgen, zegt hij, worden er gevonden die
in hoofdzaak de methode der natuur-
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onderzoekers aanwenden, en uit hunne waarnemingen over andere menschen
bouwstoffen verzamelen.
Andere letterkundigen verdiepen zich in zich zelf en trachten door inwendige
waarneming of zelfbespiegeling d.w.z. door de ontleding van hunne persoonlijke
gewaarwordingen, indrukken, neigingen, en wat dies meer “den mensch” te leeren
kennen; andere nog gebruiken de beide methoden te gelijk, maar allen stemmen
hierin overeen dat zij personen op het tooneel brengen die handelen volgens hunne
zichtbare of verborgen eigenschappen, of onder den invloed van bekende of
geheimzinnige oorzaken.
De geschriften, waarin aldus menschelijke bouwstoffen verwerkt worden, getuigen
dikwijls van veel talent, en kunnen uit het oogpunt der kunst een hooge beteekenis
hebben, maar men vergist zich volkomen als men aan die gewrochten
wetenschappelijke waarde toekent, als men meent dat zij onze kennis van de
eigenschappen van den mensch wezenlijk bevorderen. In een letterkundig werk wordt
immers geen duidelijke scheiding gemaakt tusschen de waargenomen werkelijkheid,
die de bouwstoffen heeft geleverd, en de voortbrengselen van de verbeelding van
den schrijver. Het gedeelte waarheid, dat de grondslag van sommige romans uitmaakt,
is voor de wetenschap onbruikbaar, wegens de phantasie die er is bij gemengd.
Daarenboven hebben vele hedendaagsche schrijvers een zonderlinge neiging om
in den mensch bij voorkeur de nadeelige eigenschappen te bestudeeren en te ontleden,
en ongunstige invloeden in werking te brengen. Al die somberheid wordt meestal
voorgesteld als iets onvermijdelijks, als een gevolg van de erfelijkheid en van de
onverbiddelijke wetten der Natuur. Door een dergelijke, steeds herhaalde uitstalling
van de schaduwzijde der werkelijkheid wordt het publiek in den waan gebracht dat
de erfelijkheid aan den mensch niets anders mededeelt dan gebreken en slechte
neigingen, en dat de wetten van de natuur niets dan kwaad veroorzaken.
Terwijl een aantal schrijvers aldus zich zelf en hunne lezers aan treurigheid
gewennen en van het licht afwenden, en hun talent gebruiken om een ontzenuwend
fatalisme onder een wetenschappelijk masker overal te doen ingang vinden, leert de
Wetenschap ons in ieder levend wezen de kiemen onderscheiden van goede en kwade
eigenschappen. Zij leert ons de mogelijk-
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heid inzien om ook bij den mensch de kiemen van het goede te doen bloeien, op
zedelijk evenals op stoffelijk gebied, en om de kiemen die aan kwade vruchten het
aanzijn geven, te versmachten. Zij werkt onverpoosd; iedere dag voegt iets bij haren
schat, en brengt haar nader bij Haar Ideaal.’ Aldus Julius Mac Leod.
***

Telkens een gelegenheid zich aanbiedt over Mac Leod te spreken, breng ik mijn
verzameling zijner werken op mijn werktafel, en telkens ontdek ik iets dat vroeger
niet werd opgemerkt of begrepen. Onder deze werken gaf ik thans de voorkeur aan
zes zijner voordrachten, waaruit ik eenige uittreksels heb gehaald, ten einde zijn
sociale en philosophische opvattingen opnieuw onder de oogen te brengen. De
schrijver zelf aan het woord te laten blijkt mij de beste methode om zijn geest op
verschillende gebieden te doen herleven.
In 1883 verscheen: Het nut der natuurlijke wetenschappen en hunne plaats in
het onderwijs. (Jaarb. Willemsfonds 1883, Mengelingen pp 75-88).
De natuurlijke wetenschappen verdienen aangeleerd te worden; in de lagere scholen
moet die studie gemakkelijk en aantrekkelijk zijn en aanleiding geven tot
verzamelingen. De tegenstanders van dat onderwijs vinden het een nuttelooze
tijdverspilling en voor kinderen veel te lastig. Maar de lessen over de natuur kunnen
onder een uiterst eenvoudigen vorm gebracht worden; wordt dat onderwijs in het
Nederlandsch gegeven, dan is het nog gemakkelijker omdat de negen tienden der
wetenschappelijke uitdrukkingen aan de volkstaal zijn ontleend, en aldus door iedereen
gekend of ten minste gemakkelijker te verstaan en te onthouden.
Mac Leod haalt dan het geval aan van drie boerenknapen, die zich naar een naburig
dorp ter school begaven. Zij hadden bloemen en kruiden in de hand, en waren bezig
met er nog op te zoeken; hij vroeg hun wat zij daarmede gingen doen. ‘Dat is voor
onzen meester, voor de les van natuurwetenschap’ antwoordden zij. De meester van
die jongens had waarlijk beseft welk middel de studie der natuur hem aan de hand
geeft,
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om door zijn leerlingen niet meer als een vijand of een dwingeland aangezien te
worden, maar als een vriend die in zijn taak geholpen en ondersteund verdient te
worden.
Ten slotte bewijst Mac Leod dat de studie der natuur aandacht en eerbied ten volle
waard is, want zij is niet alleen een aantrekkelijke, geestverheffende ontspanning;
zij heeft ook het hare bijgedragen tot het stoffelijk welzijn van het menschdom. Laten
wij slechts denken aan de onderzoekingen van Louis Pasteur die dieren en menschen
van de vernieling redden; laat ons ook uit het oog niet verliezen dat een enkele
wetenschappelijke gedachte, onder de landbouwers verspreid, door hare toepassingen
alle jaren duizende zakken graan kan doen winnen.
In 1897 sprak Mac Leod op het 1e Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres een
rede: Over de studie der natuurlijke wetenschappen. (Handelingen van het 1e
Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres Gent 1897, Gent Vanderpoorten 1898,
pp 94-102).
Die redevoering werd uitgesproken op Zondag 26 September 1897 in de collegezaal
van den ouden plantentuin der Universiteit, thans het Baudeloohof. In Mei 1897
waren acht personen ten huize van prof. Mac Leod vergaderd, namelijk Bouqué, C.
De Bruyne, De Buck, J. De Windt, J. Mac Leod, H. Sabbe, G. Staes en A.J.J. Van
de Velde. Het doel van de vergadering was het voorstel van Mac Leod, Jan De Windt
en Herman Sabbe een Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres in te richten. Na
enkele maanden hield het Congres zijn eerste vergadering; 70 leden, onder de 101
toetreders, waren aanwezig, en de voorzitter Mac Leod hield de feestrede.
Hij bewees dat de natuurlijke wetenschappen over machtiger middelen beschikken
dan andere concrete wetenschappen, om waarheden te ontdekken; hij bewees ook
dat het populariseeren der wetenschap in eigen taal een krachtig middel is om te
leeren wetenschappelijk denken, en om uit de bekrompenheid van overdreven
specialisatie te geraken.
In 1898 op het volgend 2e Congres sprak hij over: Het tegenwoordig programma
van het Middelbaar Onderwijs en de studie der natuur- en geneeskundige
wetenschappen.
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(Handelingen van het 2e Vlaamsch natuur- en geneeskundig Congres Gent 1898,
Gent Vanderpoorten, 1899, pp. 134-148).
Mac Leod vestigt de aandacht op de onbekwaamheid der hoogstudenten op het
gebied van teekenen en van wiskunde; volgens hem wordt in de opvoeding een te
groote plaats geschonken aan het onderwijs in Latijn en Grieksch en een veel te
geringe aan het onderwijs in de natuurlijke wetenschappen. Hij weerlegt de drie
argumenten: 1o de kennis der doode talen bewijst groote diensten aan den student in
de natuur- en geneeskundige wetenschappen, omdat vele aan het Latijn of aan het
Grieksch ontleende technische woorden, daardoor gemakkelijker begrepen en
onthouden worden; 2o de studie der twee klassieke talen is een uitmuntende oefening
voor den geest, die door geen andere kan vervangen worden; 3o zonder een voldoende
kennis van de beschaving der Oudheid is hoogere intellectuëele cultuur onmogelijk.
Hij eindigt met de rol der Universiteiten te bespreken in de verspreiding van de
wetenschappen en van kennis onder het volk.
Er dient gezegd dat Mac Leod zich later minder streng uitsprak over het nut van
het Latijn.
In 1900 blijkt zijn onderzoek over het onderwijs gesloten en hij bewandelt het gebied
der sociologie: De invloed der levensvoorwaarden en de sociale
verantwoordelijkheid. (Handelingen van het 4e Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig
Congres Brussel 1900, Gent Vanderpoorten en Antwerpen Nederlandsche Boekhandel
1900, pp. 149-165).
Dat stuk is wellicht het best onder Mac Leod's voordrachten; het bespreekt de
oorzaken die langzame veranderingen der levende wezens teweeg brengen. Mac
Leod wijst vooral op den strijd voor het bestaan, die een worsteling is tegen de
oorzaken van ondergang, op den invloed van en de aanpassing aan de
levensvoorwaarden, op het opwekken van verborgen eigenschappen.
Op het gebied der sociologie vertoonen de menschen aangeboren eigenschappen
door de levensvoorwaarden medegebracht, wordt in de opvoeding de gevoelige
periode tot opwekking van het talent verwaarloosd, wordt het overschot be-
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staande uit stoffelijken rijkdom, vrijen tijd en intellectueele macht aan diegene die
het broodnoodig hebben niet geschonken, wordt de ellende op ondoelmatige wijze
verzacht en wordt niet gezocht die ellende te voorkomen.
In 1901 spreekt hij over Strijd voor het bestaan en wederkeerig dienstbetoon.
(Handelingen van het 5e Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres Brugge 1901,
Brugge Witteryck 1901, pp 224-240).
Dit stuk verscheen ook als inleiding van: Wederkeerig Dienstbetoon, een factor
der evolutie door P. Kropotkin (met toestemming van den schrijver uit het Engelsch
vertaald door Fanny Mac Leod-Maertens, Amsterdam, Van Looy, 1904, pp. 1-26).
Mac Leod onderzoekt wat de woorden Strijd voor het bestaan in de werkelijkheid
beteekenen, en bewijst dat het woord strijd moet vervangen worden door het woord
arbeid.
De grondige studie van de bloemknoppen der vruchtboomen, van de
woestijnplanten, van de diersoorten der Noordelijke streken, van de trekvogels, van
het bouwen van nesten, bewijst dat die strijd niemand benadeelt of vernielt, maar
wel gericht is tegen vernielende natuurkrachten.
Door wederkeerig dienstbetoon wordt het bestaan van eene maatschappij mogelijk;
achtereenvolgens bespreekt Mac Leod de eencellige plant, de wier en Spirogyra en
Ulothrix, de wilde volksstammen en de zoogezegde beschaafde volkeren.
In 1901 verschijnt zijn voordracht gehouden in de Studentenvereeniging Geen Taal,
Geen Vrijheid te Brussel in December 1900: Nieuwe Wegen. (Van Nu en Straks,
Maart 1901, 24 pp).
Een proef van 70 jaren, 1830 tot 1900, heeft bewezen dat de verfransching der
Vlamingen niets anders gedaan heeft dan het volk te verknoeien, de Vlaamsche
arbeiders in een lageren toestand te brengen en te houden, het onderwijs
ondoeltreffend te maken. Mac Leod oordeelt dat de tijd thans gekomen is om een
andere proef te beginnen, namelijk om het Vlaamsche volk in zijn eigen taal zich te
laten ontwikkelen; dat volk heeft behoefte aan scholen, aan boeken, aan bekwame
personen die het kunnen voorlichten. Hij noodigt de studenten uit de noodige
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wils- en werkkracht te veroveren om eens zulke bekwame menschen te worden; zij
kunnen zoodoende beter werk verrichten dan vergaderingen te houden, aan een
feestdisch aan te zitten of aan een stoet deel te nemen.
***

Uit deze zes voordrachten heb ik eenige typische uittreksels gekozen, waarmede ik
wensch Julius Mac Leod eenige oogenblikken te laten herleven, waarmede zekere
zijner opvattingen en ook de letterkundige vorm aan die opvattingen geschonken,
beter onder de oogen kunnen worden gebracht. Aan die uittreksels heb ik getracht
een gepasten titel te geven.

De beleedigde Wetenschap (1901)
Ieder mensch is een lid der maatschappij. De maatschappij zelve is geworden wat
ze is door wederkeerig dienstbetoon tusschen hare leden: anders ware het slechts
eene menigte, dit wil zeggen een onsamenhangende kudde. Zoodra een lid der
maatschappij strijd voert tegen zijn medeleden wordt de maatschappij zelve in
verwarring gebracht, en de wanorde die aldus ontstaat wordt nadeelig voor al hare
leden en dus voor hem zelf. Zijn eigen belang gebiedt hem den strijd te vermijden
overal waar dit mogelijk is, en daarentegen heil te zoeken in het wederkeerig
dienstbetoon.
De Geschiedenis, zooals ze thans gewoonlijk onderwezen wordt, vestigt vooral
onze aandacht op den strijd die door de eeuwen heen tusschen de maatschappijen of
volkeren en tusschen de leden van een zelfde volk werd gevoerd. Zij hangt ons
immers een tafereel op van gestadige oorlogen en burgeroorlogen, dit wil zeggen
van verschijnselen, die de maatschappijen ziek maken en haren vooruitgang
belemmeren. Daardoor is bij velen het denkbeeld ontstaan, alsof dat eeuwig strijden
en kampen een historische onvermijdelijkheid was.... en blijven moest.
Wanneer men zich beroept op hoogere redelijke beginselen om het verkeerde
daarvan te doen inzien, wordt geantwoord met de gevleugelde woorden: Strijd voor
het bestaan!
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Men beroept zich op de wetenschap om daden te verontschuldigen die de
maatschappijen ziek maken. Aldus worden onze denkbeelden vervalscht, en tevens
wordt de wetenschap gelasterd.
(Uit: Strijd voor het bestaan en wederkeerig dienstbetoon. Handel. 5e Vla. Congres
Brugge 1901, Brugge 1901 p 238.)

De echte rol van de Wetenschap (1901)
Telkens men met de Wetenschap te rade gaat wordt men omhoog gevoerd, een
heerlijke toekomst te gemoet, - en telkens opnieuw wordt men daarna ontstemd door
menschen, die van de moderne wetenschap ter nauwernood het bestaan kennen, en
daarvan niets anders hebben vernomen dan enkele gevleugelde woorden. Die
menschen komen ons vertellen dat de mensch is wat hij is, en dat men het vergeefs
zal beproeven hem te veranderen.
Men kan over de grondslagen en over de wetten der zedeleer eindeloos redetwisten,
en dit werd sedert eeuwen gedaan.
Iets staat echter voor ons als een feit: de idealen, die de moderne wetenschap ons
voorspiegelt, strooken in hoofdzaak met de verzuchting naar iets hoogers, die sedert
eeuwen uit de menschheid opgaat.
Reeds uit de catacomben van het Oude Rome rees de zucht op naar vrede,
gelijkheid, rechtvaardigheid. De Romeinsche keizers en de latere vorsten lieten op
hunne munten en gedenkpenningen telkens opnieuw de woorden pax, aequitas,
justitia stempelen, en zonden aldus, tot in de verst afgelegen hoeken van hun rijk,
de belofte dat de wensch der volkeren zou bevredigd worden.
Wij mogen hopen en vertrouwen dat de Wetenschap ons eenmaal de Kunst zal
leeren om het ideaal der menschheid te verwezenlijken.
(Uit: Strijd voor het bestaan en wederkeerig dienstbetoon. Handel. 5e Vla. Congres
Brugge 1901, Brugge 1901 p 240.)
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Het belang van wetenschapverspreiding voor den onderzoeker (1897)
Het verspreiden van wetenschap onder niet-ingewijden dient niet uitsluitend
beschouwd te worden als een opoffering die de geleerde zich moet getroosten uit
plichtgevoel. Het houden van wetenschappelijke voordrachten, het schrijven van
wetenschappelijke artikels en boeken in algemeen verstaanbaren vorm is een
uitnemende oefening, die het wetenschappelijk denken bevordert, en ons daarenboven
de kunst leert om onze gedachten op een fatsoenlijke wijze uit te drukken.
In ons land zijn er vele beoefenaren der wetenschap te vinden, die hun leven
doorbrengen in het laboratorium, die zich verdiepen in de studie van een beperkt
aantal onderwerpen, en voor wie geen ander ideaal bestaat dan het mededeelen van
de verkregen uitkomsten in tijdschriften, die alleen door specialisten gelezen worden.
Een dergelijke inrichting van den wetenschappelijken arbeid, heeft onvermijdelijk,
in de meeste gevallen, een betreurenswaardige bekrompenheid ten gevolge. De man
van wetenschap verliest op den duur uit het oog welke plaats het kleine vakje dat hij
doorgrondt in het wetenschappelijk geheel bekleedt, - en de resultaten van zijn arbeid
worden vaak medegedeeld in een vorm die ze grootendeels onverstaanbaar maakt,
zelfs voor andere natuuronderzoekers, die niet nauwkeurig hetzelfde vakje der
wetenschap hebben bestudeerd. In ons land zijn die gebreken sterk uitgesproken.
Het populariseeren der wetenschap is een tegengift, waardoor bekrompenheid en
onmondigheid met goed gevolg kunnen bestreden worden.
(Uit: Over de studie der natuurlijke wetenschappen. Handel. 1e Vla. Congres Gent
1897, Gent 1898 p 96.)

De uitnoodiging (1901)
Wanneer men de menschen uitnoodigt om kermis te vieren komen er velen; wanneer
men het stilzwijgen behoudt over hunne plichten en uitsluitend spreekt over hunne
rechten wordt men
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toegejuicht. Wanneer men ze daarentegen uitnoodigt om jaren lang te werken, om
zichzelf te vormen, op een stille studiekamer, verre van het gejoel der menigte, en
in weerwil van de invloeden die ze ondergaan, wordt de uitnoodiging slechts door
enkelen beantwoordt. Het zijn die enkelen die wij hebben moeten. Zij, die weten wat
zij willen, die de noodige kracht bezitten, om anders dan met woorden te willen, die hun doel willen bereiken langs den steilen weg die in rechte lijn onder de
verzengende stralen der zon omhoog voert, - zij zijn het die wij uitnoodigen.... naar
omhoog.
(Uit: Nieuwe Wegen. Van Nu en Straks, Maart 1901 p 24.)

De Vlaamsche wetenschappelijke Congressen (1897)
Op onze Congressen, waar beoefenaren van een aantal verschillende vakken voortaan
zullen bijeenkomen, zal ook de bekrompenheid, die door overdreven specialisatie
aangekweekt wordt, allengs plaats maken voor een breedere opvatting, die ons beter
zal leeren inzien welk verband bestaat tusschen de wetenschap en het sociaal leven,
en ons steeds zal herinneren dat onze wetenschap moet Vlaamsch zijn. d.w.z. dat zij
hare vruchten moet schenken aan het Vlaamsche land, omdat zij door den Vlaamschen
grond wordt gevoed.
(Uit: Over de studie der natuurlijke wetenschappen. Handel. 1e Vla. Congres Gent
1897, Gent 1898 p 102.)

Zij die door een microscoop zitten kijken (1883)
Iedereen weet wat men verstaat door de woorden besmettelijke ziekten. Vele van die
ziekten, zooals cholera, melaatschheid, enz. hebben voor den mensch de noodlottigste
gevolgen, en al de pogingen, welke tot hiertoe door de geneeskunde aangewend
werden, hebben maar een onvolkomen uitslag opgeleverd.
Welnu de lieden, ‘die geheele dagen door een microscoop zitten kijken’, hebben
ontdekt dat al die ziekten veroorzaakt zijn door de tegenwoordigheid in het lichaam,
van schepsels
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met het bloote oog volkomen onzichtbaar, en welke zoo klein zijn, dat men er vele
duizenden zou moeten opeenhoopen om een lichaampje te krijgen, dat zoo groot zij
als een zandkorreltje...
En nochtans indien iemand van diegenen, welke vragen waartoe de microscoop
eigenlijk dienen kan, Pasteur aan het werk gezien had, met geheele tafels vol glazen
schaaltjes waarin onzichtbare beestjes gekweekt werden, en met een vergrootglas,
waardoor hij naar die beestjes zat te kijken, dan zou hij zeker bij zich zelven gedacht
hebben: daar is nog iemand, die bezig is met zijn tijd te verbeuzelen.
(Uit: Het nut der natuurlijke wetenschappen. Jaarb. Willemsfonds 1883, pp 83 en
85.)

De immuniteit duidelijk gemaakt (1883)
De groot geleerde Pasteur heeft het middel gevonden om de voortzetting van een
besmettelijke ziekte van het vee, het miltvuur, te beletten. Ziehier hoe hij daartoe
gekomen is:
Hij heeft de kleine diertjes die het miltvuur veroorzaken in glazen opgekweekt,
en hij heeft bemerkt dat, als men ze gedurende een zekeren tijd in bijzondere
omstandigheden (die wij hier niet moeten beschrijven) plaatst, zij om zoo te zeggen
zelven ziek worden, en bijna al hunne besmettende kracht verliezen. Indien men
eenige van die uitgeputte diertjes in het lichaam van een schaap b.v. kunstmatig (door
inenting) doet binnendringen, is dat schaap gedurende korten tijd min of meer
ziekelijk, maar het is al gauw weer genezen, en het mag dan aan alle oorzaken van
besmetting, waardoor andere schapen dadelijk zouden aangetast zijn, blootgesteld
worden zonder eenig gevaar te loopen. Het is alsof men het schaap, door de lichte
gevolgen van de inenting, van de ziekte vrijgekocht had.
Welhaast zal dat eenvoudig middel overal ingevoerd zijn. Men zal op die wijze
alle jaren duizende schapen van de vernieling redden en miljoenen voor het
menschdom sparen.
(Uit: Het nut der natuurlijke wetenschappen, Jaarb. Willems Fonds 1883, p 84.)
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De Theorie der maatschappijen, volgens den natuuronderzoeker (1901)
Het weinige dat wij hier hebben medegedeeld is reeds voldoende om te doen begrijpen
wat de vergelijking tusschen menschelijke maatschappijen en veelcellige wezens
eigenlijk te beteekenen heeft.
De vraag is nu, of de bewuste vergelijking iets anders aanbrengt dan eene
gelegenheid tot het maken van vernuftige bespiegelingen.
Een enkel oogenblik nadenkens is voldoende om te doen inzien, welk helder licht
de studie der veelcellige organismen op onze kennis der maatschappelijke
verschijnselen werpen kan. Wanneer wij de sociale betrekkingen tusschen de cellen
bestudeeren werken wij met het kalm gemoed van den natuuronderzoeker: wij worden
immers niet geleid door vooropgevatte meeningen. Wij zoeken onpartijdig de
waarheid, en blijven onpartijdig, omdat wij zelf geenszins betrokken zijn in de
aangelegenheden die wij onderzoeken. Het ontdekken van waarheden is ons eenig
doel.
Nadat wij die leerschool gedurende eenigen tijd hebben bezocht, hebben wij niet
alleen geleerd dat de betrekkingen tusschen de levende wezens beheerscht worden
door natuurlijke regels en wetten die ook in de menschelijke maatschappijen haren
invloed doen gelden: wij hebben daarenboven de kunst geleerd om de menschelijke
maatschappij waarvan wij zelf deel uitmaken met hetzelfde kalm gemoed gade te
slaan. Wij zijn niet langer gewoon onzen geest te laten leiden door de kortzichtige
behartigingen van onze persoonlijke belangen, of door het programma van de politieke
partij waartoe wij behooren, en waarbij wij veelal werden ingelijfd op een leeftijd,
toen wij nog niet eens wisten wat men een maatschappij en een maatschappelijk
verschijnsel noemt! De verblindheid die een gevolg is van dat alles maakt plaats voor
meer waarheidsliefde.
De organische theorie der maatschappijen, waarvan wij hier de grondslagen in
zeer korte woorden hebben trachten uiteen te zetten, is nog zeer jong. Zij zal nog
oneindig veel studie en wetenschappelijken arbeid vergen om tot haar volle
ontwikkeling te worden gebracht; nu reeds kan men echter voorzien
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dat ze menig vooroordeel, menig eeuwenoud begrip zal vervangen door nieuwe
waarheden.
(Uit: Strijd voor het bestaan en wederkeerig dienstbetoon. Handel. 5e Vla. Congres
Brugge 1901, Brugge 1901 p. 237.)

Maatschappij en menigte (1901)
Wij willen thans onderzoeken of wij in den bouw en in de levensverrichtingen van
een dier of eene plant iets kunnen ontdekken, dat met een menschelijke maatschappij
en met maatschappelijke verschijnselen kan vergeleken worden.
Vooreerst moeten wij de ware beteekenis van het woord maatschappij leeren
kennen. Wij kunnen daarvan de volgende bepaling geven: een menschelijke
maatschappij is een vereeniging van menschen, tusschen welke betrekkingen bestaan.
Wij geven hier aan het woord betrekking een zeer ruime beteekenis: b.v. wederkeerig
dienstbetoon, samenwerking tot het bereiken van een gemeenschappelijk doel,
gezamenlijke strijd tegen een gemeenschappelijken vijand, wederkeerige invloed in
't algemeen. De gegeven bepaling beteekent eigenlijk dat het niet voldoende is dat
een zeker aantal menschen zich in elkanders nabijheid bevinden om eene maatschappij
te vormen. Zoolang tusschen die menschen geen betrekkingen bestaan, zoolang zij
geheel vreemd blijven aan elkander is er sprake van eene menigte, niet van eene
maatschappij.
(Uit: Strijd voor het bestaan en wederkeerig dienstbetoon, Handel. 5e Vla. Congres
Brugge 1901, Brugge 1901 p 231.)

Maatschappelijke verantwoordelijkheid (1900)
Waaruit bestaat eigenlijk de maatschappij, die de omgeving vormt waarin ieder
individu leeft?
Vooreerst uit de verschillende machten, die samen den Staat vormen. Velen zijn
geneigd te meenen, dat de Staat al-machtig is, dat hij alleen de sociale
verantwoordelijkheid draagt. Ongetwijfeld is de macht van den Staat zeer groot, en
zijne ver-
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antwoordelijkheid dientengevolge zeer zwaar. Nochtans wordt een groot gedeelte
van de sociale verantwoordelijkheid ook door anderen gedragen, nl. door hen allen,
die het voorrecht hebben boven de volksklasse verheven te zijn, die bedeeld zijn met
een overschot aan kracht, onverschillig of dat overschot bestaat uit stoffelijken
rijkdom, uit vrijen tijd of uit intellectueele macht. Zij die over een dergelijk overschot
beschikken, hebben het in hunne macht de levensvoorwaarden van hunne
medemenschen te verbeteren, weinig of veel, en daarom dragen zij een grooter of
kleiner gedeelte van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.
(Uit: De invloed der levensvoorwaarden en de Sociale verantwoordelijkheid. (Handel.
4e Vla. Congres Brussel 1900, Gent en Antwerpen 1900 p. 162.)

De opleiding tot liefdadigheid (1900)
Wanneer wij ellende zien, zijn wij dadelijk geneigd hulp te verleenen, en dit geschiedt
gewoonlijk door het schenken van een almoes. Dit verdient allen eerbied, want dit
getuigt van het edele, dat in den mensch verborgen zit. Nochtans is een almoes slechts
een tijdelijke, voorbijgaande hulp. Veel doelmatiger zou onze tusschenkomst zijn,
indien wij gewoon werden de ellende onder al hare vormen te beschouwen en als
een gevolg van heerschende toestanden, en vooral van maatschappelijke invloeden,
en indien wij naar aanleiding daarvan ons overschot gebruikten om in de mate van
onze krachten die toestanden te verbeteren.
Wij kunnen vooreerst alle bijdragen om het denkbeeld te verspreiden, dat de ellende
in zeer vele gevallen een gevolg is van de levensvoorwaarden, dat het ware middel
om de ellende te bestrijden dient gezocht te worden in een verbetering van die
voorwaarden. De opleiding die wij alle hebben genoten heeft ons gemoed grootendeels
gesloten voor dergelijke denkbeelden: men heeft getracht ons te voorzien van
werktuigen of wapenen om onzen weg te banen door de maatschappij, desnoods over
anderen heen; men heeft ons geprezen toen wij daarin slaagden. Men heeft ons echter
niet genoeg onder de oogen gebracht dat wij plichten te vervullen hebben tegenover
de maatschappij in
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haar geheel, - omdat wij van de maatschappij weldaden hebben ontvangen, - en
vooral tegenover hen die karig bedeeld zijn. Men heeft ons wellicht één woord van
die plichten gezeid; men heeft ons echter nooit de kunst geleerd om ze te volbrengen.
In andere woorden, onze opleiding was individuëel; een sociale opvoeding, in den
modernen, humanen zin van dit woord, kennen wij niet.
(Uit: De invloed der levensvoorwaarden en de sociale verantwoordelijkheid. (Handel.
4e Vla. Congres Brussel 1900, Gent en Antwerpen 1900 p. 162.)

De echte liefdadigheid (1900)
Vele menschen besteden een gedeelte van hun overschot aan werken der liefdadigheid.
Daarbij gaan zij echter veelal op een onverstandige wijze te werk. Hunne
tusschenkomst zou veel doeltreffender zijn indien zij medewerkten tot het voorkomen
der ellende. Die kunst verstaan zij echter niet. Indien zij konden begrijpen dat bij
voorbeeld openbare voordrachten en leergangen, musea, volksboekerijen en openbare
leeszalen, enz. bijdragen tot de uitroeiing der dronkenschap, zouden zij dergelijke
werken ondersteunen. Wanneer men thans bij hen aanklopt en een beroep doet op
hunne menschlievendheid en spreekt van menschen die honger en koude lijden, wordt
men meestal gunstig onthaald, omdat hun gevoel in beweging wordt gebracht.
Wanneer men hun echter hulp vraagt voor een werk dat ten doel heeft de ellende te
voorkomen gaat men veelal stuiten op onverschilligheid: ditmaal wordt immers een
beroep gedaan op hun verstand, en dit begrijpen zij niet, omdat zij nooit hebben
leeren nadenken over de aaneenschakeling der sociale verschijnselen. Zoo komt het,
dat millioenen geschonken worden aan instellingen van liefdadigheid, die nu reeds
rijk genoeg zijn om in alle behoeften te voorzien, en het overschot dat hun gebracht
wordt, gebruiken om bedelarij aan te kweeken, door het voortdurend en onbezonnen
wegschenken van almoezen, terwijl het werk der volksveredeling zich moet tevreden
houden met enkele penningen, die gewoonlijk geschonken worden door
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menschen die slechts over een gering overschot beschikken, maar de kunst verstaan
om na te denken.
(Uit: De invloed der levensvoorwaarden en de sociale verantwoordelijkheid. (Handel.
4e Vla. Congres Brussel 1900, Gent en Antwerpen 1900 p 163.)

Dronkenschap (1900)
De dronkenschap is een oorzaak van ellende, van ontaarding en onkunde, en van al
het kwade dat daardoor wordt teweeggebracht. Men tracht de dronkenschap
rechtstreeks te bestrijden, door het oprichten van matigheidsgenootschappen, door
eedafleggingen, door het beperken van den verkoop van sterken drank, en andere
dergelijke middelen. Dit verdient allen lof, en het ware onrechtvaardig de resultaten
te miskennen, die aldus worden verkregen. Dit is echter niet voldoende: de
dronkenschap dient beschouwd te worden niet alleen als een oorzaak, maar veeleer
als een gevolg. De mensch leeft niet alleen van brood: hij wil ook genoegen hebben,
hij zoekt uitspanning. Niets is gemakkelijker dan vóór de volksklasse een preek te
houden, en haar in mooie woorden te vertellen dat drinken verkeerd is. Te recht zou
zij kunnen antwoorden met de vraag wat zij moet aanvangen, op zon- en feestdagen,
wanneer haar eenige uren uitspanning vergund worden. Zij kent geen ander genoegens
dan die welke men in de drankhuizen vindt, geen ander genot dan de bedwelming
die de alcohol teweegbrengt. En de menschen uit de volksklasse die andere genoegens
kennen zijn veelal niet rijk genoeg om ze te koopen. Hier is het alweer de
maatschappelijke omgeving die een groot gedeelte van de schuld draagt: men belast
den alcohol met zware rechten, maar men denkt er niet om den alcohol te verdringen,
door het bekend maken en het verspreiden van andere genoegens.
(Uit: De invloed der levensvoorwaarden en de sociale verantwoordelijkheid. Handel.
4e Vla. Congres Brussel 1900, Gent 1900 p. 160.)
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Strijd niet, arbeid wel, voor uw bestaan (1901)
Hier hebben wij slechts twee voorbeelden besproken, gekozen uit de tallooze gevallen
van vreedzame samenwerking die de natuur ons vertoont, en reeds zouden wij kunnen
besluiten, dat wederkeerig dienstbetoon, evenzeer als vernielende strijd, een wet der
Natuur is.
Men denke hier echter niet aan antinomie, aan strijdigheid tusschen twee wetten
of beginselen. Dieper nadenken leert ons een enkel beginsel kennen: arbeid voor het
bestaan.
Het roofdier, dat zijn prooi achtervolgt om zich voedsel te verschaffen, - de stier,
die zijn horens gebruikt om den aanval van het roofdier af te weren, - de boom, die
zijn teedere knoppen tegen het gure winterweder beschut door middel van
ondoordringbare schubben, - de woestijnplant, die hare wortels diep in den grond
drijft tot dat zij het welwater bereikt heeft, - de bloem, die de bijen en de vlinders
aanlokt en hunne medewerking koopt door het voortbrengen van geurende stoffen
en honig, - de bij, die in een hollen boomtronk raten bouwt en honig verzamelt ten
behoeve van hare jongen, - allen arbeiden tot hun zelfbehoud of tot het behoud van
hun ras.
Geen levend wezen zal ongestraft dien arbeid verzuimen: dit is de wet der Natuur.
Dit is nu de ware, wetenschappelijke beteekenis van de uitdrukking: Strijd voor het
bestaan.
Ook de mensch kan zich niet onttrekken aan die wet; ook hij gehoorzaamt aan den
aandrang tot het volbrengen van dien arbeid. De natuur leert hem, dat die arbeid op
honderde verschillende wijzen kan verricht worden. Welk voorbeeld zal hij volgen?
zal hij zich laten misleiden door de gevleugelde leus Strijd voor het bestaan, die hem
slechts één middel leert kennen om aan de Wet der natuur te gehoorzamen, - of zal
hij te rade gaan met de Wetenschap, die door haar geduldige analyse de samengestelde
zaken in haar enkelvoudige bestanddeelen ontleedt, die hem tot de kennis brengt van
algemeene, ondeelbare beginselen of natuurwetten, en hem tevens bekend maakt
met de eindelooze verscheidenheid die een dergelijke wet in hare toepassingen vinden
kan?
(Uit: Strijd voor het bestaan en Wederkeerig dienstbetoon, Handel. 5e Vla. Congres
Brugge 1901, 1901 Brugge, p. 230.)
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Veredelen zonder verdelgen (1900)
Volgens de tweede theorie hebben de uitwendige omstandigheden een
rechtstreekschen invloed op ieder individu: er bestaat voor de levende wezens een
ander middel tot volmaking en veredeling dan de uitroeiing van den zwakke. Alvorens
nader kennis te maken met deze leer, willen wij hier aanstippen, dat het vraagstuk
dat wij hier behandelen, niet alleen belangwekkend is uit een zuiver wetenschappelijk
oogpunt, voor hem die de waarheid zoekt om der wille van de waarheid; - ook niet
alleen met het oog op de volmaking van onze huisdieren en cultuurplanten en de
vermeerdering van den openbaren rijkdom die aldus kan verkregen worden. In het
helderste licht wordt de belangrijkheid van het vraagstuk gebracht, wanneer wij
nadenken over den mensch zelf. De menschen zijn immers levende wezens: de
menschelijke maatschappijen bestaan uit levende eenheden. De leer, die de volmaking
der levende wezens zoekt in den strijd voor het bestaan en in de uitroeiing van den
zwakke, kent geen ander middel tot volmaking van de menschelijke maatschappijen
dan de dood, die de rijen komt dunnen om de harmonie te herstellen.
Troostvol komt de studie der levensvoorwaarden ons verkondigen, dat de Natuur
ook middelen kent om den zwakke sterk te maken en voor den dood te vrijwaren,
om te veredelen zonder te verdelgen.
(Uit: De invloed der levensvoorwaarden en de sociale verantwoordelijkheid. Handel.
4e Vla. Congres Brussel 1900, Gent 1900 p 151.)

De ontaarding van nuttelooze organen (1898)
Vele, zooniet alle levende wezens vertoonen ons organen die nutteloos geworden
zijn, en een zekere hoeveelheid arbeidsvermogen en voedsel aan het organisme
onttrekken, zonder wederkeerig diensten te bewijzen. Dergelijke organen kunnen
nochtans gedurende een lange reeks van generatiën overgeplant worden; daarbij
ondergaan zij echter een steeds toenemende
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ontaarding, omdat ze niet meer werkzaam zijn, en eindelijk verdwijnen zij geheel.
Men heeft op een treffende wijze de nuttelooze organen van dieren en planten
vergeleken met de masten van een stoomboot: de eerste stoombooten werden
opgetuigd met hooge masten en breede zeilen, op dezelfde wijze als de zeilschepen.
Allengs heeft men echter ondervonden dat die masten weinig of geen diensten
bewezen; zij zijn dientengevolge kleiner geworden, en hun zeilwerk werd geringer;
thans zijn de masten van vele stoombooten dunne staafjes, die geen zeilen dragen,
en men bouwt zelfs stoombooten die geheel van masten verstoken zijn.
(Uit: Het tegenwoordig programma van het middelbaar onderwijs. Handel. 2e Vla.
Congres Gent 1898, Gent 1899 p 143.)

De taak der Universiteit en der hoogstudenten (1898)
De rijke hulpmiddelen waarover de hoogeschool beschikt, mogen niet langer
uitsluitend gebruikt worden tot de opleiding van hare studenten en tot den vooruitgang
der wetenschap; de hoogeschool moet zooveel mogelijk belangstelling opwekken
voor de wetenschap en bijdragen tot de verspreiding van kennis o.a. door het inrichten
van openbare leergangen en door het openstellen van hare verzamelingen. Zij moet
daarenboven iederen student beschouwen als iemand, die geroepen is om later op
zijne beurt een beschavenden invloed uit te oefenen op zijne omgeving, dank aan de
hoogere opleiding die hij aan de Universiteit ontvangen heeft, - en zij moet hem die
volksveredelende taak leeren kennen en liefhebben.
(Uit: Het tegenwoordig programma van het middelbaar onderwijs. Handel. 2e Vla.
Congres Gent 1898, Gent 1899 p 146.)

Technisch onderwijs (1901)
Wil de landbouwer nu meêgaan met den vooruitgang, wil hij kennis nemen van de
verbeteringen die aan zijn vak worden toegebracht, dan moet hij een technisch
onderwijs ontvangen.
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Dit technisch onderwijs is van wetenschappelijken aard: om een dergelijk onderwijs
met vrucht te volgen moet hij, op de lagere school, het noodige algemeen onderwijs
hebben ontvangen. Hij moet onder andere meer kennen dan de zeshonderd woordjes
van de volkstaal, want hier wordt gehandeld over andere zaken dan de gansch gewone
voorwerpen en gebeurtenissen die in de beperkte volkstaal een naam hebben. Hier
ondervindt men, wellicht beter dan op eenig ander gebied, hoe ellendig het is, wanneer
een volk zijn eigen taal onvoldoende kent en aldus moeite heeft om technisch
onderwijs te verstaan.
(Uit: Nieuwe Wegen, Van Nu en Straks, Maart 1901 p. 14.)

Het versperren van den vooruitgang (1898)
Wanneer men daarover nadenkt, en de honderden dunne draadjes ontwaart, die den
weg van den vooruitgang versperren, gaat men van zelf denken aan organismen, die
ten onderen gaan, omdat zij zich niet kunnen aanpassen aan nieuwe
levensvoorwaarden.
(Uit: Het tegenwoordig programma van het middelbaar onderwijs. Handel. 2e Vla.
Congres Gent 1898, Gent 1899 p 148.)

De Vlamingen in de Vlaamsche beweging (1901)
Wanneer men op een vergadering van Vlaamschgezinden, eenige mooie volzinnen
uitgalmt over de Waalsche onverdraagzaamheid, over de fransquillonsche
dwingelandij, en daarbij Breidel en de Coninc aanroept en van de klauwen van den
Vlaamschen leeuw spreekt, en tevens aan de toehoorders, voor de zooveel honderdste
maal mededeelt dat zij schandelijk geslachtofferd worden en dat het moet en zal
ophouden, mag men op langdurige toejuichingen rekenen. Indien men daarenboven
de menschen uitnoodigt om deel te nemen aan een betooging, b.v. een stoet of een
optocht, wordt men beschouwd als een onvermoeibaar verdediger van de rechten
van het Vlaamsche volk, en de menschen, die aan zoo een stoet hebben deelgenomen,
zijn overtuigd dat het door dergelijke middelen is dat men de
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Waalsche dwingelandij en wat dies meer zal overwinnen, en dat ze zich dus zeer
verdienstelijk hebben gemaakt.
Wanneer men daarentegen de meening uitspreekt dat de Walen en fransquillons
niet alleen de schuld dragen van den onaangenamen toestand waarin de Vlamingen
zich bevinden; dat de Vlamingen zelf daaraan grootendeels schuld hebben, en dat
de schuld niet kan geschoven worden op den rug van de Vlaamsche volksmassa, die
geenszins de beschuldiging van onverschilligheid verdient, doch zeer weinig vermag,
omdat zij gebukt gaat over haren dagelijkschen arbeid en in onwetendheid en onmacht
gedompeld blijft; - wanneer men beweert dat vele eigenlijke flaminganten aan de
werkzaamheden der Vlaamsche beweging een onpractische richting geven en aldus
onbewust bijdragen om den hooger geschetsten treurigen toestand te doen voortduren
en een nuttelooze verkwisting van krachten veroorzaken, - dan loopt men groot
gevaar minder bijval te oogsten. En nochtans is dit de waarheid.
(Uit: Nieuwe Wegen, Van Nu en Straks, Maart 1901, p 3.)

De openbare betoogingen (1901)
Tot nog toe is de sentimentaliteit als het ware de spil geweest van de Vlaamsche
Beweging; zij heeft vooral haar uitdrukking gevonden in gezamenlijke, collectieve
daden van de Vlaamsche menigte of van de Vlaamsche groepen. In de laatste jaren
vooral zijn openbare betoogingen, feesten, inhuldigingen van gedenkteekens, waarbij
telkens een aanzienlijke menigte op de been wordt gebracht, buitengewoon talrijk
geworden. Het valt geen oogenblik te betwisten dat dit nut en voordeel oplevert; de
vraag is echter of de vruchten daarvan wel opwegen tegen de gedane moeite. Na zoo
een reusachtige betooging, waar de ziel van de menigte haar gevoel te kennen geeft,
gaat de menigte uiteen: de individuën waaruit zij bestond worden weêr kalm en
houden meestal op, iets te verrichten zoodra zij aan zichzelf overgelaten

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

462
zijn. Van de ontzaglijke hoeveelheid geld en arbeid blijft enkele dagen later weinig
over.
(Uit: Nieuwe Wegen, Van Nu en Straks, Maart 1901 p 19.)
***

De eerste herdenking aan Julius Mac Leod gebeurde in deze Academie, toen ik in
1919, enkele weken na zijn overlijden, aangeduid werd om de eervolle taak te
vervullen zijn leven en zijn arbeid te bespreken; in het Jaarboek van 1921 verscheen
de levensschets met bibliographische aanteekeningen, als een symbole van een
volledige uitgave van al de geschriften in een reeks boeken, in het bereik van eenieder
op een eereplaats in de studeerkamer.
In de Aula van de Universiteit, in 1929, tien jaren na het overlijden, had een
plechtige herdenkingszitting plaats; dan verscheen een gedenkboek waarin door
A.J.J. Van de Velde, C. De Bruyne, J.E. Verschaffelt, P. van Oye, A. Collumbien,
J. Vercoullie, Is. Teirlinck en R. Verdeyen, Julius Mac Leod werd bepaald als
wetenschappelijk onderzoeker, als leermeester, als bioloog, als tuinbouwvulgarisator,
als strijder voor de vervlaamsching van het hooger onderwijs, als Academielid, als
studentenvriend en beschermer.
Dan werd ook het Mac Leod-fonds gesticht om natuurwetenschappelijke uitgaven
te steunen of tot verspreiding van natuurwetenschappelijken arbeid ter bevordering
van volksontwikkeling, vooral door hoogstudenten opgebracht.
Dit jaar, op 5 Maart 1939, na 20 jaren, op een plechtigheid door de
Universiteitsoverheid voorgezeten, werd een bronzen borstbeeld ingehuldigd, om
plaats te nemen in Minerva's tempel. Er werd voorgesteld later een Mac Leod-Museum
in te richten, waarin herinneringen met piëteit zouden worden verzameld en bewaard;
ook een volksuitgave tot stand trachten te brengen ten einde in een bundel eenige
zijner voordrachten te verzamelen om aan de toekomstige generaties het concept
Mac Leod duidelijk te maken. Ik had het voorrecht de voordracht te herlezen, door
den Meester uitgesproken op het 5e Vlaamsch Natuur-
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en Geneeskundig Congres te Brugge in 1901, over ‘Strijd voor het bestaan en
wederkeerig dienstbetoon’.
De Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde heeft heden willen
deelnemen aan de hulde van de Universiteit, aan den eersten Vlaamschen
natuurkundige die lid werd van een Koninklijke Vlaamsche Academie, en van wien
mag gezegd worden zooals eens tot Euripides het woord klonk: De tempel maakt U
niet beroemd, maar gij hebt den tempel beroemd gemaakt.
19 April 1939.
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Vergadering van 31 Mei 1939.
Zijn aanwezig: de heeren A.H. CORNETTE, Bestuurder; L. GOEMANS, Bestendig
Secretaris;
de heeren FR. LATEUR, L. VAN PUYVELDE, J. SALSMANS, J. MULS, F.V. TOUSSAINT
VAN BOELAERE, J. VAN MIERLO, R. VERDEYEN, F. TIMMERMENS, J. VAN DE WIJER,
EM. DE BOM, L. BAEKELMANS, A. VAN CAUWELAERT, L. MONTEYNE, J. EECKHOUT,
ERN. CLAES en E. BLANCQUAERT, werkende leden;
de heeren J. GRAULS, W. VAN EEGHEM, FR. BAUR, J. LINDEMANS, FR. DE BACKER
en F. DE PILLECIJN, briefwisselende leden.
Hebben zich laten verontschuldigen: de heeren A. VER-MEYLEN, A. CARNOY en L.
GROOTAERS.
***

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

Onderscheidingen. - Nationale Orden. - Bij Koninklijk Besluit respectievelijk van
18 April en 17 Mei 1939 werden Prof. A.H. CORNETTE, Bestuurder van de Academie,
tot Commandeur der Kroonorde en Prof. E. BLANCQUAERT tot Commandeur der
Leopoldsorde benoemd.
Beiden werden door de vergadering hartelijk toegejuicht.
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Aangekochte boeken
- A Dictionary of the Low-Dutch Element in the English Vocabulary, Part V, bij
J.F. BENSE. Lit. Ph.D.;
- Yesten en Li, door BERNARD KELLERMANN;
- De Taalschat van het Limburgsch Leven van Jesus, door Prof. JAC. VAN
GINNEKEN;
- Histoire de la Langue Française des origines à 1900, par FERDINAND BRUNOT.

Aangeboden boeken
Door den hr. ERN. CLAES:
- Die Dorfmusik;
- Donkelhof und Wasinghaus.

Door Prof. Dr. J. VAN MIERLO:
- De Dienaar Gods. Adolf Petit.

Door Dr. J. LINDEMANS:
- Geschiedenis van Opwijk.

Door de Standaard-Boekhandel:
- Bibliotheek der Nederlandsche Letteren. Geestelijke Epiek der Middeleeuwen,
door Prof. Dr. J. VAN MIERLO, S.J.

Door bijzonderen:
- In de Schaduw, door RENÉ CNUDDE;
- Keus uit de Koppelverzen van Dionysius Cato over de Zeden, in Nederlandsche
Verzen vertaald, door Dr. Med. Prof. R. SCHOCKAERT.

Mededeelingen van den Bestendigen Secretaris.
1. Lidmaatschap der Academie. - Bij koninklijk Besluit van 19 Mei 1939 werd het
ontslag van werkend lid en de verkiezing tot binnenlandsch eerelid der Academie
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goedgekeurd van de heeren A.J.J. VAN DE VELDE, FR. VAN CAUWELAERT, FR.
DAELS, P. BELLEFROID, CAM. HUYSMANS, FL. PRIMS en H. DE MAN.
De heeren HUYSMANS, BELLEFROID, VAN CAUWELAERT, DAELS en VANDE VELDE
hebben de Academie dank gezegd voor hun verkiezing tot binnenlandsch eerelid.
2. Internationaal Congres van de Zee te Luik. - Het bestuur van dit Congres, dat
in Juli a.s. plaats grijpt, verzoekt de Academie een officieele afvaardiging te willen
aanduiden om aan de werkzaamheden van het Congres deel te nemen.
De heer J. MULS aan wien deze opdracht wordt aangeboden, neemt die aan.
3. Washington. - Universitas catholica Americae. - Deze universiteit viert op 11,
12, en 13 November a.s. de 50e verjaring van hare stichting en noodigt de Academie
uit om zich op haar jubilaire plechtigheden te willen laten vertegenwoordigen.
4. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone
Kunsten. - Twee brieven zijn ons vanwege deze Academie toegekomen: de eerste
(i.d. 27 April ll..) aangaande eventueele stichting van prijzen en fondsen waaromtrent
de raad onzer Academie wordt ingevraagd, de tweede (i.d. 15 Mei ll.) waarbij onze
Academie om een ruildienst van publicaties wordt verzocht.
Op den eersten brief werd voorloopig geantwoord met verwijzing naar Dr.
GOEMANS' ‘Ontwerp van regeling aangaande de prijzen van de Académie de Belgique
tusschen deze en de ontworpen Vlaamsche Academische instelling in de
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Verslagen en Mededeelingen onzer Academie (April 1937, p. 224 en vv.) verschenen.
De vergadering gaat akkoord om den ruildienst met de nieuwe Academie van 1939
af aan te vangen.

Mededeelingen namens de commissies
I. - Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - Prof. Dr.
VAN MIERLO, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren VAN PUYVELDE, VAN MIERLO, TOUSSAINT (voorz.),
SALSMANS (onderv.), BAEKELMANS en EM. DE BOM;
en de heeren hospiteerende leden: CORNETTE, GOEMANS, BAUR, DE BACKER, VAN
EEGHEM.
Aan de dagorde staat:
1o) Verkiezing van een secretaris ter vervanging van Kan. Prims. - Wordt verkozen
E.P. VAN MIERLO.
2o) Bespreking over de bevoegdheid onzer commissie.
De bespreking wordt ingeleid door den h. GOEMANS. Hij herinnert aan het doel, dat
bij de stichting dezer commissie werd nagestreefd. Aan de bespreking nemen deel
P. VAN MIERLO, die meent dat onze commissie kan voortgaan ongeveer zooals ze
steeds praktisch heeft gewerkt; heer TOUSSAINT VAN BOELAERE, die in 't bijzonder
voorstelt onze commissie ruimer op te vatten door haar te noemen: commissie voor
cultuur-geschiedenis: omvattende de letterkunde en ook de andere kunsten in verband
met de cultuur: op voorstel van den heer GOEMANS zal er een algemeene commissie
ingesteld worden bestaande uit het

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

469
bestuur der Academie, de leden van de bestuurscommissie, de voorzitter en den
secretaris der commissiën, om geheel het probleem der herziening te bespreken en
definitief te regelen. De mogelijkheid wordt nog in vooruitzicht genomen van een
voortzetting der vroeger begonnen Biographie, of van een omwerking van het
Biographisch Woordenboek van Van den Brande.
3o) P. VAN MIERLO leest dan een nota als antwoord op het verzet van Dr. Beuken in
Album philologicum voor Prof. Dr. Th. Baader tegen zijn betoog voor het auteurschap
van Martijn van Torhout als eenig dichter van de in een Oudenaardschen codex
opgenomen werken. Dr. Beuken had voornamelijk het auteurschap betwist voor den
Dietschen Catoen en voor het Bouc van Zeden op grond van de veel voortreffelijker
redactie in het Comburgsche hs.: wat P. Van Mierlo nooit betwist heeft, maar wat
niets bewijst tegen het auteurschap van Martijn van Torhout voor de redactie dier
werken in den Oudenaardschen codex; welke redactie veel primitiever is dan die van
het Comburgsche handschrift.
De voorzitter stelt voor de lezing in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen,
en de Commissie beaamt dit voorstel.
II. - Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie. Wegens afwezigheid van den hr. L. GROOTAERS, secretaris, legt LODE MONTEYNE,
dd. secretaris, verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig: de heeren GOEMANS, VAN PUYVELDE, VERDEYEN (voorz.),
CORNETTE, en MONTEYNE;
alsook de heeren hospiteerende leden: VAN DE VELDE, DE BOM, BLANCQUAERT,
VAN EEGHEM, LINDEMANS.
Aan de dagorde staat:
1o) De Germaansche Philologie in de Belgische universi-
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teiten. - Lezing door Prof. Dr. Fr. De Backer, briefwisselend lid.
Spreker tracht te bewijzen dat overlading van het programma der philologische
faculteit leidt tot een beperking van het wetenschappelijke en technische gehalte van
de Belgische Germanisten. Aandacht wordt gevergd voor allerlei bijvakken, wat
nadeelig is voor de studie van het hoofdvak, dat niet kan uitgediept worden. Het
universitair onderwijs vormt wel vaklui, doch geen echte geleerden met scheppende
wetenschappelijke kracht. Van de germanisten wordt een veel te lange inleidende
studie gevergd.
Spreker stelt diepgaande wijzigingen voor van de studies. Hij verlangt o.m. een
betere voorbereiding van den toekomstigen Germanist, wiens algemeene vorming
tegelijk beperkter en diepgaander zijn moet. Hij dringt er op aan, dat de
Germanistische vakken grondiger zouden onderwezen worden. Ook acht hij het
noodzakelijk, dat groote waarde zou worden gehecht aan het persoonlijke werk van
den student. Alhoewel de spreker een grooter soepelheid in de programma's als
onontbeerlijk beschouwt voor het bereiken van zijn doel, waarschuwt hij toch voor
een te ver gedreven specialiseering.
Op deze lezing volgt een korte gedachtenwisseling, waaruit blijkt dat de jongste
hervormingen toegebracht aan het programma van de athenea niet van aard zijn
geweest om het ontwikkelingspeil der studenten te verhoogen. Verder wordt de vraag
behandeld of de Universiteit voor doel heeft vaklui of geleerden te vormen. Aan deze
discussie nemen deel de hh. CORNETTE, VAN DE VELDE, VERDEYEN, BLANCQUAERT,
GOEMANS, DE BACKER.
Besloten wordt deze lezing op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen.
De hr. Verdeyen stelt voor aan den Minister den wensch over te maken dat aan de
vorming van de atheneum-studenten op het gebied der moderne talen meer andacht
zou worden gewijd. Ook stelt zij voor de aggregatie met één jaar uit te stellen.
De hr. De BACKER wordt met de formuleering van de voorstellen belast.
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Dagorde
1. - Commissie tot herinrichten der Bestendige Commissies. - Het is noodzakelijk
gebleken de programma's van de werkzaamheden der Commissies te herzien en aan
te passen aan de nieuwe omstandigheden door de oprichting van de Kon. Vlaamsche
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Kunsten ontstaan.
De bespreking in de Commissie voor Geschiedenis, Bioen Bibliographie van
morgen aangevangen zou het heele probleem van de Commissie dienen in
oogenschouw te nemen.
Daarom wordt er beslist tijdelijk een Commissie in te stellen bestaande uit de
Bestuurscommissie, de voorzitters en secretarissen der Bestendige Commissies, nl.
de heeren CORNETTE, CARNOY, GOEMANS, VAN MIERLO, VERMEYLEN, MULS,
TOUSSAINT, VERDEYEN, GROOTAERS en BLANCQUAERT.
2. - Lidmaatschap. - Verkiezing van werkende leden. - Geheime vergadering.
De Academie gaat in geheime vergadering over tot het verkiezen van werkende
leden ter vervanging van de afgetreden werkende leden die tot binnenlandsch eerelid
zijn benoemd.
Werden tot werkend lid verkozen de heeren briefwisselende leden:
W. VAN EEGHEM ter vervanging van den heer A.J.J. VAN DE VELDE; J. GRAULS
ter vervanging van den heer FR. VAN CAUWELAERT, FR. BAUR ter vervanging van
den heer FR. DAELS, J. LINDEMANS ter vervanging van den heer P. BELLEFROID, FR.
DE BACKER ter vervanging van den heer CAM. HUYSMANS; DE PILLECIJN ter
vervanging van den heer FL. PRIMS; G. WALSCHAP ter vervanging van den heer H.
DE MAN.
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Overeenkomstig het besluit door de Academie in haar zitting van 8 Maart l.l. genomen,
wordt het briefwisselend lidmaatschap afgeschaft en het aantal werkende leden door
deze de verkiezing tot het officieel cijfer gebracht.
Lezing door den Heer J. Muls, werkend lid: Verwantschap en verschil tusschen
Noord- en Zuidnederlandsche schilders van dezen tijd.
De Voorzitter wenscht spreker geluk met zijn zeer geducomenteerde en treffende
lezing en stelt voor die in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen, wat door de
vergadering eenstemmig wordt beaamd.
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Ontoereikende hermeneutiek
Door Prof. Dr. Fr. Baur
Werkend Lid van de Kon. Vla. Academie voor Taal- en Letterkunde.
(1)

Lesen ende niet verstaen
dats jaghen ende niet vaen!

Er werd, in deze Commissie, reeds eenige malen verwezen naar den methodologischen
zwanenzang van WILLEM DE VREESE, in 1933 door hem uitgesproken vóór de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, onder den alarmeerenden
titel: Paradox over den grooten nood der Nederlandsche philologie (1). Uit den aard
zelf van De Vreese's wetenschappelijke bedrijvigheid is, in die merkwaardige bijdrage,
waarvan de pessimistische toon de gegrond- en de geloofwaardigheid niet mag in
verdenking brengen, de nadruk vooral gelegd op d e t e k s t k r i t i s c h e z i j d e van
eene in beide Nederlanden gelijkelijk geïncrusteerde gewoonte van editietechniek.
Een ‘zeer groot percentage onzer Middelnederlandsche tekstuitgaven’ wordt er
gekenmerkt als ‘onbruikbaar voor het wetenschappelijk onderzoek’ (blz. 30). Men
komt zéér onder den indruk van een zoo scherp vonnis uit zóó bevoegde pen, vooral
wanneer men het gesteund weet op een ononderbroken contact met de veroordeelde
productie en inzonderheid op de bewerking door De Vreese zelf van de waarlijk
onmisbare Bouwstoffen van het Middelnederlandsch Woordenboek.
Het is een dubbel verwijt dat door De Vreese aan onze meest gebruikelijke
tekstkritiek wordt gedaan: ten eerste haar vaak al te kras onbegrip van de taal onzer
middeleeuwsche docu-

(1) Handelingen en Levensberichten 1932-33, blz. 30-61.
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menten; ten tweede haar verregaande onzaakkundigheid in het ontcijferen van de
haar voorgelegde handschriften. Op dit laatste gebrek schijnt dan vooral de
hoofdreden terug te voeren van de onbetrouwbaarheid van een groot aantal onzer
tekstuitgaven, bij eender welken philologischen arbeid van grammaticalen,
lexicologischen of litterairhistorischen aard: een goed deel van onze tekstbezorgers
zijn - naar de geloofwaardige bevestiging van De Vreese - te kort geschoten in
‘eerbied voor het oorspronkelijk document’ en hebben ons onbruikbare
tekstreproducties voorgelegd, ‘omdat ze ons niet geven wat in de handschriften staat’
(blz. 30).
***

Daarmeê werd eens te meer h e t m e t h o d o l o g i s c h t w i s t p u n t opgeworpen,
dat de mediëvisten in twee kampen scheidt: de voorstanders eener
s t r i k t - d i p l o m a t i s c h e m a n i e r v a n u i t g e v e n en degenen die den
tekstbezorger tevens willen dwingen tot het nemen van zijn t e k s t k r i t i s c h e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d . Het is geenszins het doel van onderhavige bijdrage
de discussie hierover andermaal te openen, al zou het ons moeilijk vallen in dit
verband onze eerlijke overtuiging te verzwijgen: d a t v o o r o n s g e v o e l e e n
voorzichtige combinatie van de twee methodologische
standpunten de beste wetenschappelijke mogelijkheden biedt
en een tekstbezorger den toestand der door hem gepubliceerde handschriften volledig
en tot op een iota getrouw moet teruggeven, maar tevens de verplichting heeft voor
zijn lezer het bewijs te leveren dat hij dezen tekst heeft verstaan, in zoover hij ten
minste verstaanbaar is, en dus de kennelijke vergissingen van zijn handschrift moet
verbeteren, zij het dan niet stilzwijgend en meestal wellicht beter onderaan dan in
den tekst(1).

(1) Er worde in dat verband nog eens nadrukkelijk verwezen naar het zoo genuanceerde als
gematigde pleidooi voor een voorzichtige tekstkritiek, in J.W. MULLER's Critische(n)
Commentaar op Van den Vos Reinaerde, Utrecht Oosthoek 1917, blz. 1-13. De praktijk van
M. DE VRIES, J. VERDAM, J.W. MULLER, L. WILLEMS e.v.a., van wier tallooze, soms zoo
schrandere conjecturen tientallen door achteraf ontdekte handschriften of fragmenten werden
bevestigd, is voor mijn gevoel het meest overtuigend argument voor het ‘goede recht’ eener
behoedzame critische methode.
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Zeer veel houdingen, waartoe de tekstbezorger bij het voldoen van dezen eisch zich
zal laten verlokken, zijn reeds niet meer de neutrale houdingen van den palaeograaf,
die een handschrift eenvoudig voor den druk klaarmaakt: ze verplichten hem tot een
keuze tusschen twee mogelijkheden, en op dit gebied wordt elke bepaalde keuze
reeds een interpretatie; de tekstbezorger wordt tekstkritieker, de tekstreproductie
wordt hermeneutiek.
Wanneer in zijn uitgave van Drie Schandaleuse Spelen(1) onze gewaardeerde
Collega Dr. W. VAN EEGHEM, ook al hééft hij die lezingen werkelijk uit zijn
handschrift, klakkeloos dingen overdrukt als de volgende, waarop door ons betreurd
medelid, den voortreffelijken tekstkritieker Leonard Willems, in deze Commissie(2)
zoover we ons herinneren kunnen, de aandacht niet werd gevestigd, dan gelooven
wij niet dat hij volledig aan zijn verplichting als tekstbezorger heeft voldaan. De tijd
moest voorbij zijn dat zoo belangwekkende, en niet slechts voor de taalkunde, maar
ook voor de literatuur- en de kultuurgeschiedenis zoo gewichtige teksten nog kunnen
worden uitgegeven, zonder een minimum van tekstkritische en hermeneutische
toelichting, die wij voor ten minste zoo onmisbaar houden, als de gedegen en boeiende
historische inleidingen, waarmeê onze geachte Collega zijn uitgaven pleegt te
verrijken.
***

1. - Op een aantal plaatsen heeft de tekstbezorger voor zijn tekstconstitutie geen
rekening gehouden met de evidente wenken die d e p o ë t i s c h e t e c h n i e k hem
aan de hand deed; zijn meester, Willem De Vreese, zou het hem zeker niet als een
aanslag op de grondwet der diplomatische uitgaafwijze hebben aangerekend, indien
hij het wél had gedaan: in

(1) Uitg. De Sikkel, Antwerpen 1937.
(2) Zitting van 15 Dec. 1937; zie VMKVA. 1937 blz. 993.
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het meergemeld Paradox (blz. 39) wijst De Vreese toch zelf op de evidentie van een
lezing gan i.p.v. gav, in een rijmpositie die terugslaat op can, als slotwoord van den
voorgaanden regel.
Zoo diende dan - al was het maar in voetnota - op blz. 4, V. 34 speelt te worden
verbeterd tot spelt, als rijmwoord met quelt; te meer daar ook reeds vroeger (blz. 3,
V. 13-14) de rijmwoorden vertelt - ghespelt voorkomen, en dus moet worden gedacht
aan den grondslag van een dialect als het Brabantsch, waar de vocaalreductie in den
2en en 3en persoon praesens indicatief en in de praeterit-vormen regel is. Op grond
hiervan is ook blz. 3, V. 25 de vorm gespeelt verdacht en is bijna zeker te lezen
gespelt; vgl. trouwens blz. 7, V. 12 en blz. 8, V. 25 den vorm mact, en blz. 9, V. 35
en blz. 10, V. 60 den vorm nempt; blz. 11, V. 76 den vorm wetty; blz. 11, V. 84 den
vorm nact; blz. 30, VV. 18-20, 23 den vorm het voor heet; enz.
Blz. 10, V. 60 is de vorm verhoeren stellige verschrijving voor verhoren, blijkens
het rijmwoord voren. Zoo ook blz. 12, V. 117 de vorm broes i.p.v. broers, blijkens
het rijm-wederpaar rammoers; en dan is ook buiten de rijmpositie die trouwens zeer
onwerkelijke vorm broes wel voor fout te houden (bvb. blz. 12, V. 99); vgl. trouwens
blz. 14, V. 136-137!(1)
Op blz. 18, V. 219-220, geeft boor geen zin; er is te lezen boot, een vervorming
in den Vlaamschen mond van boit, in de spreuk le roij boit; het rijmwoord van V.
218 cloot maakt het uit, en in de bijlage, blz. 74, R. 18 wordt bevestigd dat de spelers
werkelijk zóó geroepen hebben in het spel: ‘... ende als darbeydere dronck riepen de
kinderen le roy boyt.’
Op een geheel in 't ongereede geraakte plaats als blz. 20, VV. 250-253 diende
gewezen te worden: het waarschijnlijkste is, dat V. 251 anticipeert op V. 252 en dus
moet worden geschrapt; V. 252 is dan te lezen:
nu kinderkens gaet slapen int ent (o.p.v. int stroo).

wat het rijmwoord van V. 250: verlent schijnt uit te maken, evenzeer als de rijmwet
die eischt dat ieder personnage zijn

(1) Zoo ook op blz. 24, V. 308: dat kenick i.p.v. dat kinick; vgl. blz. 25, V. 323: jc kent; - blz.
32, V. 63: meere, want het rijmwoord is zeere; blz. 36, V. 130: stelle, blijkens het daarop
slaande geselle; enz.
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pericope met een rijmwoord besluit, waarvan het wederpaar in het antwoord van zijn
tegenspeler vóórkomt.
Duidelijk dunkt me ook de verlezing in Twee Sotten, blz. 30, V. 22:
... ou hoert doch dit luij maeijken

waar het volgende rijmwoord vaerken de lezing maerken = diminutief van maer =
meer, kwelgeest, tooverkol noodzakelijk maakt; vgl. trouwens in De Bervoete Bruers,
blz. 22, V. 291: leelijcke dante gij oude mare.
Desgelijks zijn op blz. 31, VV. 54-55, blijkens het rijm, aldus in orde te brengen:
ic sal u [wat?] geeuen
en leeren u gapen gelijc een schuere [of schuerken?]
hot dat en blaest daer in
Den geboren sot
muere [of muerken?] ou ou
die quade man doet mij seere.

In de cruciale plaats over de edelsteenen, waar de scherpzinnigheid van LEONARD
WILLEMS zaliger zich reeds op geoefend had, is alweer één verlezing stellig te
verbeteren op grond van het rijm: het niets beteekenende sassueren (in V. 109) is
natuurlijk saffieren, blijkens het daarop slaande rijmwoord manieren; ter verdere
toelichting van de plaats, ben ik gaan grijpen naar de pericope uit Floris ende
Blancefloer, VV. 1025 vlg., waar, in verband met de grafstede van Blancefloer, een
opsomming van edelsteenen voorkomt:
..... menich riiclic steen
Waser an geset daer dogede an lagen
Ende oec miracle te doene plagen,
Sofiere, jogonten, calcedonen
Miraude, bericolen ende sardonen,
Jaspen, crisoliten, diamanten,
Ametisten, topasen, jocanten(1)

(1) Floris ende Blancefloer, met inl. en aantt. d.H.E. MOLTZER, Groningen 1879, blz. 29.
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en die, in het fransch, beantwoordt aan de volgende verzen (650 vlg.)
Pieres i a qui vertus ont
Et mout grans miracles i font:
Jagonses, saffirs, calcedoines
Et esmeraudes et sardoines,
Pelles, coraus et crisolites
Et dïamans et amecites
et ciers bericles et filates
jaspes, topaces et acates.(1)

Zou het onbekende timaten, uit onzen tekst (V. 109), niet eenvoudig verlezen zijn
of misgehoord uit filaten? En is dat fr. filates wel noodzakelijk met Edelstein te
vertalen, zooals de laatste Duitsche bewerker van den franschen Floire et Blancheflor(2)
- blijkbaar alleen op 't gezag van Godefroy(3) - heeft gedaan? Moet hier niet gedacht
worden aan een volksche vervorming van het Ofr. philatière, filatère < Gr. Lat.
phylacterium, Mnl. filaterie, een kostbaar bewerkt amulet, met eene of andere relikwie
voorzien en waar dus miraculeuse kracht werd aan toegekend?
Ook de overdreven en hinderlijke k o r t h e i d v a n b e p a a l d e v e r z e n kon
den uitgever tot een waarschuwing worden, dat er iets is uitgevallen of in de pen
gebleven in zijn tekst:
Blz. 14, V. 156: ons huijs wert nu vol [van?] vruechden
Blz. 15, V. 171: holla jc [stae?] voer tcouents porte
Blz. 31, V. 53: Bijder doot jc sal u [wat?] geeuen
Een blik in den context zal voldoende zijn om te bemerken dat hiermeê beide laatste
verzen pas een zin krijgen.
***

(1) Li romanz de Floire et Blancheflor hg. von FEL. KRüGER, Berlin Ebering 1938.
(2) Ibid. id. blz. 255.
(3) GODEFROY, Lexique de l'Ancien Français i. ve.
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2. - Niet slechts de zuiver werktuigelijke toepassingen van de poëtische techniek,
zooals rijmbehandeling en versmaat, geven den tekstbezorger vrijwel evidente
lichtglimpen op bedorven lezingen, maar ook d e o n t l e d i n g d e r e i g e n l i j k e
s t i j l k w a l i t e i t e n : in de meergemelde edelsteenscene spreekt de gemaecte sot
steeds van èchte steenen, de geboren sot zorgt voor de komiek, door deze veelal
vreemde namen verkeerd te verstaan en met gansch andere begrippen te verwarren;
heeft de gemaecte sot (V. 99) van steenen abasten gesproken, de geboren sot maakt
er basten oft corden en clockseelen van; heeft de eerste van crijstael gesproken (V.
106), dan doet zulks den tweede aan stael oft ijser denken; de margrieten (V. 110)
wekken bij hem slechts het idee op van meisjesnamen: margrieten oft kathelijne (V.
112). Wie dat stijlmiddel ter comische werking eenmaal heeft aangevoeld, die kan
geen vrede meer hebben met de lezing (V. 114) robijnsacken: de gemaecte sot heeft
van robijnen gesproken; de geboren sot maakt daar, op dezelfde wijze als voren,
rosijnsacken van: hij haalt de verheven voorstelling der edelsteenen neêr in de comisch
werkende sfeer van de alledaagsche gebruiksdingen. Men voelt inmiddels dat we
hier met een minder veilig tekstcritisch criterium te maken hebben, dan in de vorige
gevallen: het rijmcriterium, zou ik zeggen, geeft aanleiding tot emendatie, het
stijlcriterium tot conjectuur. De g r a a d v a n e v i d e n t i e waarmeê eene of andere
bedorven of cruciale plaats in een tekst kan worden verbeterd, maakt het grootste
verschil uit tusschen wat men - zonder den positieven steun van een door een
handschrift- of drukoverlevering bevestigde lezing - een emendatie, en wat men een
conjectuur pleegt te noemen. Met het bepalen van dien graad van evidentie, of liever
met het waardeeren ervan, begint pas het gevaar te dreigen dat subjectieve voorkeur
zal ingrijpen in de tekstconstitutie.
***

3. - E e n a a n t a l p l a a t s e n z i j n o n v e r s t a a n b a a r en de uitgever doet niets
om den lezer te gemoet te komen of hem althans te troosten met de gulle bekentenis
dat hij zelf óók niet begrijpt:
Blz. 7, V. 5: maer den sanck in thuwelijck es drou tonnuer.
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Hier is wel te lezen: drove tenuer = tenore, tenoor < Lat. tenorem = bovenzang,
domineerende toon in de psalmodie van den kerkzang! Dan krijgt het heele vers zijn
beteekenis:
maer den sanck in thuwelijck es drove tenuer.

En hoe is, in 't voorgaande vers, de uitdrukking keijl deijl te verklaren?
docht mij al keijl deijl / thuwelijcx bedrijff

Moeten we hierbij wellicht niet eerder denken aan keijs deijl = het aandeel, het lot
van den gek? Vgl. trouwens op blz. 32, V. 70: soe sijdij met allen keij!
Blz. 11, V. 87 te verbinden met blz. 13, V. 133 geeft eveneens een ook voor ons
onopgeklaarde moeilijkheid:
V. 87: gaet laetsien en hebt u alst behoort
V. 133: nu hij aen laetsien ic lijde voer bij
In Twee Sotten blz. 32, V. 74 moet natuurlijk basten gewijzigd worden in boesten,
blijkens VV. 71 en 77; het is een plaats te meer bij het in Verdam niet rijkelijk van
bewijsplaatsen voorziene bosen = kwellen, kwaadmaken. Op blz. 36, V. 125 komt
de lezing ghelucken beelden mij zeer verdacht voor; stond er niet heleghenbeelden?
En wat beteekent, in het daaropvolgend vers, de lezing propeer? Proper = net,
aanminnig, dat bij Kiliaen staat, geeft een zin.
***

4. - Moet een tekstbezorger, uit eerbied voor de handschrift-overlevering, zich wel
neerleggen bij een zoo groote o r t h o g r a p h i s c h e o n g e l i j k m a t i g h e i d , als
waarmêe bepaalde woordbeelden in den tekst worden gereproduceerd, gegeven zelfs
dat zulks werkelijk en onbetwistbaar den toestand van het handschrift teruggeeft?
In het eerste esbatement bvb. wordt het woord freminuer, framineur < frère mineur
of fratrem minorem achtereenvolgens geschreven: blz. 5, R. 3, en 10, R. 68 o.a.
fruminuer; blz. 7, V. 2 franmunuer. De schrijver heeft toch maar één vorm gewild
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en waarschijnlijk ook maar éénen geschreven? Hier, dunkt me, moet een tekstbezorger
durven kiezen. Zoo ook, op blz. 4, V. 32 fautsoene, maar op blz. 25, V. 316 faetsoen;
op blz. 31, V. 39, 47 hast, maar V. 41 haest. Ook met het aaneenschrijven van wat
gescheiden, en met het gescheiden schrijven van wat aanéén hoort, doen de uitgevers
vaak een begripverwarrende keus: blz. 13, V. 130 bedoelt het handschrift zeker
hiermet orloff = hiermeê, salut! Zoo ook blz. 13, V. 133: voer bij = voerbij; blz. 21,
V. 259 stock visch = stockvisch; blz. 22, V. 284: cnoockel poer = cnoockelpoer; blz.
25, V. 339: wederstoot; blz. 31, V. 47: willecommen; blz. 32, V. 70: weersegdijt;
blz. 35, V. 113: seiilsteenen; enz.
Ik weet dat de taalgeschiedenis ook aan de geringste afwijkingen in het woordbeeld
van oudere teksten iets hebben kan: maar zou ze daar minder aan hebben indien deze
afwijkingen haar uit een tekstcritisch apparaat werden bezorgd, liever dan uit een
doorloopenden tekst?
***

5. - Op bepaalde w o o r d e n , d i e b i j VERDAM n o g n i e t g e b o e k t s t a a n ,
diende nadrukkelijk te worden gewezen, indien althans niet van elke soortgelijke
uitgave mag worden verlangd, dat ze steeds met een Glossarium zal worden besloten:
van dien aard is bvb. het woord lachterdeel, van blz. 3, V. 18, waarin we een
compromisvorm hebben te zien van lachter = schande, en het uit BREDERO e.a. zoo
bekende achterdeel = nadeel, het tegenovergestelde van vordeel.
Ook op blz. 21, V. 262 komt een ww. staken = wegstoppen, wegmoffelen voor,
dat bij Verdam alleen uit KILIAEN en als ‘uit schrijvers niet opgeteekend’ wordt
vermeld; hier is nu een litteraire plaats voor dat lemma:
.... es hier gestact
gij sullent becoopen het es al mijne.

En Verdam had het kunnen weten, vermits De Bervoete Bruers(1) tot zijn bronnen
heeft behoord, bvb. blijkens het trefwoord: lecplateel.

(1) In de uitgave van STALLAERT!
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Op blz. 25, V. 329 komt van pinioen een figuurlijke beteekenis voor, die in Verdam,
ve Pinnoen, niet opgeteekend staat:
dus jc vergheeft hem gherne van sijn pinioen.

Vooral de r e e k s d e r b a s t e r d v l o e k e n , waaraan deze spelen zoo rijk zijn,
verdienden de aandacht en de verklaring van den tekstbezorger: men herinnert zich
de voortreffelijke behandeling van deze euphemismen ‘met een balk in hun blazoen’
in MATH. DE VRIES' uitgave van den Warenar(1), aangevuld met allerlei nieuwe
gegevens in STOETT's uitgave van kluchten uit de 16e eeuw(2). Zoo was blz. 11, V.
85 te wijzen op tians hoy < bi sinte Jans hood; blz. 11, V. 89 op by vidts musschen
dat wellicht slechts op een plaatselijke allusie berust en dus voor ons onverklaarbaar
blijft, op dezelfde wijze als waarop in mijn Vilvoordsch dialect uitdrukkingen als:
Wijnsken tegen den muur slaan, Spijt is van 't schijt gestorven, en Arra is de kop af
over twee generaties voor niemand nog verstaanbaar zullen zijn. Even mogelijk is
dat de basterdvloek bij vidts musschen niets anders is dan een spelende variant op
de bekende uitdrukking(3) bij gans vincken, de vink zijnde, in middeleeuwsche
geschriften(4) symbolische voorstelling voor Christus.
***

Er zou aldus méér uit dit bundeltje van amper 70 bladzijden tekst te halen zijn(5) ten
bewijze dat ook in de schijnbaar zoo

(1) P.C. Hoofts Warenar met eene inleiding en aanteekeningen door M. DE VRIES, Leiden 1843,
blz. 97-100.
(2) F.A. STOETT, Drie Kluchten uit de 16e eeuw, Zutphen 1932, blz. 88-91.
(3) Ibid. id. blz. 90 en N. VAN DER LAAN, Uit het archief der Pellicanisten, blz. 5, V. 65.
(4) Zie VERDAM, i. ve kol. 522: Die vader van den throone heeft ons die vincke ghesent: het is
sijn eenich sone.
(5) Een aantal onverbeterde drukfouten of mislezingen bezwaren ook den tekst: bvb. blz. 11, V.
82: in mijn celle; blz. 14, V. 141: mijn kueken; maar op blz. 18, V. 210 moet mij mes blijven
staan; dat is volkstaal; blz. 12, V. 102: jnt clooster; blz. 14, V. 136: jc lijde voerbij; V. 137:
int uwe; V. 152: dats rintvleesch; blz. 15, V. 164: tes meer; V. 173: jc bent; blz. 19, V. 224:
jc wachs (vgl. trouwens blz. 18 V. 217); blz. 22, V. 290: zal wel gerdijaen te lezen zijn; blz.
24, V. 307: eij daert mi belast was; - blz. 29, V. 17: maer wie; blz. 31, V. 43: men i.p.v. mij;
blz. 36, V. 132: dat hij; enz.
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onschuldige bezigheid van den copiist, zelfs van de striktste observantie, bijna elke
lezing reeds een keuze is tusschen meer dan één mogelijkheid en wel eens meer een
blijkbaar verkeerde keuze. Maar er is met de tekstkritiek, ook na weldra honderd jaar
Nederlandsch mediëvisme, nog heel wat niet in orde, zóó dat De Vreese heeft durven
gewagen van ‘den desolaten boedel der Nederlandsche philologie’(1); niet veel minder
erg dunkt me de toestand, wanneer we die andere zijde van de taak der Nederlandsche
editietechniek beschouwen, deze nl. om de teksten die den geschiedschrijver, den
litterairhistoricus, den lexicoloog en den taalkundige door de Neerlandistiek worden
voorgezet, van de onmisbare philologische hermeneuse te voorzien d.i., volgens de
traditioneele opvatting, z e z o o n a u w k e u r i g m o g e l i j k , d u s z o o d i c h t
mogelijk bij de bedoeling van den auteur blijvend, te
b e g r i j p e n e n v o o r d e n l e z e r b e g r i j p e l i j k t e m a k e n (2).
Onze onvervangbare, betreurde gids op dit gebied, wijlen Mr. Dr. L. WILLEMS,
heeft ons slag op slag, in deze laatste jaren, in deze Commissie zelf, krasse staaltjes
meêgedeeld van de volstrekt ontoereikende hermeneutiek, die thans nog, ook door
‘gesitueerde’ geleerden van faam en naam, wordt gepleegd aan door hen gepubliceerde
teksten(3). We dachten aan hem en aan dit alles, toen we dezer dagen kennis maakten
met Dr. N. VAN DER LAAN's Uit het Archief der Pellicanisten, Vier Zestiende-eeuwse
esbatementen, niets minder dan het eerste nummer van een pas opgezette reeks,
waarvan de wenschelijkheid sinds jaren wordt gevoeld: Leidsche drukken en
herdrukken uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te
Leiden(4).

(1) l.l. blz. 31.
(2) Cf. BURSIAN, in de Verhandlungen der Philologen-Versammlung in Augsburg, Leipzig 1863,
blz. 59: ‘ein uns überliefertes literarisches oder monumentales Werk, richtig, das heiszt so
wie es sein Urheber verstanden wissen wollte, zu verstehen, beziehentlich dieses Verständnis
bei andern zu vermitteln.’
(3) Zie de vergaderingen van deze Commissie, VMKVA. 1924, 280; 469; 1926, 296; 1933, 873;
1937, 993; 1938, 512 enz.
(4) Leiden, Brill 1938. Zie de verantwoording voor deze uitgave in het Jaarboek van de
Maatschappij voor 1936-37, blz. 207 vlg.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

484
Dr. VAN DER LAAN is een verdienstelijk geleerde, wiens verzorgde bundels uit
Roemer Visscher's werk(1) hem voortreffelijk qualificeerden om als helper op te treden
in de verblijdende werkdadigheid waarmeê, sedert enkele jaren, de groeiende
belangstelling voor de Rederijkerskunst werd gediend. Het is dan ook geenszins
afbrekende betuttelzucht, maar opbouwende hulpvaardigheid, die mij aanzet om deze
enkele bedenkingen tegen zijn laatste uitgave publiek te maken, overtuigd als ik ben
dat de reeks die door de Leidsche Maatschappij met dit eerste nummer wordt
gelanceerd, niet mag beneden het peil blijven van zóó verzorgde hermeneutiek als
door L.M. VAN DIS, B.H. ERNÉ, M. DE JONG en E. ELLERBROEK-FORTUIN, allen uit
de Utrechtsche school van Prof. C.G.N. DE VOOYS, aan rederijkersproducten in deze
laatste jaren werd besteed(2). Uit de inleidingen en den Commentaar in deze
onderscheiden tekstuitgaven is reeds zóóveel zekerheid te halen over allerlei uitzichten
van lexicologischen, metrischen, stilistischen, litterairhistorischen aard, dat een reeks,
als de door ons bedoelde, die onder zóó hoog gezag de wereld werd ingezonden,
eenerzijds veel méér mocht bieden dan ze doet in hare inleiding en haren
commentarius perpetuus, anderzijds in hare lezingen en verklarende nota's veel
minder tekortkomingen diende te vertoonen. Het is trouwens al héél zonderling dat
een uitgave als deze, tevens inluiding van een nieuwe reeks, met niet een enkel woord
haar editietechniek zocht te wettigen.
***

(1) Uit Roemer Visscher's Brabbelingh door Dr. N. VAN DER LAAN, I (1918), II (1923) Utrecht
A. Oosthoek.
(2) B.H. ERNÉ, Twee zestiende-eeuwsche spelen van de hel, Groningen Wolters 1934; M. DE
JONG, Drie zestiende-eeuwse esbatementen, Amsterdam Paris 1934; L.M. VAN DIS,
Reformatorische Rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw, Haarlem,
Vijlbrief 1937; ELSE ELLERBROEK-FORTUIN, Amsterdamse Rederijkersspelen in de zestiende
eeuw, Groningen Wolters 1937. Aan dat alles was reeds voorafgegaan de bundel van Dr. N.
VAN DER LAAN, Rederijkersspelen naar een handschrift ter Bibliotheek van het Leidsche
Gemeentearchief, 's Gravenhage Nijhoff 1932, die aansloot bij een artikel van denzelfde in
het Leidsch Tijdschrift XLIX (1930) blz. 127-55: Rederijkersspelen in de Bibliotheek van
het Leidsche Gemeentearchief; de merkwaardige uitgave van F.A. STOETT, Drie kluchten
uit de zestiende eeuw, Zutphen Thieme 1932. Deze heele vernieuwde philologenbedrijvigheid
rondom werk van de Rederijkers blijkt in gang te zijn gebracht door Prof. C.G.N. DE VOOYS,
die in het Leidsch Tijdschrift XLV (1926) blz. 265 vlg., XLVII (1928) blz. 161 vlg. en XLIX
(1930) blz. 1 vlg. Rederijkersspelen uit het archief van ‘Trou moet blycken’ beknopt besprak
en navertelde. Daarmêe werd een door den Wereldoorlog onderbroken studie van allerlei
meer historisch en taalkundig dan litterair belangrijke rederijkersproducten opnieuw aangevat,
die vooral door G. Kalff en J.W. Muller was geleid geworden: vgl. G. KALFF, Trou moet
blycken, Groningen Wolters 1889; NEURDENBURG, Van Niyeuvont, Loosheit ende Practike;
IMMINK, Colijn van Rijssele's Spieghel der Minnen, Utrecht Oosthoek 1900; H.F. GRONDIJS,
Een spul van Sinnen van den Siecke Stadt, Borculo Repko 1917; G.A. BRANDS, Tspel van
de Cristenkercke, Utrecht Oosthoek 1921; en J.W. MULLER en L. SCHARPÉ, Spelen van
Cornelis Everaert, Leiden Brill 1898-1920. - Uit de school van L. SCHARPE kwam K.
CEYSSENS Hasseltse ‘historiael’ spelen, Leuven Keurboekery 1907, waar ook L. SCHARPÉ
zelf R. Lawet's Gheestelick Meyspel van tReyne Maecxsele ghezeyt de Ziele, ibid. 1906 had
bezorgd.
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We beginnen met een relevé van de plaatsen waar de verklaring van Dr. N. vander
Laan ons bepaald fout schijnt te zijn:
I. Batement vanden Preecker:
V. 1: Wadt ramp! beteekent niet vervloekt, maar eenvoudig: is dat niet ongelukkig;
het beantwoordt aan het thans nog bij de Walen zoo gebruikelijke qué malheur! en
is een tusschenwerpsel van ongeduld geworden.
V. 4: En trouwen heeft hier niet den sterk-bevestigenden zin van inderwaarheid,
maar deze van het eenvoudig-constateerende maar, wel, als maer zelf in V. 29 en
passim.
V. 7: versieren wordt, beter dan met liegen, hier omschreven met uitfineeren, uit
den duim zuigen. (Vgl. mod. Nl. fantaseeren!)
V. 21 vlg. zal een niet-Roomsch publiek niet veel terecht brengen van een plaats
als deze:
tWyff: Ick heb omgeweest met mijn gebueren
Voor onsen heere, die gepreeckt heeft dese weecke pladt.
omgeweest hebben beteekent hier rondgaan, een inzameling houden ten gunste nl.
van den vastenprediker, die tijdens de vastenavondweek (want het is een
vastelavontspel!) de vastensermoenen heeft gehouden; met beteekent natuurlijk bij
(vgl. VERDAM, i. ve kol. 150, 7); vgl. trouwens VV. 29 vlg. De uitgever heeft blijk-
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baar over dezen tekst hééngelezen en hem dus niet begrepen. Pladt moet trouwens
niet geheel beteekenen en in verband gebracht worden met weecke; ‘bij begrippen
van zeggen, uiten, wordt de beteekenis van dezen bij Rederijkers vaàk gebruikten
stoplap: zonder omwegen, duidelijk’ (VERDAM, i. ve kol. 424, 2).
V. 33, op dit pas beteekent hier niet nu, d.i. op dit oogenblik, maar dezen keer,
ditmaal, zooals in den Teuthonista: hac vice. In V. 141 beteekent ontrent dit pas =
omstreeks dezen tijd.
V. 56: verstercken beteekent hier zeker niet vullen; maar is te verbinden met doen
en doen verstercken beteekent steviger maken, sterker laten worden.
V. 77: hoe soet hij sijn getijen las = is inderdaad dubbelzinnig, als in V. 40 en 69.
Maar de figuurlijke beteekenis is niet de gunstige gelegenheid waarnemen, doch
vlakweg coitum agere; nu nog in onze volkstaal: zijn morgen- of avondgebed zeggen.
V. 88: Sa zal wel te lezen zijn so; en de uitdrukking sijn tassche was sterck is in
het zinsverband hier geenszins op V. 56 te betrekken, maar kennelijk en uitsluitend
obsceen bedoeld, zooals héél wat in dit stuk.
V. 110: beteekent niet: ik begrijp de tekst en heb hem tevens nauwkeurig, maar
eenvoudig: ik ken mijn preek goed en wel van buiten; blijkbaar gold het een homelie,
d.i. dien elementairen vorm van preek, die een bijbeltekst eenvoudig parafraseert en
verklaart (vgl. V. 112-113).
V. 122: goeden spoet beteekent niet succes, maar voorspoed, het absolute tegendeel
van crancken spoe uit V. 112 = tegenspoed. Gedacht wordt nl. aan een vruchtbare
inzameling van giften (= offerpenningen enz.) na de preek!
V. 123: Brocht ick wadt veel, mijn proposijtie waer goet verklaart de schrijver als
volgt: proposijtie = voorstel (nl. om daarheen te gaan), terecht trouwens met een
vraagteeken! Het vers beteekent: en bracht ik een goeden oogst giften (V. 79:
offerpenningen!) binnen, dan ware mijn voorstelling tot een promotie (wellicht de
wijding tot een hoogere orde) zeker. Vgl. het fr. votre cas est bon = uw lot is bezegeld!
Dat blijkt trouwens duidelijk uit V. 148: Al ben ick geen priester en nog duidelijker
uit V. 303: waer sal nu mijn plaets sijn = wat komt er nu van mijn promotie terecht?
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V. 148: Al ben ick geen priester, ick sal nochtans mijn heere(n),, sijn werd door den
uitgever niet begrepen; sijn vat hij op (nota 7) als zien! Natuurlijk niet; de beteekenis
is: al ben ik nóg geen priester, toch zal ik voor de menschen mijnheere zijn, omdat
die oordeelen naar de kleedij en de functie, niet naar de ontvangen wijdingen. De
situatie was nl. deze: tijdens hun proefjaren werden jonge kloosterbroeders in de
bedelorden wel eens op bedeltocht(1) uitgezonden (V. 149: die jongers moeten dus
(= aldus!) tlant beterden), en moesten ondertusschen allerlei stichtelijke oefeningen
waarnemen als psalmzingen (V. 150), vóórbidden (zie V. 115 vlg.), kleine
homiletische preeken houden (V. 106 vlg.) enz.; het gewone volkje noemde hen dan
ook evengoed als een gewijd priester mijnheer (zie VV. 12, 22, 72, 152, 156, 160
enz.) of heeroom (V. 85, 88).
V. 161: gesompt beteekent er niet vermeld, maar verweten, aangerekend als
verzuim, een beteekenisnuance die bij Verdam i. ve mag opgenomen worden.
V. 163: bewaren ons statie beteekent niet een kerkelijken dienst vervullen welke
omschrijving veel te vaag is. Statie, mnl. stacie < K Lat. Statio beteekent eigenlijk
in de kerktaal standplaats, of ook het stilhouden op een bepaalde plaats. Zie Mnl.
Wdbk. i. ve, kol. 1842, 1. Nu zullen in de middeleeuwen de onderscheiden bedelorden
wel, bij onderlinge ruggespraak of uit traditie, hun invloedssferen, de parochies voor
hun arbeidsgebied afgebakend hebben: v.d. de uitlating: wij moeten toch overal onze
standplaatsen bezoeken, waarnemen.
De verklaring bij V. 193 is een staaltje van Hinein-interpretieren: de tegenstelling
tis nu nacht, waert so wel morgen wijst duidelijk in den zin eener louter-zakelijke
beteekenis; nacht heeft hier niets figuurlijks en de verwijzing naar Vondels Lucifer
komt niet van pas.
V. 197: lodder beteekent niet schooier; hier, zooals in V. 263 heeft het een
algemeen-oneerbiedige beteekenis, die nog voortleeft in het dialectische loeder =
lomperd. Zie DE BO, A. JOOS, SCHUERMANS e.a.

(1) Cf. V. 158 vlg. en de aldaar goed gegeven verklaring van Dr. Van der Laan.
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V. 209: poldre zal hier wel niet pullarium = hoenderhok beteekenen, maar, zooals
in de spelen van de Roode Roos (anno 1565) blz. 219, een bergplaats voor koren en
stroo boven den dorschvloer. De nota bij V. 211 is alwêer Hineinleserei(1) en de
basterdvloek bij gans hoenderen, indien de lezing onbetwijfelbaar is, wellicht een
afwijking van de vloeken bij gans honden, bij gans honderden enz. die STOETT(2)
vermeldt.
Van V. 216 is de gegeven verklaring verbazingwekkend:
Vercken op, vercken neer, vercken after, vercken voren,

‘deze regel moet eveneens een (geradbraakt) Latijns citaat voorstellen’ luidt het hier
(blz. 14, nota 2). Men vraagt zich af waarom: het is een uitdrukking die elke
Zuid-Nederlander begrijpt en die zooveel beteekent als: ‘verken zooveel als je wil;
laat het een verken wezen, ik verkies zijn gezelschap boven de dood.’
V. 225: Dat waer quae maeten = wordt (blz. 14, nota 6) zeer omslachtig als volgt
verklaard: ‘vgl. de dialectisch nog gebruikelijke uitdr.: te maat komen te pas komen
(Ned. Wdb. IX 58); ald. ook: lelk te moate komen, ongelukkig te pas komen.’ De
goede verklaring is veel eenvoudiger: dat ware kwaad, slecht gezelschap hebben.
Het woord houdt hier dus niet, zooals in Goossen Taeyaert V. 51, verband met den
stam van meten, maar hoort als denominativum bij mate = gezel uit VERDAM, kol.
1224.
De verklaring van V. 246 is, zooals zeer dikwijls bij Noordnederlandsche
commentatoren - en dat pleit voor de beschaafdheid van hun verbeelding! - te deftig:
Dan waer ick geheel van achteren bescheten

beteekent niet, ‘ik kwam totaal bedrogen uit’ (blz. 16, nota 1) maar eenvoudig: ‘dan
was ik (van angst) geheel... bezoedeld

(1) Andere staaltjes van deze hebbelijkheid om achter een woord méér te zoeken dan den sensum
obvium, bvb. in Goossen Taeyaert V. 50, waar in den gewonen vrouwennaam Bely zonder
eenigen grond (blz. 30, nota 2) een woordspeling wordt gezien met beele = rouwkoop! Bely
heette toch al zóó vóór den verkoop van de koe? Idem in V. 377, waar de beteekenis niet
figuurlijk is: zij vraagt mij alles precies af (blz. 48, nota 3), maar Goossen vreest dat ze hem
werkelijk de tong uit de keel rukken zal!
(2) Drie Kluchten uit de zestiende eeuw, 1932, blz. 89.
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langs achter, wat ik nu al gedeeltelijk ben’ (zie ook V. 250, V. 262 en VERDAM i. ve
besciten). En dus is ook de verklaring van V. 250 off ick waer after nadt met het
Joodsche gesjochten = geruïneerd, niet te aanvaarden: de beteekenis is, helaas,
concreter! Waar trouwens, uit VERDAM of uit DE VRIES en TE WINKEL, of uit welk
dialecticon haalde Dr. Van der Laan de figuurlijke uitdrukking after nadt sijn =
gesjochten zijn? Alleen de spreuk nog nat achter de ooren zijn wordt vermeld, en
die beteekent nog jong en onervaren zijn. De heele passus beteekent, na de vermaning
van de vrouw om toch voorzichtig te zijn: ‘Dat zal ik, maar breekt het varken (zie V
245), dat verdacht is van den duivel bezeten te zijn, uit den stal, dan moet ik op de
vlucht of ik ware van achter zeker bezoedeld van angst (cf. V. 246).’
V. 253: heb ick haers ontset = beteekent niet hulp; maar: heb ik ze wellicht mislegd;
bij de beteekenis van het ww. ontsetten = op een andere plaats brengen, wegzetten.
Cf. VERDAM i. ve kol. 1237.
Voor de beteekenis van V. 304, zie boven, blz. 484 bij V. 123.
***

In Een Esbatement van Goossen Taeyaert werd eveneens een en ander verkeerd
verklaard: de titelheld is een simpele malloot, een mondheld als zijn vrouw verre is,
maar een mak schaap in hare aanwezigheid; daarbij geen fenix in 't redeneeren, hoe
gewikst ook in zijn bedrijf (vgl. VV. 85-116). In het licht van deze karakterteekening
moet dan ook de interpretatie geschieden van V. 232 vlg.:
Maer had ickse gedoot, so ickse int schijnne bloot ,, sach
So had ick schuldich geweest den dootslach

Dr. Van der Laan verklaart (blz. 40, nota's 3 en 4) in 't schijnne met blijkbaar; en
bloot met weerloos? De zin is toch duidelijk deze dooddoener, die den simpelaar
kenmerkt: maar had ik haar (Bely) in werkelijkheid gedood, zooals ik me haar nu
slechts even in schijn dacht, dan zou ik niet meer staan in geur van
achtenswaardigheid!
In V. 257 en V. 287 zijn dach nemen en verdaghen synoniem en beteekenen:
afspraak hebben voor een regeling van iets,
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vooral van juridischen of contractueelen aard; vgl. VERDAM i. ve dach, kol. 6, b en
de bekende Reinaertplaats, V. 80: datter eenen dach af was ghenomen.
In V. 356 is oft niet met indien te verklaren, maar met dan dat, tenzij, Lat. nisi,
quin. De beteekenis is: Hoe ware 't ook anders mogelijk geweest of ik moest een
meêvaller hebben!
In V. 359 moet laeten wegen niet verklaard worden met: niet gering achten?, wat
geen zin geeft, maar met de concrete, reëele beteekenis van wegen = op hun gewicht
laten toetsen, vanwege het in de middeleeuwen steeds dreigend gevaar der
muntschrooderij!
In V. 198 is ick en weet een syntagme dat verklaring verdiende: het beantwoordt
er aan het Lat. nisi sciam = tenzij ik weet of verneem.
In V. 216 was hem bedancken als volgt te verklaren: zich van iets beloven, zichzelf
om iets gelukkig prijzen.
Andere lichte hertoetsingen van den tekst, die dienden te gebeuren, dunken mij
de volgende te zijn:
Preecker, V. 149: i.p.v. jongens is te lezen jongeRs = leerling, discipel, scholier,
aankomend kloosterling; cf. VERDAM i. ve kol. 1063, 2.
Goossen Taeyaert, V. 62: i.p.v. dattet is te lezen datter.
V. 125: i.p.v. ick is te lezen ickt.
V. 175: i.p.v. doet is te lezen doen (bij tanden!). En het vers wordt dus heelemaal
niet tot het publiek gezegd! Goossen tracht Bely's medelijden op te wekken, om zijn
geregeld pijnlijke tanden! (cf. V. 180, waar Bely op deze uitlating reageert!)
V. 239: i.p.v. gelt is te lezen tgelt en V. 241 i.p.v. is dat is te lezen ist dat; gelijkelijk
in V. 243 wadt macht i.p.v. wadt mach; V. 302: gelt ist; V. 398: hyt!
***

P l a a t s e n w a a r e e n v e r k l a r i n g g e w e n s c h t i s , ten gebruike van den
niet gespecialiseerden lezer, aan wien, blijkens zooveel andere ontbeerbare
verklaringen, toch allereerst
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werd gedacht, zijn bvb. de volgende, waar ongewone taalvormen de aandacht
verdienen:
Batement van den Preecker, V. 8: dingen.
V. 15: wennen = wenden, roeren.
V. 40: vergaet = niet bij vergaen, maar bij vergeten (conjonctief!); hem vergeten
= fr. s'attarder, maar ook: s'oublier, buiten zijn plichten treden!
V. 69: te bedt = voor te bet, beter; maar met comische bijgedachte aan bed, want
de vrouw schijnt het, blijkens V. 40, met den predikheer goed te kunnen vinden!
V. 80, 358: oft = indien het.
V. 103: Ik sta er vóór en ik moet er dóór!
V. 113, V. 220: voort = dadelijk.
V. 200: blijven = sneuvelen, sterven; vooral in de zeemanstaal heeft het deze
beteekenis.
V. 255: lesen = bidden, de gebeden zeggen.
***

Uit de vier gepubliceerde spelen was ook alweer een en ander te halen voor meerder
vastheid in d e l i t t e r a i r h i s t o r i s c h e t e r m i n o l o g i e met betrekking tot de
Rederijkers: zooals reeds door wijlen Prof. Stoett werd bevestigd(1) is er in de 16e
eeuw, niet enkel in Zuid-Nederland, maar blijkens deze stukken ook in het Noorden,
een zekere synonymie ontstaan tusschen termen als batement (Preecker, blz. 1), cluyt
(Goossen Taeyaert, blz. 26, 28; Jan Lichthart, blz. 55, 58; Jan Sul, blz. 82, 84),
esbatement (Goossen Taeyaert, blz. 29) en de tautologieën boertighe cluyt (Jan
Lichthart, blz. 55 V. 4; Jan Sul, V. 4) of belachelycke cluyt (Goossen Taeyaert, V.
11). Het zal stilaan de moeite gaan loonen, nu zooveel materiaal uit den Rederijkerstijd
ons toevloeit, door een keurige en chronologisch voorzichtige ontleding van het
woordgebruik, tot een duidelijke begripsvorming van de Rederijkersgenres en hun
eventueele ontwikkeling te geraken.

(1) Drie Kluchten uit de zestiende eeuw (1932) blz. 87.
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Ook een term als spreeckende prologe (bvb. blz. 26, blz. 55) = gedialogeerde proloog,
in tegenstelling tot den monologischen proloog, verdiende hier onderstreping.
Goossen Taeyaert, V. 20: manen = synoniem met aenspreecken uit V. 126, voor
ons ontvangen, beuren. V. 88: gaepen = inhalig zijn; een goede vindplaats voor
VERDAM, i. ve kol. 917-18 in fine.
V. 163: noch = heeft hier de versterkende beteekenis: en nog wel!
V. 299 roept ook eenige verklaring:
Hier geseyt, Baert, mijn gelt moet leggen boven.

Hier geseyt is de eerste helft van de spreuk: hier gezeid en elders gezwegen, d.i. in
vertrouwen gezegd! Moeten boven leggen = de gewichtigste aangelegenheid zijn;
om mijn geld is 't me vooral te doen!
***

Zooals in de teksten bezorgd door Dr. Van Eeghem heerscht ook hier e e n
o r t h o g r a p h i s c h e a n a r c h i e waarmêe de moderne lezer zeker geen raad weet
en waarvan het al zeer onwaarschijnlijk is, dat de schrijver ze heeft gewild:
Op blz. 1 stoot men reeds op de graphieën: parsonages, waerdinne en waert
tegenover een weert, op nauwelijks één regel afstands van elkaar en weerdinne (V.
11)! Blijkens de rijmen (vgl. blz. 4, V. 60-61: generen - verteren; blz. 6, V. 84-85
afferen, geren; blz. 15, V. 242-43 ververen, bezweren; id. blz. 18, V. 286-87; blz.
305-306: endelveers, neers enz.) heeft de vóórtekst van het stuk e-ee-vocalisme gehad
in al deze gevallen; alleen op eenige zeldzame plaatsen als V. 30: gaerne; V. 142:
scharpe; en eens in de rijmpositie VV. 184-185: ach armen, karmen komt Hollandsch
a-ae-vocalisme voor. Dit is een der redenen die, voor ons gevoel, de door den uitgever
voor vast van de Vooys overgenomen ‘mogelijke’ attributie aan een Haarlemsch
rederijker(1), twijfelachtig maken. Zoo mocht ook een

(1) Zie Inleiding, blz. XI.
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graphie (V. 20-21) vuijren, blijkens het rijm gebueren tot ueren worden
genormaliseerd; het oorspronkelijk vocalisme schijnt hier wel ø, niet y te hebben
geluid; hetzelfde geldt voor V. 117 waar alweer een andere vorm van vuyre opduikt,
nl. vure, dat de ongewaarschuwde lezer zeker als ons vuur zal willen uitspreken.
De i n t e r p u n c t i e is op eenige plaatsen voor verbetering vatbaar: bvb.
V. 339-341. De nicker brocht ons in dit verdriet. (i.p.v.,)
Dat ick most singen dit droevich liet, (i.p.v.;)
Tsal mij wel heugen al mijn leven.
***

Tot de plichten van den hermeneut behoort ook, dunkt ons, h e t a a n b r e n g e n
v a n d e n o o d i g e t o o n e e l a a n w i j z i n g e n , zij het dan enkel in voetnota.
Het is hier nergens gebeurd; en toch lijkt het niet onverschillig voor een werkelijk
begrip van den tekst te weten dat verzen als bvb. V. 45, VV. 85-88, V. 177(1), enz. a
parte worden gezegd.
Zoo was ook tusschen V. 56 en V. 57 het woord Pausa in te lasschen, dat overal
een nieuw schuifje (een term die hier beter past, dan het te zware woord bedriif op
blz. 4, nota 6!) aankondigt: bvb. V. 92-93; V. 101-102.
***

De r i j m t e c h n i e k had den uitgever nog kunnen bewegen tot enkele lichte
tekstemendaties, die hij zich toch ook op andere plaatsen, naar mijn meening terecht,
heeft gepermitteerd; wanneer hij bvb. op blz. 1, R. 4 de lezing boer van het hs. tot
broer verbetert in den tekst, of in V. 18 tevreen i.p.v. tevreden opneemt, dan lijkt
mij een wijziging, die door de rijm-

(1) Hier is de vermelding, dat het vers aparte wordt gezegd, gewichtig voor een recht begrip
van de plaats: de vrouw denkt enkel aan het ongeoorloofd vermaak dat ze zich van de
ontmoeting met den predikheer heeft voorgesteld! De plaats is een obscene zinspeling achter
den rug van den man; ze zou anders geen zin hebben.
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techniek wordt geëischt, evenzooveel t e k s t c r i t i s c h e e v i d e n t i e voor zich te
hebben:
B. vd. Pr. V. 9-10: schernen i.p.v. scharnen; blijkens het rijmwoord tavernen; een
vorm van het ww. scharnen, scharren, primitief van scharrelen, met den zin van her
en der slenteren, die in VERDAM moet worden bijgevoegd.
Vooral naar het einde toe vertoont het stuk afwijkingen in de rijmtechniek, die
wellicht meer dan ééne corrupteel in den tekst verraden! Plaatsen met drievoudig
rijm komen vóór in VV. 343, 344, 345; 346, 347, 348; 362, 363, 364; 374, 375, 376;
379, 380, 381, in al welke gevallen waarschijnlijk aan u i t z o n d e r l i j k l a n g
k n i t t e l v e r s m e t b i n n e n r i j m moet worden gedacht. Een vers als 350 is àl
te kort om normaal te kunnen zijn: er is vooraan vrijwel zeker iets weggevallen. VV.
351-352 maken waarschijnlijk maar een enkel vers uit en noch het ééne noch het
andere vertoonen rijm met wat volgt: veronderstelt men in V. 353 de lezing ongheval
i.p.v. het hier vrij zonderlinge onvrede, dan is die verweesde rijmregel terecht
gebracht; leest men in V. 354 meed' i.p.v. mede, dan rijmt ook dit perfect met het
volgende (weet). Houdt men V. 365, 366 en 367 voor één betrekkelijk lang vers, en
leest men in het laatste Johanne i.p.v. Johannus, dan is ook daar het rijm in orde.
Een plaats waar een evident noodige emendatie uit de rijmen blijkt, is V. 371-72:
72: Dus wilden ick, dat sij waeren in daerde gesoncken.
Deen had bij naest mijn ruggenbeen gebroocken;

Lees gedoocken i.p.v. gesoncken, en de plaats is in orde; het verweesd vers 371 krijgt
een rijm, en de nietszeggende stoplap V. 373 kan vervallen:
Ghy wetet altsamen, tis genoch gesproocken.

V. 467-68 is het rijm macht > nagebrocht in orde te brengen, door eenvoudig
nagebracht te lezen; de uitgever heeft zoo een lichte wijziging met hetzelfde doel
wel aangedurfd in V. 465-66!
***
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Tot de komische s t i j l m i d d e l e n waarmeê de klucht van den Preecker bij voorkeur
opereert, behoort natuurlijk het krompraten van den onwetenden, halfgaren
dominikanerbroeder in zijn kerk- en schoollatijn; maar deze tekstverhaspelingen
betreffen toch steeds bepaalde, aanwijsbare brevierplaatsen. De uitgever heeft dat
gezien in enkele gevallen (bvb. VV. 128, 130, 131, 143(1), 145, 176, 190, 199).
Op andere plaatsen heeft hij de zaak onverlet gelaten: zoo bvb. in V. 144
Reverterem minum et plusquam Dies,

een verhaspeling waar, zooals in de meeste andere gevallen, niet slechts bare onzin
en grammaticale gruwelen de vis comica afleveren, maar ook onderscheiden teksten
in en door elkaar slingeren: hier zal reverterem wel een reminiscentie zijn van het
Aschwoensdagformulier:.... et in pulverem reverteris; of van Ps. CIII, 29: et in
pulverem suum revertentem! Terwijl het volgende waarschijnlijk uit een
scholastiek-theologische bewijsvoering in den geest van den simpelen broeder is
blijven hangen! De heele komiek van het stuk draait trouwens rond dit gegeven: een
nog niet gewijd, jong kloosterling, die op bedeltocht gezonden werd, doet zich vóór
alsof hij al priester was; cf. V. 147 vlg.:
Ick moet mij gelaeten nae dat mijn cleeren’ sijn.
Al ben ick geen priester, ick sal mijn heere(n)’ sijn:
Die jongers moeten dus tlant beterden
En leeren singen, eer dat se priester werden.

Eveneens is in VV. 191 en 207, de zaak niet afgedaan met de eenvoudige bevestiging
in nota: potjeslatijn (blz. 12, nota 7): V. 191 O collette male jentis kan een verwarde
en ontaarde samenflansing zijn eenerzijds van het herhaalde versbegin uit Ps. XXIII:
Attollite portas; anderzijds een verre reminiscentie van iets als in Ps. XLII de gente
non sancta?
In V. 207: och, colocamint Domino hooren we duidelijk plaatsen doorschemeren
als Ps. XXII, 1-2: Dominus regit me....;

(1) Waar hij echter een exsultat leest in den Magnificat, en er staat een Exsultavit.
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In loco pascuae ibi me collocavit of Ps. CVI, 36: Et collocavit illic esurientes(1).
In V. 299 is Nolij de aanvang van den 36en psalm: Noli aemulari in malignantibus
en Quara van V. 300 vlg. is niet enkel potjeslatijn (blz. 19, nota 5) maar de aanhef
van Psalm 2 Quare fremuerunt gentes.
Ook in V. 315 is de nonsens van het krompraten niet zóó zinloos, of er schemert
een beteekenis onder dóór: de komiek van het verhaspelde Latijn wordt hier zelfs
versterkt met een pseudo-Grieksch en een pseudo-Fransch bijsmaakje: Ego vel messe
en quloustron en pereme is toch te doorzichtig:
Ego velim esse εν

λαυστ ον(!) enfermé (?)

ik wilde liever in mijn klooster zitten.
De verklaring bij V. 330 is oppervlakkig: ‘weer verhaspeld Latijn’ (blz. 21, nota
6). We hebben hier duidelijk te maken met een verre reminiscentie uit 's kosters
Donaat of Pappa Puerorum: Partes orationis quot sunt? = Hoeveel rededeelen zijn
er?
***

Het zijn al een goed aantal aanmerkingen op twee korte stukken van nog geen duizend
verzen samen. We hebben ons voorgenomen ze in een volgende bijdrage voort te
zetten. Maar intusschen schijnt een voorloopige conclusie zich thans reeds op te
dringen: 't is dat er moet worden teruggekeerd tot de beginselen, die de kracht zijn
geweest van drie eeuwen klassieke philologie.
Tekstkritiek en hermeneutiek zijn enkel speculativè te scheiden: in feite gaan ze
saam en de tekstbezorger doet in zeer veel gevallen, door zijn keuze alleen al tusschen
twee of meer mogelijkheden, het werk van den tekstverklaarder. Men moge daarbij
gedenken dat hermeneutiek, in den wetenschappelijken zin van dat woord, geen
uitlegkunde van losse woorden en in hun isolement beoordeelde verzen is. Verstaan
en verklaren zijn,

(1) Een blik in V. COORNAERT, Concordantiae Librorum Veteris et Novi Testamenti, Amst.
1909, brengt ons op het spoor van zulke mogelijkheden.
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in de historische wetenschappen, waartoe de philologie behoort, de vrucht van een
methode, die het te verklaren document ziet als een gehéél en er de diepste kern zoekt
van te benaderen langs genetischen weg. Deze methode stuurt aan op een causaal en
genetisch herontdekken van de nipt en nauwkeurig aangevoelde, ja doorschouwde
bedoeling van den schrijver. De ware hermeneut gebruikt al de hem door fijnzinnige
ontleding geboden middelen om zichzelf op het standpunt van den scheppenden
kunstenaar terug te plaatsen. Dat standpunt van den auteur is niet enkel en uitsluitend
bepaald geworden door de bijzondere, specifieke gaven van den schrijver - zijn
scheppende verbeelding, zijn eigensten taalzin, zijn zelfgewonnen levensinzicht, de
individueele bestanddeelen van zijn geestelijken aanleg, - maar ook zijn nationale
traditie en het tijdsklimaat waarin hij heeft geademd hebben hem daarvoor elementen
geleverd. Het is met het oog evenzeer op deze collectieve als op deze individueele
kenmerken dat de hermeneutiek aan ieder litterair (of monumentaal) document haar
moeite besteedt: dan pas heeft ze eenige kans, dat hare verklaring van het detail klopt
met de algemeene economie van het werk en zijn omgeving.
Er mag wellicht deze overweging nog bij: dat, wanneer een genootschap van zoo
verheven standing als de Leidsche Maatschappij de verantwoordelijkheid aandurft
van een zóó broodnoodig geworden reeks als de door ons bedoelde, haar medewerkers,
ze mogen dan nóg zoo bevoegd zijn, het recht hebben te verwachten, dat de
Commissie voor de uitgaaf van geschriften hun werk niet slechts met belangstelling,
maar vooral met vriendelijken controol en daadwerkelijke hulp zal nagaan vóór het
verschijnt. Daarmeê zou de Nederlandsche philologie het best gediend zijn.
Gent, 12 November 1938.
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De Germaansche philologie in de Belgische universiteiten
Door Fr. De Backer
Werkend lid der Koninkl. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde.
Zeer dankbaar ben ik, hier de gelegenheid te hebben, een onderwerp te behandelen
dat mij nauw aan het hart ligt, en waarover sedert enkelen tijd, in allerlei middens,
veel wordt gesproken: de noodzakelijkheid van een hervorming van de studies in de
Germaansche Philologie in de Belgische Universiteiten.
Dit is slechts één uitzicht van een groot problema: beantwoordt het hedendaagsch
universitair onderwijs aan de wetenschappelijke en sociale vereischten, die men er
van verwachten moet? En, indien hier thans dit enkele uitzicht wordt toegelicht, toch
ligt de nauwe verwantschap met het gansche problema voor de hand.
Indien, in dit land evenals in vele andere, het vraagstuk van het universitair
onderwijs thans zooveel de aandacht gaande maakt, is dit reeds op zichzelf een bewijs,
dat niet alles in orde kan zijn met de vorming van de verstandelijke elites.
Ik ben er diep van overtuigd, dat het hooger onderwijs ziek is, en dat precies
daarom plichtbewuste lieden en zich meer en meer over bekommeren. Een gezond
mensch draagt de aanwezigheid en functies van hart en longen en nieren in zijn
onderbewustzijn, maar wie ziek is denkt aan niets anders dan zijn lichaam, en dat
belemmert het leven van zijn geest. Wij denken stilaan aan niets anders meer dan
aan de ziekte van het hooger onderwijs: de longen, de nieren, het hart van ons cultureel
leven, - en dat belet de vrije ontplooiing van alle activiteiten van een beschaving, die
ons dierbaar is.
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De studeerende jeugd, de toekomst van morgen, lijdt te sterk onder de huidige
toestanden. Elk jaar bemerk ik, dat, na enkele weken, de nieuwe studenten zelf de
ontdekking doen, dat het gezond gewaande universitair lichaam ziek is. De tragische
ontdekking van het verschil tusschen ‘Dichtung’ en ‘Wahrheit’. Tragisch, die
ontdekking, omdat men zich daar tegenover machteloos gevoelt, of daaromtrent, en
slechts voor zijn heel klein part iets doen kan, en zoo weinig, binnen en buiten zijn
onderwijs. De ‘Dichtung’ is: het verwachten van een inwijding waarnaar de edelsten
althans hun gansche jeugd lang hebben gehaakt: het geleidelijke uitdiepen van de
geheimen van de wetenschap, het geschoold worden op zulke wijze, dat men die
wetenschap op eigen hand beoefenen kan en zelf drager wordt van een steeds hoogere
cultuur, die ten goede komt aan de gemeenschap. De ‘Wahrheit’ is: de diagnose van
de ziekte: het verplichte volgen van een massa vakken die met het vak waartoe men
zich aangetrokken gevoelt heel weinig of soms geen uitstaan hebben, - en dit plethoor
van vakken leidt tot een onthutsende beperking van het eigen vak zelf. Het onderwijs,
wegens de menigvuldigheid van vakken en soms van studenten, is dikwijls een
ex-cathedra inpompen van allerlei soms heterogene begrippen, en bij de studenten
een ademloos neerkrabbelen van nota's en een versuffend studeeren voor de examens.
Met andere woorden: de groote ziekteoorzaken zijn:
1) overlading van het programma;
2) beperking van wetenschappelijk gehalte wegens die overlading, gemis aan
uitdieping, vooral van de speciale vakken;
3) wegens die overlading een doorgaans ex-cathedra onderwijsstelsel, dat den
student passief laat, en, samen met het examenstelsel, leidt tot het ‘blokken’,
‘die schaamte’, zei Mgr. Ladeuze in een rectorale rede, ‘van het universitair
onderwijs.’
Alvorens tot de eerste twee punten te komen, houden wij even het problema van
de examens aan. Dat een sanctie moet bestaan, is zeker. Maar niet een belooning van
copisten en papegaaien: een sanctie voor verstandige jonge mannen en vrouwen.
Met het huidige stelsel is dat moeielijk en botst het bedeesd privaat initiatief op de
stevige traditie. Is het niet waardiger voor leeraar en student deze sanctie bij den
student te doen
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afhangen van onmiskenbare bewijzen van het persoonlijke, regelmatige in werk en
wetenschappelijk inzicht? En zou de echte universitaire geest niet eerder te bereiken
zijn in twee stadia: dien van den leerenden geest, die zich het vroegere, het
wetenschappelijk overgeleverde, eigen maakt door persoonlijk werk onder leiding
van een bevoegdheid die tot plicht heeft, alles zelf te onderzoeken - ik beklaag de
studenten van een professor die zich niet om zoo te zeggen doodwerkt - en het stadium
van den scheppenden geest, die reageert op die traditie? Men blijft gewoonlijk staan
vóór dit tweede stadium, want overlading van programma brengt mede gebrek aan
tijd, en daardoor gebrek aan uitdieping en gebrek aan ontwikkeling van de
wetenschappelijke persoonlijkheid. En echter, zonder dit tweede stadium van den
scheppenden geest, geen echte wetenschap, geen echte vooruitgang. Het zou het doel
moeten zijn. Thans is het universitair onderwijs maar al te veel een vakopleiding hoe goed of slecht die dan nog is wegens haar gebrek aan uitdieping - het overleveren
van het vroegere geleerde en aangeworvene, waarbij dan het bepaald vakkundige
soms nog practischer wordt beschouwd, en men bv. advocaten, geneesheeren en
leeraars vormt, geen geleerden. Men zou dit kunnen tegenspreken en wijzen naar
geleerden, en vragen, hoe die er dan gekomen zijn. Een antwoord zou wezen, wellicht,
over het algemeen, dat zij er gekomen zijn tegen den geest van de universiteit in,
omdat zij toch de heilige vlam hadden bewaard in het jarenlange ‘blokken’, en zich
zelf ontwikkelden, en het meest aan zichzelf hebben te danken. Een ander antwoord,
meer in het bijzonder voor die afdeelingen waar de toestanden de
ónwetenschappelijkste zijn, zou bestaan in een vraag: waar blijven dan bv. de
geleerden juristen, of Anglisten, of specialisten in het Duitsch?
Om ons thans te beperken bij de Germaansche Philologie: indien er Neerlandici
zijn, dan komt dit door het feit dat de liefde voor de eigen taal en de traditie van
vereerde meesters, tegen het universitair complex in, ze hebben gevormd, - maar ik
herhaal: waar zijn de Anglisten of de ‘Duitsch-Germanisten’? Het is hoofdzakelijk
in de sectie ‘Germaansche Philologie’ dat het euvel woekert van overlading van
programma en van beperking aan wetenschappelijk gehalte. Niet enkel kunnen hier
slechts zeer weinig geleerden worden gevormd, maar practisch,
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utilitair gesproken: zelfs weinig goede leeraars. De jonge Germanist moet, bij het
verlaten van de Universiteit, werkelijk te veel schade inhalen.
Hier raken we precies aan het treffendste voorbeeld van de uitslagen van een al
te omvattende, hybridische vorming in de ‘Candidatuur Wijsbegeerte en Letteren’,
en daarmede, met die vorming, aan de kern van de zaak.
Eenzelfde vorming, met zeer weinig varianten, wordt opgelegd aan toekomstige
wijsgeeren, juristen, historici, klassieke, Romaansche en Germaansche philologen.
Dat de geest van een jurist niet die van den wijsgeer is (of toch al even zelden, als
die van een mathematicus die van een literator), dat een uitstekend philoloog in spe
bij wijsgeerige abstracties kan blijven haperen, dat de historicus weer een andere
vorming behoeft dan de jurist, de wijsgeer of de philoloog, - schijnt pas na twéé jaar
haast gezamenlijke studie te worden ingezien. Die twee jaar van de candidatuur,
intusschen, verplichten de volstrekt aan de feiten zich houdende juristen of historici
of philologen de metaphysische beschouwingen te doorgronden van vaak
veeleischende wijsgeeren-docenten, of, om bij de philologen te blijven, verplichten
de philologen de geschiedenis te bestudeeren volgens hetzelfde programma als voor
de historici en, voor de wijsbegeerte, volgens hetzelfde programma als voor de
philosofen. En ze moeten tóch philologen worden? Men heeft hier te doen met een
inleiding tot het hooger onderwijs, die ten minste twee jaar duurt, en normaliseerend
de meest verscheiden disciplines, op een over het algemeen noodzakelijk
oppervlakkige wijze, bijeenbrengt. Die veel te lange inleiding is vooral een bezwaar
voor de germanisten: er blijft, bij al dat bonte, vaak overtollige en zelfs herhalende,
maar veel te tijdroovende, slechts al te weinig gelegenheid over voor de studie waartoe
zij zich geroepen gevoelden: het Nederlandsche, het Duitsche, het Engelsche taalen beschavingsleven.
Indien de jonge student dan nog als toekomstig Germanist goed voorbereid was
zou het euvel wel minder zijn, maar, om van een thans soms nog gebrekkige kennis
van het Nederlandsch niet te spreken: de kennis van het Engelsch en het Duitsch is
veelal veel te pover opdat hij zich, bij al die candidatuurvakken, door studie van de
talen tot goed candidaat Germanist zou kunnen opwerken. Men vergete hier vooral
niet het para-
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doxale feit dat, volgens de letter van de wet, een toekomstige germanist bij zijn
intrede in de Universiteit niet eens één woord Duitsch of Engelsch hoeft te kennen(1),
en dat hij, na de twee kaleidoscopische candidatuursjaren, óf het Engelsch, óf het
Duitsch laat varen: en toch bij het einde van zijn studies leeraar kan worden precies
in die taal die hij niet meer heeft voortgestudeerd. (Een duiveltje van de tegenspraak
schijnt bijzonder bedrijvig te zijn bij benoemingen van aldus onbevoegde leeraars
in een bepaalde taal.) Die versch gepromoveerden hebben dan, na het slavenwerk
aan de Universiteit, een onmenschelijke taak: een taal, met al de wereld daarrond,
onmiddellijk wérkelijk te moeten kennen om ze goed aan te leeren in
onderwijsgestichten waar niet zelden enkele leerlingen die taal als moedertaal hebben,
of althans uitstekend kennen, en... onmiddellijk voor de reputatie zorgen van den
ongelukkigen jongen leeraar.
Met andere woorden, de candidatuur neemt onvoldoend voorbereide toekomstige
Germanisten aan, kan ze niet vormen voor hun vak wegens haar te uitgebreid
propaedeutisch karakter, en levert ze aldus aan het licenciaat. Hier wordt wel eindelijk
gedaan aan een zekere specialiseering, welke echter niet altijd in het oog wordt
gehouden bij benoemingen later. Die specialiseering berust, ongelukkig, op de te
onvaste grondvesten van de candidatuur.
Hoe zou men specialisten in het Engelsch en in het Duitsch kunnen verwachten
onder die voorwaarden? Hoe zelfs goede leeraars, tenzij bij uitzondering? En dat de
vorming van de Neerlandici ook gebrekkig moet blijven, is even duidelijk.
Het euvel is te groot. Er moest een reactie komen. Met de studie van de
Germanistische vakken aan de Belgische Universiteiten heeft men immers het
flagrantste voorbeeld van het kwaad van normaliseering en centralisatie. Iemand die
al even min Engelsch en Duitsch moet kennen als Spaansch of Italiaansch en dan in
de Germaansche vakken veel minder college heeft dan in de algemeene vormende,
kan na twee jaar een candi-

(1) Duitsch of Engelsch zijn inderdaad geen verplichte vakken meer in het Middelbaar Onderwijs;
een certificaat van ‘volledige humaniora’ opent automatisch de poorten van de Universiteit
aan den toekomstigen candidaat in de ‘Wijsbegeerte en Letteren’.
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daatsdiploma bekomen, dat hem toelaat, in het Engelsch en in het Duitsch, later,
wanneer hij licenciaat wordt, te onderwijzen, laten we zeggen aan het Koninklijk
Atheneum te Antwerpen! En men verwondert zich dan, dat, bij al de huidige nijpende
economische omstandigheden, die iemand geen geleerde Anglist is. - Er is een reactie.
Sedert lang. Men denke aan de werking van Prof. Hamelius en Prof. Verdeyen bv.
Mijn vereerde voorganger, Prof. Logeman, wees op het kwaad (cf. o.m. ‘Filologiese
Toekomstmuziek’, in Gedenkboek A. Vermeylen 1932). Al de Belgische
hoogleeraars-Germanisten zijn accoord over de noodzakelijkheid van een hervorming.
Vele andere bevoegden, o.m. de Vereeniging van Oud-Germanisten van de
Rijksuniversiteit te Gent zijn van hetzelfde oordeel. In breedere kringen wordt thans
het vraagstuk besproken en onderzocht, al dan niet in verband met het globale
vraagstuk van het hooger onderwijs.
Hoe komt het dan, dat tot nog toe zoo weinig werd bereikt? Zooveel factoren.
Daar is vooreerst de inertie: inertie van degenen die zich altijd zullen neerleggen bij
bestaande toestanden, - of inertie van de optimisten per se (sommige hoogleeraren
bv. vinden onze universitaire toestanden lang zoo kwaad niet), - of inertie van
pessimisten die de herhaling vreezen van 1929, toen een nieuwe wet op het hooger
onderwijs de programma's nog verzwaarde! En daar is het bestrijden van elke poging
vanwege hen, die de algemeene vorming voorstaan en niet het specialiseeren, - van
elke poging althans die het belang van die algemeene vorming (men versta: van
allerlei algemeene vakken) maar eenigszins zou trachten te beperken. Daar is echter
vooral de oneenigheid betreffende de voor te stellen formule bij hen die een
verandering wenschen. Men wijst soms naar het buitenland: de voorbeelden aldaar
zijn wel leerrijk, maar al te verscheiden en soms weinig overtuigend, en dat vergroot
nog die oneenigheid.
Het gaat niet op, een compromis te vinden, het zal niemand kunnen bevredigen.
Het komt er eerder ten zeerste op aan, het minimum te ontdekken, waarover iedereen
het eens zou kunnen zijn. Dan kan verder worden gewerkt.
Hier zijn enkele principes waarover men zou kunnen accoord gaan:
1) Betere voorbereiding van den toekomstigen Germanist.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

505
Hoe? Ofwel in het Middelbaar Onderwijs, waar zeker lang niet alles volmaakt
is en waar soms niet zeer bevoegde leeraars toekomstige Germanisten vormen,
die dan na de Universiteit met al haar euvels, niet zeer bevoegde leeraars zijn
kunnen: de eeuwige kringloop(1). Ofwel door middel van een ingangsexamen,
- óf door het instellen van een overgang M.O. - H.O.: een hoogere Rhetorica,
of een voorbereidend jaar aan de Universiteit: over elk dezer aspecten van een
oplossing kan lang worden geredetwist: de noodzakelijkheid echter van een
betere voorbereiding, vooral uit het oogpunt van de kennis van het Engelsch en
het Duitsch, is duidelijk.
2)

De algemeene vorming is noodig, zij mag echter zooals thans bij de
Germanistische studies, de specialiseering niet heelemaal verdringen.
Bewoordingen: ‘Universiteit: universitas’, ‘candidatuur in de Wijsbegeerte en
Letteren’ geven nog altijd een schijn van gelijk aan de overlading van
programma's in het teeken van de algemeene vorming. Het is lang niet
onmogelijk, die algemeene vorming (- voortzetting van het M.O., en geheel
naar den geest er van -) te plaatsen in de hoogere rhetorica of het eerste,
voorbereidend jaar aan de Universiteit. Of, indien men ze toch gedurende de
twee candidatuurjaren aanhoudt, en er dus een meer universitair karakter aan
hecht, dan toch moet ze naar tijd en ruimte beperkt, 1) om essentiëel beter te
zijn 2) om de specialisatie te helpen, en niet te belemmeren. Het is echter hier
dat de groote moeilijkheid komt. Geen docent in een algemeen vak of hij is
heilig overtuigd van de noodzakelijkheid van dit algemeen vak in zijn vormend
karakter. Moet men echter al die vakken behouden? En zooals thans? In de
economie van ons traditioneel universitair leven zou een splitsing van die
algemeene vakken in: ‘werkelijk algemeen vak met vormend karakter’ en:
‘specialisatievak, enkel voor den specialiseerende’, een heelen ommekeer
teweegbrengen. En toch: historische en wijsgeerige vakken kunnen best herleid
worden tot hun werkelijk vormende waarde van algemeene inleiding;
toekomstige historici of wijsgeeren zouden die onder-

(1) Hier zouden de moderne talen veel meer belang moeten hebben, niet enkel voor toekomstige
Germanisten, niet enkel zelfs voor alle toekomstige universitairen, voor wie die talen
noodzakelijk zijn: voor allen.
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scheidelijke vakken echter werkelijk verdiepen. Dat is specialisatie en persoonlijk
werk. Maar door de beperking van de algemeene vakken, vooral in de
candidatuur, wordt het aldus aan den toekomstigen Germanist bv. eindelijk
mogelijk, persoonlijk te werken en zijn eigen vakken uit te diepen.
3)

Persoonlijk werk en specialisatie zouden van dien aard moeten zijn, dat zij
goede leeraars en, of, goede toekomstige geleerden kunnen vormen. Hier is
wellicht een zekere scheiding in de universitaire werkzaamheden geboden. Maar
zelfs de licenciaat, die enkel licenciaat blijft en geen doctor wordt, moet veel
beter, op een werkelijk universitaire wijze, geschoold worden.

4)

Een te groote splitsing van de Germanistische vakken zelf ware wellicht
onwenschelijk. Er zou meer bewegingsvrijheid, meer elasticiteit moeten zijn,
ontegensprekelijk: men zou moeten wetenschappelijk enkel het Engelsch, of
de linguistiek, mogen doorgronden. Maar het cultureele voordeel van onze
geografische ligging mogen wij niet prijsgeven door systematisch te veel te
specialiseeren, vooral niet van in het begin enkel een Neerlandicus, of een
Anglist, of een Duitsch Germanist te willen vormen, zonder hem het verband
te doen blijven in acht nemen van Nederlandsch, Engelsch, Duitsch, - en zelfs
Fransch. Daarom niet te vroeg uitsluitend gespecialiseerd. Die grootere
specialisatie maakt dan de taak in het licenciaat niet gemakkelijk. Maar waarom
hier geen langeren studietijd eischen, bv. door het verplichte uitstellen van het
examen aggregaat M.O.?

Over elk dezer principes kan worden gediscussieerd. Zij kunnen veel milder, of
veel radicaler, worden geformuleerd. Hun uitwerking leidt tot verschillende moeielijke
vraagstukken. Heelemaal accoord. Maar laten we dan toch eindelijk inzien dat een
verandering, die een verbetering moet zijn, dringend noodzakelijk is. Het
fundamenteelste, waarmee iedereen zal instemmen, blijft, dat de Germanistische
studies aan de Belgische Universiteiten veel kunnen verbeterd worden door een meer
gepaste voorbereiding, door een ontlasting van het programma, vooral in de
candidatuur, en door een grondiger studie van de Germanistische vakken zelf.
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Vergadering van 14 Juni 1939
Zijn aanwezig: de heeren A.H. CORNETTE, bestuurder; A. CARNOY, onderbestuurder;
L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren A. VERMEYLEN, J. SALSMANS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, J. VAN
MIERLO, F. TIMMERMANS, EM. DE BOM, L. BAEKELMANS, L. GROOTAERS, L.
MONTEYNE en J. EECKHOUT, werkende leden;
de heeren W. VAN EEGHEM, FR. BAUR, J. LINDEMANS, FR. DE BACKER en F. DE
PILLECYN, briefwisselende leden.
Hebben zich laten verontschuldigen: de heeren MULS, VERDEYEN en CLAES, werkende
leden en GRAULS, briefwisselend lid.
***

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

Aangeboden boeken
Door den hr. J. Muls:
- Schilders van gisteren.
- Semantische Opmerkingen over het Oudchristelijk Latijn, door Dr. HARRY H.
JANSSEN.
- De katholieke Universiteit in 1937-1938, door Dr. K.L. BELLON.
- De Verhouding van Romeinsch tot Oud-Vaderlandsch Recht in Geschiedenis
en academische Opleiding, door B.H.D. HERMESDORF.
- Ecclesia militans, door P. DESIDERIUS FRANSES, O.F.M.
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- Nederlandsche Volkskundestudie beschouwd in internationaal Verband. door
Dr. WINAND ROUKENS.
- Een grammaticaal en rythmisch Onderzoek van Hadewychs Poëzie, door MARIA
VAN DER KALKEN.
- Gelijkenis van Tweelingen. Een psychologisch Onderzoek, door B. WOLTRING.
- Het schertsende karakter van Apuleius' Metamorphosen, door J.J.M.
FELDBRUGGE.

Door de Kung. Humanistiska Vetenskapssamfundet te Lund:
- Sancti Epiphani Episcopi Interpretatio Evangeliorum, door ALVAR ERIKSON;
- The Swedish Messenia Expedition, door M. NATAN VALMIN. Dr. Phil.

Door The American Academy of Arts and Letters, te New-York:
- Commemorative Tributes to Edwin Arlington Robinson, Frederick MacMonnies,
Walter Gay, Edith Warthon, John Russell Pope, Henry Madley, Robert
Underwood Johnson, George Grey Barnard, Owen Wister.

Door P.J.J. Diermanse:
- Renout van Montalbaen.

Aangekochte boeken
- Korte Arabesken, door L. COUPERUS;
- De Boeken der Kleine Zielen, door denzelfde;
- A Dictionnary of the Low-Dutch Element in the English Vocabulary, Part. V,
door J.J. BENSE;
- Nederlandsche Bibliohraphie van 1500-1540. Dl. II, Afl. 13, door E.
KRONENBERG;
- Wereldgeschiedenis, Dl. 1.
- De zwarte Arabier, door MICHAEL PRISJWIN;
- Vlaanderen, o welig Huis;
- WOSSIDLO-TEUCHERT, Mecklemburgisches Wörterbuch. Vierte Liefg..
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Mededeelingen van den Bestendigen Secretaris.
Lidmaatschap der Academie. - Bij Kon. Besluit van 19 Mei 1939 is goedgekeurd
het ontslag als werkend lid van de Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde, ingediend door de heeren PAUL BELLEFROID, HENDRIK DE MAN,
CAMILLE HUYSMANS, FLOR. PRIMS, FRANS VAN CAUWELAERT, A.J.J. VAN DE
VELDE, benoemd tot leden van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België, en van den heer FRANS
DAELS, benoemd tot lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Geneeskunde.
Is goedgekeurd de verkiezing gedaan in zitting van de Kon. Vl. Academie voor
Taal- en Letterkunde, op 19 April 1939, van de hierboven vermelde oud-werkende
leden tot binnenlandsch eerelid.

Mededeelingen namens de commissies
I. - Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De hr. bestendig Secretaris legt, ter vervanging van Prof. BLANCQUAERT, secretaris,
die zich moet laten verontschuldigen, verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de hh. GOEMANS, VAN MIERLO, CARNOY (voorz.), BAUR en VAN
EEGHEM.
Prof. GROOTAERS heeft zich laten verontschuldigen.
Op de dagorde staat:
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Een Brusselsch presentspel uit de 15e eeuw. - Lezing door Dr. W. VAN EEGHEM.
Het spelletje, door Colijn Caillieu op last der stad Brussel geschreven ter viering van
de doopplechtigheid van Margaretha van Oostenrijk (Januari 1480) verdient als
zoodanig reeds onze aandacht. Het wordt nog belangrijker wanneer wij daarbij op
het oog houden dat het niet alleen ons oudste presentspel is, dat het ook den tijd
waarin het ontstond, tamelijk goed weerspiegelt en bovendien meer dan een gedeelte
bevat, dat we nu nog met groot genoegen lezen.
De Commissie stelt voor het stuk op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen.
Agenda voor de volgende vergadering: Onderzoek van de nagelaten handschriften
van wijlen L. Willems. De Commissie zal in de Willemszaal vergaderen.
II. - Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De hr.
TOUSSAINT VAN BOELAERE, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de hh. VERMEYLEN, dd. voorzitter; SALSMANS, DE BOM,
TIMMERMANS en CORNETTE;
als hospiteerende leden: de heeren CARNOY en VAN EEGHEM.
Op de dagorde staat:
1o) Noord- en Zuid-Nederlandsche Bibliographie over Natuur- en Geneeskunde
tot 1800 (8o bijdrage). - Lezing door Prof. A.J.J. VANDE VELDE, binnenlandsch
eerelid.
Deze 8e bijdrage omvat de bibliographie van de schrijvers wier namen beginnen met
de letters I, J, K, L. Het aantal titels
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bedraagt 303, zoodat thans, met de vorige bijdragen, 1944 titels behandeld zijn. In
het bizonder wijst spreker op het belang van het werk van den natuurkundige
Ingen-Housz, van de geneesheeren Jacobs, Jenner, van Kasteleyn, apotheker en
chemicus, van den natuuronderzoeker Pater Athanasius Kircher, van Kluyskens,
Lancilot, Landais, van Leeuwenhoek, Linnaeus, De Lobel (Lobelius) en den astroloog
Ludeman.
De Commissie stelt voor, deze nieuwe bijdrage, zooals met de vorige is geschied,
in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
2o) Herinneringen aan Prof. Dr. Gustaf Verriest. - Lezing door Dr. J. MULS, werkend
lid.
De heer MULS heeft laten weten, dat hij tot zijn spijt op de vergadering niet kon
aanwezig zijn. De lezing die hij zou houden, wordt tot de volgende vergadering
uitgesteld.

Dagorde
1. - Verslagen over de Letterkundige wedstrijden. - De heer A.H. CORNETTE geeft
kennis van de conclusies van zijn verslag over de twee verhandelingen op de
Academie ingezonden, ten antwoord op de prijsvraag waarvan de opgave luidt als
volgt: ‘Een studie over Antwerpen als literair motief in de Nederlandsche letterkunde.’
Bij afwezigheid van den tweeden verslaggever, den heer J. MULS, leest hij vervolgens
dezes verslag voor. De heer EM. DE BOM spreekt op zijn beurt zijn oordeel over
beide werken uit.
Ook het verslag van den Eerw. heer J. EECKHOUT namens de jury van den K.
Barbier-prijs wordt door den heer Bestuurder medegedeeld.
Wat de taalkundige prijsantwoorden betreft, zal het
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oordeel van de keurraden met de hierboven vermelde opstellen aan de leden worden
bekend gemaakt vóór de Juli-Zitting waarop de Academie zal uitspraak doen (zie
blz. 605 van deze aflevering).
2. - Lezing door den heer Prof. Fr. De Backer: Hamlet-problemen.
De heer Bestuurder wenscht spr. met zijn lezing geluk en stelt voor deze in de
Verslagen en Mededeelingen der Academie te laten verschijnen, wat door de
vergadering eenstemmig wordt aangenomen.
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Het auteurschap van Martijn van Torhout
voor de gedichten uit den Oudenaardschen codex gehandhaafd
Door Prof. Dr. J. Van Mierlo, P.J.
Werkend lid der Koninkl. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde.
Verleden jaar had ik de eer in de zitting onzer commissie van Maart een lezing te
houden over Martijn van Torhout.(1) Ik betoogde daarin, dat deze monnik van de abdij
van Eename, bij Oudenaarde, wel de dichter zou kunnen zijn van een gansche reeks
van werken, waarvan nog fragmenten uit een van die abdij afkomstig oud handschrift
zijn kunnen gered en verzameld worden: zij maken het zoogenaamde Rijmboek van
Martijn van Torhout uit, zooals D.J. Van der Meersch, die er de eerste verslag over
uitbracht, dien bundel geredde perkamenten folio-bladen had genoemd.
Fragmenten zijn aldus bewaard van een boek Vander Biechten, waarin deze naam
van den dichter nog aan het slot voorkomt; benevens fragmenten van enkele
heiligenlevens, fragmenten van Vanden Levene Ons Heren; fragmenten ook van een
vertaling van de Disticha Catonis en van een Bouc van Zeden. Wij hadden nu
aangetoond, dat het zekere werk van Martijn van Torhout kon en moest in verband
gebracht worden met St. Aechte en St. Maria Egyptiaca, op zoo innige wijze, dat
Martijn van Torhout ook de dichter van deze heiligenlevens bleek te zijn, en zoo
verder van de overige heiligenlevens. Maar ook Vanden Levene ons Heren is zoo
nauw verwant, in 't bijzonder, met St. Aechte,

(1) Martijn van Torhout, een nieuw dichter van beteekenis uit de dertiende eeuw, in Verslagen
en Mededeelingen 1938, 331-375.
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evenals met Vander Biechten, dat mede hieruit de eenheid van het auteurschap voor
al deze werken vaststaat.
Reeds Van der Meersch had in zijn eerste verslag het vermoeden uitgesproken,
dat al de gedichten van het handschrift wel van een en denzelfden dichter afkomstig
konden zijn, waarom hij ook gewoonlijk sprak van het Rijmboek van Martijn van
Torhout. Doch later schijnt hij op deze meening te zijn teruggekomen en verdedigde
hij nog alleen dat ‘de codex meer dan een rijmdicht van dezen geestelijke zal hebben
vervat’. De reden voor deze kentering in zijn zienswijze zal wel zijn, dat hij geen
steekhoudend argument voor de eenheid van het auteurschap had kunnen ontdekken
en de aanwezigheid van den Dietschen Catoen en van het Bouc van Zeden, die elders
uitvoeriger en vollediger worden aangetroffen, hem had doen twijfelen. Met de
fragmenten die hij bezat was ook het bewijs voor de eenheid moeilijk te leveren.
Maar heel wat later is nog een blad uit denzelfden codex ontdekt geworden te Oxford,
door W.H. James Weale, dat door Gezelle ter plaatse werd afgeschreven. Dit blad
nu juist bevat het slot van St. Aechte, en dit slot is het voornamelijk, dat het innig
verband heeft laten opmaken tusschen St. Aechte en Vander Biechten en zoo kon
aanzetten om het verband van St. Aechte met Vanden Levene Ons Heren en de overige
werken op te sporen.
Maar aan dit blad werd weinig aandacht geschonken. En sedert ook Van der
Meersch zijn eerste opvatting had opgegeven, had zich de meening vastgezet, dat
het Rijmboek niets anders was dan een verzamelhandschrift, te Eename aangelegd,
om werk van allerlei dichters in op te nemen. Men heeft er niet meer aan gedacht
den aard van deze verzameling nog verder te onderzoeken. Zoodat noch Beets in
zijn uitgave van de Disticha Catonis, noch Suringar in zijn uitgave van het Bouc van
Zeden, noch Beuken in zijn uitgave van Vanden Levene Ons Heren zich nog hebben
afgevraagd, of soms de onbekende auteur van de door hen uitgegeven werken,
waarvan fragmenten in het Oudenaardsche handschrift voorkwamen, misschien niet
de daarin toch vermelde Martijn van Torhout zou kunnen zijn. En bestonden ook
van al deze werken vollediger, beter, handschriften, volgens welke zij hunne uitgaven
bezorgden, zoodat zelfs aan de fragmenten van Oudenaarde weinig aandacht werd
gewijd.
Hoofdzaak nu in mijn betoog was de saamhoorigheid te
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bewijzen van al die heiligenlevens en Vanden Levene Ons Heren. Ik meende in 't
bijzonder den dichter te hebben ontdekt van dit om verschillende redenen zoo
merkwaardige, door de literatuurhistorici op zoo verschillende wijzen geprezen
evangelisch epos. Ik meende dan verder, nu eenmaal die saamhoorigheid voor mij
vaststond, dat de geheele codex wel het werk zou zijn van denzelfden dichter, zoodat
ook de hierin voorkomende redactie van den Dietschen Catoen en van het Bouc van
Zeden aan Martijn van Torhout moest worden toegeschreven. Door Van der Biechten
kon inderdaad verband gelegd worden met deze didactische werken, waarin ik
trouwens ook eenige der taal- en stijleigenaardigheden van onzen dichter meende te
kunnen ontdekken. Zoodat we hieruit besloten, dat geheel deze bundel, te Eename
aangelegd, het werk bevatte van een en denzelfden dichter, uit de abdij zelf, Martijn
van Torhout.
***

Tegen deze stelling nu is verzet gekomen vanwege den eenigen nog gelukkig, wij
hopen voor nog lange jaren, overlevenden der drie hierboven vermelde uitgevers,
die konden meenen dat zij door mijn studie eenigszins in 't gedrang waren gebracht,
door Dr. H.W. Beuken.
Welke nu ook de beteekenis moge zijn van dit verzet, zoo bestaat dan toch weer
het gevaar, dat een zaak, die definitief kon geregeld worden en als een kleine aanwinst
voor onze literatuurgeschiedenis geboekt, weer in twijfel zal worden getrokken en
door velen nog als onzeker blijven beschouwd.
Toch is Dr. Beuken's reactie op mijn betoog zeer zwak, veel zwakker, hij veroorlove
mij deze bekentenis, dan ik van hem verwacht had. Ik had nl. in 't bijzonder verwacht,
dat hij, de uitgever van Vanden Levene Ons Heren, zich voornamelijk voor dit gedicht
zou hebben geinteresseerd, en dat hij zou aantoonen, dat het door mij aangelegde
verband met het overige werk van Martijn van Torhout van geenerlei of geringe
beteekenis moet heeten. Mijn geheel betoog was er toch voornamelijk op gericht het
verband tusschen Vander Biechten en de heiligenlevens met Vanden Levene Ons
Heren te verzekeren: dit was hoofdzaak.
Doch aan die hoofdzaak heeft Beuken nergens met één woord geraakt. Hij leidt
het debat af op bijzaken: op den Dietschen
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Catoen en op het Bouc van Zeden, en wil aantoonen dat deze niet van Martijn van
Torhout zijn. Meteen meent hij echter geheel mijn betoog te hebben ondermijnd,
daar dit volgens hem, voornamelijk zou steunen op de saamhoorigheid van al deze
werken in denzelfden codex; heeft hij nu eenmaal aangetoond, aldus zijn redeneering,
dat ten minste twee der daarin voorkomende werken niet aan Martijn van Torhout
mogen toegeschreven worden, dan zou geheel mijn argumentatie ineenstorten, althans
haar voornaamsten steun moeten missen.
Hoe richt hij nu deze, wat hij noemt, concentratie van zijn bezwaren tegen Martijn
van Torhout's auteurschap in? Van beide werken zijn ons nog, zooals ik zegde, andere,
vollediger en voortreffelijker redacties bewaard. Voor het Bouc van Zeden vindt men
dit alles bijeen in de uitgave van W.H.D. Suringar; voor de Disticha Catonis in de
uitgave van A. Beets. Zij komen nl. voor in het Comburgsche handschrift, volgens
hetwelk ze een eerste maal werden uitgegeven door Ed. v. Kausler in zijn Denkmäler
Altniederländischer Sprache und Literatur, 3 dln. 1840-1866.
Beuken zal nu wel niet meenen, dat mij dit alles onbekend was, daar ik er zelf
herhaaldelijk en uitdrukkelijk van gewaagd heb; ik heb er echter niet het belang aan
gehecht dat hij doet, om de eenvoudige reden dat het veel latere ver- en om- en
bijwerkingen zijn, zooals bij een oppervlakkige vergelijking dadelijk moet blijken,
en het hier alleen om de redactie ging van het Oudenaardsche handschrift: of deze
van Martijn van Torhout stamt.
Bij zijn betoog nu steunt Beuken vooral op v. Kausler, die van het Oudenaardsche
fragment van het Bouc van Zeden, dat hij nog in zijn beschouwingen had kunnen
betrekken volgens de uitgave van Van der Meersch in de Vlaamsche Bibliofilen,
verklaard had: ‘Beinahe jedes Wort, in welchem das erstere (i.e. ons fragment van
Oudenaarde) von C. abweicht, erscheint im Vergleich zu unserer Hs. wie die mehr
oder minder unglückliche Ueberarbeitung eines späteren ziemlich gewöhnlichen
Reimers, der die nach seinen Begriffen veraltete Ausdrucksweise des früheren Tekstes
durch eine neuere, geschmackvollere, die er an die Stelle setzte, zu verbessern sich
einbildete’. En van den Dietschen Catoen had v. Kausler eveneens gezegd: ‘Im
übrigen
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gilt von dem in der Ausgabe von Van der Meersch mitgetheilten Oudenaerdschen
Bruchstücke hinsichtlich seines Verhältnisses zur Hs. C so ziemlich dasselbe, was
oben aus Anlass der Bemerkungen zu den Boec van Zeden über beide Tekste gesagt
wurde.’
Deze beoordeeling kan ons geheel onverschillig laten, waarom ik er mij ook nooit
om gestoord heb: het gaat hier immers alleen om de redacties van deze werken zooals
die in onzen codex voorkomen. De beoordeeling is trouwens klaarblijkelijk een
vergissing, en ik begrijp niet hoe men er belang aan hecht. Het Oudenaardsche
handschrift toch is veel ouder dan het Comburgsche, dat eerst uit het einde der
veertiende eeuw stamt. Het zal dus wel niet zoozeer het Oudenaardsche handschrift
zijn geweest, dat een verouderden tekst heeft willen verjongen en die verouderde
uitdrukkingen door nieuwe, den smaak van zijn tijd aangepaste, heeft willen
vervangen. Van het Comburgsche handschrift zal dit in alle geval veel eerder moeten
gezegd worden dan van het Oudenaardsche. Het is dus niet door zulk een opmerking
of beoordeeling, waartegen de relatieve ouderdom van beide handschriften reeds had
moeten waarschuwen, dat men de grootere oorspronkelijkheid van C, of zelfs het
onderscheid tusschen beide redacties kan verklaren.
Het argument zou zich veeleer tegen Beuken kunnen keeren. v. Kausler schijnt
wel gevoeld te hebben, dat beide redacties van de Disticha en van het Bouc van
Zeden, zooals die in het Oudenaardsche handschrift worden aangetroffen, ongeveer
dezelfde taal- en stijleigenaardigheden vertoonen en beide het werk zijn van wat hij
noemt een ‘ziemlich gewöhnlicher Reimer.’ Hij heeft ook gevoeld, dat onze redacties
veel primitiever zijn dan die van Hs. C. Hij heeft beide redacties door taal en stijl en
literaire waarde verbonden. Indien zijn beoordeeling iets beteekent, dan is het wel,
dat beide van denzelfden auteur zijn, of zouden kunnen zijn. Zoo schijnt hij ook de
eenheid van auteur voor beide werken te hebben verondersteld. Wat ons, met de
saamhoorigheid van beide in denzelfden codex toch weer op den weg brengt tot
Marten van Torhout.
***
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Heeft Beuken zelf beseft dat zijn aanhalingen uit v. Kausler niet bijzonder gelukkig
zijn? Hij voegt er wel is waar aan toe, dat niet alle tekstverklaringen van v. Kausler
van ons standpunt bezien meer te handhaven zijn; maar dat toch de lezing van het
Comburgsche handschrift over 't algemeen veel beter is. En hij bemoeit zich dan dit
verder aan te toonen door enkele voorbeelden zoowel uit het Boec van Zeden als uit
de Disticha Catonis: dit is zelfs het voornaamste deel van zijn betoog.
De tekst van Hs. C is inderdaad op vele plaatsen verre te verkiezen boven dien
van ons handschrift; hij is ook vollediger en uitvoeriger. Heb ik dit ooit geloochend,
of ontkend of zelfs in twijfel getrokken? Maar wat bewijst dit tegen het auteurschap
van Martijn van Torhout voor beide redacties van die werken, zooals ze in den
Oudenaardschen codex staan? Niets, hoegenaamd niets. Beide werken toch zijn
vertalingen van Latijnsche geschriften, die veel bij het onderwijs gebruikt werden.
Martijn van Torhout kan die nu een eerste maal, vrij onbeholpen nog, in het Dietsch
hebben overgezet. Hij heeft daarbij niet alles vertaald; en zelfs bij wat hij wel vertaalde
is zijn vertaling, zooals reeds Jonckbloet aanmerkte, ‘een verre navolging; dan weer
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’. En hoe zag de Latijnsche
tekst, waarop hij vertaalde, er uit? Waren er daarin al geen leemten, geen
omstellingen? Wat nu Martijn van Torhout, misschien de eerste, voor de leerlingen
aan de abdijschool had gedaan, kunnen anderen elders ook hebben beproefd. Zij
kunnen dan die eerste vertaling tot grondslag hebben genomen; ze kunnen haar naar
eigen inzicht hebben verbeterd, gewijzigd en aangevuld; ze kunnen of één enkele,
kan, zooals Beuken het uitdrukt, inderdaad: ‘ten deele de taal hebben veranderd, de
verzen door elkaar hadden gegooid, tal van lezingen hebben verbeterd, zoozeer
hebben ingelascht en gewijzigd, dat het Comburgsche handschrift van ca. 1370 voor
twee gedichten veel betere lezingen biedt.’ Beuken meent mij hierdoor schaakmat
te zetten: had hij het anders verwacht? Wat is daar zoo wonderlijks aan? En hoe zou
dit beletten dat deze eerste, nog onbeholpen, vrij primitieve vertaling, niet het werk
kan zijn van Martijn van Torhout?
Of is soms de betere redactie noodzakelijk de oorspronkelijke? Geheel de
argumentatie van Beuken tegen mij schijnt
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dit te veronderstellen. En dit moge over 't algemeen waar zijn, wanneer het
oorspronkelijke gedichten geldt, omdat een kopiist het gewoonlijk niet beter zal
maken dan de auteur zelf. Maar voor werken als hier ter sprake komen, voor
vertalingen van schoolboeken, is er toch niets verwonderlijks aan, dat latere
handschriften vollediger en voortreffelijker kunnen zijn dan een ouder, met nog een
eerste proeve van vertaling.
Wanneer Beuken dan meent, dat de absolute voorkeur zoowel van v. Kausler als
van Beets en van Suringar voor den C-tekst boven dien van het Oudenaardsche
handschrift ten volle gerechtvaardigd is, dan zal ik hem niet tegenspreken. Ik voeg
er zelfs aan toe, dat ook hij ten volle gelijk had voor zijn Vanden Levene Ons Heren
het handschrift van Ottignies uit te geven. Maar daarover gaat het niet. En deze
opmerking toont nog eens aan, dat Beuken van een verkeerd standpunt uitgaat:
niemand heeft ooit de grootere voortreffelijkheid en volledigheid van hs. C in twijfel
getrokken.
***

Na deze voorafgaande algemeene beschouwing zal het niet meer noodig zijn, dat ik
de door Beuken aangehaalde voorbeelden afzonderlijk zou bespreken. Zij bewijzen
inderdaad, dat de lezingen van C op vele plaatsen beter zijn, juister zijn, vollediger
zijn, nauwkeuriger en geordender zijn. Ik geef dit alles toe; maar dit verandert aan
de geheele zaak niets.
Ik zou integendeel kunnen betoogen, dat juist deze onbeholpenheden voor Martijn
van Torhout pleiten. De fouten immers in de vertaling, de ontbrekende, onvertaald
gelaten plaatsen en verzen, de nalatigheden en omstellingen, die men aan hs. A
verwijt, laten zich juist best verklaren, wanneer we aannemen dat we hier met een
eerste poging van vertaling te doen hebben, veel minder wanneer men veronderstelt,
dat onze kopiist reeds een vertaling vóór zich heeft gehad, die even volmaakt, even
volledig, als die van hs. C is geweest. Dan zou zijn tekst er toch wel wat fatsoenlijker
uitzien. Dan zou de redactie van hs. A niet zoo veel primitiever zijn dan die van hs.
C. Verder nog: wanneer onze kopiist afschreef van een zooveel volmaakter handschrift
als het Comburgsche, dan zou hij ook niet telkens opnieuw bij de eigenaardigheden
in taal, stijl en versbouw van
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Martijn van Torhout zijn terechtgekomen. Voeg daarbij, dat ook v. Kausler heeft
gevoeld dat onze beide gedichten van een en denzelfden ‘ziemlich gewöhnlichen’
rijmer afstammen: en we zijn drie argumenten rijker geworden voor het auteurschap
van Martijn van Torhout!
***

Maar het Oudenaardsche handschrift vertoont vele slordigden, die verraden dat het
een gebrekkig afschrift is. En Beuken haalt uit mijn Geschiedenis van de Oud- en
Middelnederlandsche letterkunde van 1928, toen zijn uitgave van Vanden Levene
Ons Heren nog niet bestond en ik dus nog niet de door hem veel nauwkeuriger
afgeschreven fragmenten van het Oudenaardsche handschrift kende, maar alleen kon
oordeelen volgens de uitgave van N. de Pauw, het oordeel aan, dat ik toen over onzen
codex uitsprak. Maar uit mijn laatste studie had Beuken toch wel kunnen vernemen
wat ik daar schrijf: ‘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 gunstiger indruk:
eigenlijke fouten zijn er zelfs geen’. (blz. 373). Maar Beuken vraagt nu, na dus eerst
mijn vroeger ongunstiger oordeel te hebben meegedeeld en zonder rekening te houden
met dit door zijn uitgave zelf bevorderde beter inzicht: ‘Indien prof. Van Mierlo nu
gelooft, dat men aldus (door die slordigheden) de nagedachtenis van een verdienstelijk
lid van het convent heeft willen eeren, wie zal hem bijvallen?’
Of er te Eename een bijzondere vereering voor het Dietsche werk van Martijn van
Torhout heeft bestaan, weet ik niet. Ik heb alleen geconstateerd, dat men te Eename
het Dietsche werk van een lid der abdij heeft willen verzamelen. Met welke mate
van vereering dit gebeurd is, kan ik echter niet zeggen. En ik voegde er aan toe:
‘Misschien stamt het handschrift eerst uit het begin van de XIVe eeuw’. Want het
werd niet aangelegd ten tijde zelf van Martijn van Torhout. Het is allerminst een
autograaf van den dichter; het werd ook niet onder zijn toezicht afgeschreven. En
door wien? Met welke zorg? Met welken eerbied? Zoodat de slordigheden, die er
wis en zeker in voor-
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komen, ons evenmin moeten verwonderen als ook de slordigheden, die wij aantreffen
in het groote verzamelhandschrift, dat te Groenendaal voor het werk van Ruusbroec
werd vervaardigd, waarvan nog het eerste deel bewaard is, waarvan het tweede deel
met hs. F overeenkomt. Ook daarop wees ik reeds in mijn betoog, omdat ik het
bezwaar, dat men uit die slordigheden kon maken, kende en te voren wilde
waarschuwen er geen te groot belang aan te hechten. Er moet dan ook nog rekening
gehouden worden met het fragmentair karakter van onzen bundel en met de mogelijke
fouten die door Van der Meersch in zijn uitgave werden begaan.
***

In mijn bijdrage nu was mijn betoog voor de toehoorigheid van de Disticha Catonis
en het Bouc van Zeden aan Martijn van Torhout gewis veel zwakker dan voor de
andere werken. Maar ook daarop heb ik gewezen. Ik kon hier alleen hoofdzakelijk
argumenteeren uit eenige ons door de andere werken aan de hand gedane kenmerken
van de taal, den stijl, den versbouw van Martijn van Torhout. En van deze kenmerken
heb ik inderdaad ook gezegd, dat zulke kenmerken, indien zij ook in andere werken,
buiten onzen codex, zouden worden aangetroffen, op zich zelf onvoldoende zouden
zijn om deze werken aan Martijn van Torhout toe te schrijven. Omdat ik me dit wel
bewust was, heb ik er ook rekening mee gehouden. Ik heb dan voor beide werken
de kenmerken meegedeeld die me hadden getroffen. Op zich zelf bewijzen ze niet
met zekerheid dat deze werken van onzen dichter zijn. Maar omdat ze toch in beide
voldoende aanwezig waren, omdat ze op die wijze reeds konden verbonden worden
met de overige werken van onzen codex, gaf de toehoorigheid van beide gedichten
tot eenzelfden bundel den doorslag. Mijn redeneering was: ‘de overige gedichten
zijn van denzelfden dichter; dan zullen ook deze beide, die trouwens ook genoeg
overeenkomst in taal, stijl en versbouw met de overige vertoonen, ook wel van
denzelfden zijn’. Zoo hadden die taal- en stijleigenaardigheden hier wel den steun
dien ze elders zouden missen in het voorkomen van beide gedichten in eenzelfde
handschrift.
Ik wil mijn bewijsvoering uit deze eigenaardigheden voor
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beide werken hier niet herhalen: kenmerken wel is waar van de volkspoëzie, van
primitieve poëzie, van een ‘ziemlich gewöhnlichen’ rijmer, zooveel men wil; maar
kenmerken toch die in al de overige werken van ons handschrift aanwezig zijn;
kenmerken ook die alleen in dezelfde mate voorkomen in de redacties van zoowel
de Disticha als het Bouc van Zeden uit onzen codex; en die juist, omdat het dikwijls
onbeholpenheden waren, of kenmerken van een bijzondere kunst, uit de latere
redacties, uit die van het Comburgsche handschrift, meestal zijn weggewerkt
geworden. Wat bewijst, dat ze toch als kenmerken van een bijzondere, primitiever,
kunst gevoeld werden. Zij blijven derhalve hun bewijskracht behouden, in verband
met de toehoorigheid van beide werken tot denzelfden codex. En wij mogen gerust
afwachten, dat men ons zal aantoonen, dat ze niet van Martijn van Torhout kunnen
zijn.
***

Dr. Beuken zegt: ‘Zeker doen wij (van Mierlo) geen onrecht aan, wanneer wij (zijn)
betoog aldus samenvatten, dat op grond van zekere kenmerken in taar, stijl en
versbouw, al de gedichten uit het Oudenaardsche handschrift het werk van een dichter
zijn’. Hierin vergist hij zich: hij doet mij wel onrecht aan. Want ik heb eerst
onafhankelijk van deze kenmerken in taal, stijl en versbouw, bewezen hoe innig
Vander Biechten samenhing met St. Aechte en zoo met de overige heiligenlevens;
hoe innig ook Vanden Levene Ons Heren verbonden is met St. Aechte, met St. Maria
Egyptiaca en met Vander Biechten. Zooals reeds gezegd: Beuken heeft dit verband
nergens aangeraakt. Het is door hem dan ook niet weerlegd geworden. En dit verband
bestaat en blijft bestaan, onafhankelijk van de vraag of een of ander der werken uit
onzen codex van een anderen dichter zou zijn. Het bewijs uit de eigenaardige
kenmerken in taal, stijl en versbouw komt slechts op de tweede plaats, en dat van de
saamhoorigheid van den ganschen codex op de derde. Of liever: de innige
saamhoorigheid der heiligenlevens en Vanden Levene Ons Heren onder elkander en
met Vander Biechten leidde tot de veronderstelling, dat de geheele codex het werk
zou bevatten van een en denzelfden dichter, wat wij dan ook voor de andere werken,
inzonderheid voor de Disticha Catonis en het Bouc van Zeden hebben aangetoond,
waartoe het nu voldoende was
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er op te wijzen, dat ook deze werken dezelfde eigenaardige kenmerken vertoonen
als de andere. Maar Beuken stelt het voor alsof mijn voornaamste bewijs de
saamhoorigheid van al deze werken in denzelfden codex zou zijn. Hoe kon hij dit
meenen, daar zulk een argument toch niet kan aangebracht worden dan nadat vooreerst
het bewijs was geleverd, dat ten minste een reeks der zoo saamhoorige werken van
een zelfden schrijver zijn? Omdat hij nu echter van zulk een veronderstelling is
uitgegaan, heeft hij gemeend, dat het voldoende zou zijn het auteurschap van dien
schrijver voor een paar werken in twijfel te trekken, om den grondslag zelf van mijn
betoog te ondermijnen.
Er is dus in Beuken's bezwaren geen aanleiding om het verkregen resultaat op te
geven en het auteurschap van Martijn van Torhout ook voor de in den Oudenaardschen
codex voorkomende redacties - ik spreek steeds alleen van deze redacties - voor de
Disticha Catonis en het Bouc van Zeden te laten varen. En zelfs indien nu iemand
zou meenen dat dit auteurschap niet kan aanvaard worden, dan zouden wij voor de
overige werken alleen het bijkomstige argument moeten missen; dan zou het betoog
van de innige saamhoorigheid der heiligenlevens en Vanden Levene Ons Heren met
Vander Biechten nog niet verbroken zijn. En dit is hoofdzaak.
Onze overtuiging mag dus gerust blijven: dat de in dezen Oudenaardschen codex
opgenomen werken alle werken van Martijn van Torhout zijn. Staat dit vast voor
een reeks van deze werken, - en dit staat vast - dan mogen wij dit ook voor de overige
aanvaarden, wanneer deze voldoende overeenkomst vertoonen in taal, stijl en
versbouw, voornamelijk zelfs wanneer deze kenmerken van dien aard zijn, dat ze in
andere redacties van dezelfde werken zijn verduisterd geworden: het waren kenmerken
van onzen dichter. De grootere voortreffelijkheid der redacties in het Comburgsche
handschrift verre van een bezwaar te zijn tegen het auteurschap van Martijn van
Torhout, is nu gebleken onze stelling veeleer te bevestigen. Alleen wanneer ons
handschrift A dezelfde redactie zou vertegenwoordigen als die van het Comburgsche,
zouden de opmerkingen van Dr. Beuken een bezwaar kunnen opleveren. Dit is echter
niet het geval: A vertegenwoordigt duidelijk een oudere, primitiever redactie. En
deze kunnen we veilig op rekening van Martijn van Torhout behouden.
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Zuid- en Noord-Nederlandsche Bibliographie over Natuur- en
Geneeskunde tot 1800
8e Bijdrage
(Idema tot Lysons)
Door Prof. Dr. A.J.J. Van de Velde
Binnenlandsch Eerelid.
Deze bijdrage omvat de bibliographie van de schrijvers wier namen beginnen met
de letters I, J, K, L, met 303 titels. Met de vorige bijdragen, telt deze bibliographie,
met L inbegrepen, 1641 + 303 = 1944 boeken en verhandelingen.

I
Geneeskunde. 1739 Idema Bern. Dryven en zinken der longen van een
nieuwgeboren kind op het water. Leeuwarden 1739.
Geneeskunde. 1739 Idema Bern. Vervolg der gedagten over het dryven
en zinken der longen van een nieuwgeboren kindt, op en in het water.
Leeuwarden 1739 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1740 Idema Bern. Nareden achter de gedachten en vervolg.
Leeuwarden 1740 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1741 Idema Bern. Nodige en nuttige byvoeginge over het
drijven en zinken der longen van nieuwgeboren kinders, op en in het water.
Leeuwarden 1741 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1741 Idema Bern. Nodige en afgeperste tusscheninspraak
over het dryven en zinken van de longen. Leeuwarden 1741 (Bi Un
Amsterdam).
Geneeskunde. 1741 Idema Bern. Besondere gedagten over het werk
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der geneeskonst en waarom het best is, dat een geneesheer de
medicamenten zelf uitkiest. Leeuwarden 1741 in 8.
Geneeskunde. 1743 Idema Bern. Vervolg van de nodige en afgeperste
tusschen-inspraak om te dienen tot een byvoegsel van het geschrevene
over het dryven, en zinken der longen. Leeuwarden 1743. (Bi Un
Amsterdam).
Geneeskunde. 1740 Idema Petr. Korte en bescheiden toch teffens
vrymoedige aanmerkingen tegens de Gedagten en Vervolg der gedagten
van Bern. Idema. Leeuwarden 1740 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Oogheelkunde. 1741 Idema Petr. Een ontleed- en natuurkundige
verhandeling over 't oog, wijders wat een staar of cataract is. Leeuwarden
1741 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde [1750 Idema] Tentamen chirurgicum de Spina ventosa, of
heelkundige Proev van den Winddoorn, in welken tefvens den aard van
verscheiden beenziektens word onderzogt: gaande vooraf Een korte
optelling van alle Beenderen van een Mensch, en hoe dezelve met deszelvs
Kraakbeen en Merg zyn t'zamengesteld: Als ook Wat een Ontsteking en
derzelver Uitgangen zy; voorts Wat een knoest en kreevtgezwel is: en
eindelyk Twe zeer zeldzame waarnemingen; van welke de eerste, Over
een tot nog toe niet genoeg bekend ongemak in de slokdarm; En de laaste,
over een Fungeuse uitspatting an het binnenste des bovensten Ooglids.
Door Petrus Idema, Medicinae doctor. Te Leeuwarden, Gedrukt by
Abraham Ferwerda, 1750 (21,7 × 13,8 cm., (28) + 203 pp., Bi Un Gent
me 2438, Brit Mus).
Opdracht aan den prins van Oranje en Nassau, uit Sneek 8 Maart 1750, gevolgd door
een lange voorrede. Het boek is verdeeld in 4 hoofdstukken: het getal der beenderen,
de opperhuid, de ontsteking, de winddoorn, gevolgd door twee waarnemingen.
Winddoorn of spina ventosa wordt nog genoemd: beenvuur, beenkreevt, beenkanker,
beenvreters, inwendige beenzwering.
Plantenkunde [1780 Ingen-Housz] Proeven op plantgewassen.
Ontdekkende derzelver zeer aanmerkelyk vermogen om de lucht des
Dampkrings te zuiveren, geduurende den Dag, en in de Zonne-schyn; en
om gemeene lucht des nachts, en wanneer zy in de schaduw zyn, te
bederven. Beneevens Eene nieuwe manier om den graad van gezontheid
des Dampkrings nauwkeurig te toetsen, door Johan Ingen-Housz, M.D.
Hofraad en Lyfarts van hunne Keizerlyke en Koninglyke Majesteiten,
Medelid van de Koninglyke Maatschappy der Wetenschappen te Londen,
van het Bataafsch Genoodschap der Proefondervindelyke Wysbegeerte te
Rotterdam, enz. enz. Uit het Engelsch vertaald, door J. van Breda, M.D.
Veertig-Raad te Delft.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

527
Met Platen. Te Delft, By E. van der Smout en J. de Groot, Pz.
MDCCLXXX (20,9 × 12,8 cm., LXXXIV + 314 pp, Kon Bi Brussel
VH6451, Bi Un Gent 129 C 32).
Het boek wordt door den vertaler aan den schrijver opgedragen; het begint met een
voorrede van den vertaler waarin hij hoopt later een 2e deel te laten verschijnen.
Daarop volgen de vertaling van de opdracht aan Johan Pringle van J. Ingen-Housz
uit Londen 12 Oct. 1779, een voorreede aan den lezer, de verklaring van de volgende
kunstwoorden: Niter- of salpeterlucht, brandbaare lucht (waterstof), gephlogisticeerde
lucht (stikstof), gedephlogisticeerde lucht (zuurstof), vaste lucht (koolzuurgas).
Eindelijk de inhoud der twee deelen, het 1e met 29, het 2e met 21 hoofdstukken.
Schr. stelt onder meer vast dat zuurstof door de planten wordt afgescheiden, niet
onder den invloed van de warmte, maar wel van het licht. Aldus kan bedorven lucht
weder zuiver worden. Gedurende den nacht leveren de planten alleen ‘vervuilde’
lucht. Dit wordt door talrijke proeven duidelijk bewezen. Een alphabetische bladwijzer
(pp 289-314) vergemakkelijkt de studie in het boek.
Van dat boek verscheen een herdruk in 1788. De Engelsche uitgave Experiments
upon vegetables zag het licht te Londen in 1779 in 8. Fransche vertaling te Parijs in
1780, 1787 en 1789, Duitsche uitgave in 1786 te Leipzig in 8, en ook te Weenen in
8.
Chemie. [1781 Ingenhousz] Verhandeling over de gedephlogistiseerde
lucht en de manier hoe men dezelve kan bekomen en tot ademhaling doen
dienen door Johan Ingen-Housz, M.D. Hofraad en Lijft-Arts van zijne
Keizerlijke en Koninglijke Majesteit, Medelid van de Koninglijke
Maatschappij der Wetenschappen te Londen, Lid Correspondent van het
Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te
Rotterdam: als mede van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen, enz. enz. den Heere Salomon de Monchy,
Medicinae Doctor en Professor te Rotterdam, enz. enz. (In Verhandel. Bat.
Gen. Rotterdam VI 1781 pp 107-160, Bi Un Gent hist 9621)
De mededeeling is gedagteekend uit Weenen 28 Maart 1781. Ingen-Housz vermeldt
dat hij zuurstof heeft gekregen uit verlichte planten, uit salpeter, ijzersulfaat, menie,
en bespreekt de verkregen resultaten op kwantitatief gebied.
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Nat. Wetenschap [1785 Ingen-Housz]. Verzameling van verhandelingen,
over verschillende natuurkundige onderwerpen, door Johan Ingenhousz,
M.D. Hofraad en Lyfarts van Zyne Keizerlyke en Koninglyke Majesteit,
Medelid van de Koninglyke Societeit te Londen, van het Bataafsch
Genootschap der Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam, en van
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Konsten en Weetenschappen,
enz. Vertaald door J. van Breda, M.D. Raad in de Vroedschap, en
Regeerend Schepen te Delft, Lid van het Bataafsch Genootschap der
Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam, en van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van Konsten en Wetenschappen. Eerste deel. In
's Gravenhage, by Isaac van Cleef, MDCCLXXXV. (21,2 × 12,6 cm, 353
+ (2) pp, Bi Un Amsterdam, Kon Bi Brussel VH 7197).
Dat 1e deel bevat, na het voorbericht van den vertaler en den inhoud 16 verhandelingen
over gedephlogisteerde lucht, buskruit, donderend poeder, afleiders voor electriciteit,
brandbaarheid van metalen, phlogiston, electriceerwerktuig, ydel of luchtledig, lamp
en pistool met brandbare lucht, verkrijgen van brandbare lucht uit stilstaande wateren,
magneetkracht.
In het 2e deel (XXVIII + 446 + (1) pp), na het voorbericht van den vertaler en den
inhoud, vindt de lezer 6 verhandelingen over het leerstelsel van Franklin over de
electriziteit, het gebruik van gedephlogisteerde lucht als geneesmiddel, de
gezondheidsgraad van de lucht aan de zee, de wieren in verband met de lucht en de
proeven met den eudiometer van Fontana.
Natuurkunde. 1785 Ingenhousz J. Verzameling van verhandelingen over
verschillende natuurkundige onderwerpen, door J. van Breda. 's
Gravenhage, van Cleef 1785 in 8.
Plantenkunde. 1786 Ingenhousz J. Brief aan N.C. Molitor over de
bijzondere uitwerking welke de verschillende soorten van lugt, de
onderscheidene graaden van licht, warmte en electriciteit hebben op het
doen uitspruiten van zaaden en den groei van reeds gevormde planten. (In
nieuwe Alg. Vaderl. Letteroef. 1786, I, 2 pp 334 en 379).
Geneeskunde. 1792 Ingenhousz J. Aqua mephitica alcalina of loogzoutig
luchtzuur-water, een nieuw ontdekt en uitmuntend geneesmiddel in het
graveel en het steen. (Scheik. Bibl. Delft Roclofswaert 1792).
Landbouwkunde. 1796 Ingenhousz J. Proeve over het voedzel der planten
en de vrugtbaarmaaking van landerijen. Uit het Engelsch vertaald door J.
van Breda, Delft, Roelofswaert 1796 in 8.
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Geboren te Breda in 1730 en overleden te Bowood (Engeland) in 1799, studeerde
Johannes Ingen-Housz te Leuven waar hij waarschijnlijk ook doctor medicinae werd;
na verscheidene Universiteiten bezocht te hebben, vestigde hij zich als arts te Breda.
Hij verbleef dan te Londen, Edinburgh, den Haag, Weenen, Parijs en eindelijk rond
1790 te Bowood waar hij overleed.
Hij heeft, een der eersten, de enting toegepast tegen de pokziekte; hij ontdekte de
assimileerende werking van het bladgroen bij de planten; hij bewees dat de ademhaling
een algemeen verschijnsel is bij al de levende wezens, ontdekte de zwermsporen der
wieren en vond het dekglaasje van het microscoop uit.
Over hem een studie van Julius Wiesner (Weenen 1905) en een levensschets
geteekend Motreux in het Nieuw Biographisch Woordenboek (VI, p. 382).
Jacob van Breda, die het Nederlandsch werk van Ingenhousz bezorgde, werd
geboren in 1743, waarschijnlijk te Delft; hij overleed aldaar in 1818, nadat hij zijn
gansche leven als arts had gewerkt.
Dierkunde [1778 van Iperen] Bericht wegens eene Schild-padde, aan de
kust van Zeeland, door Josua van Iperen (In Verhandel. Zeeuwsch Gen.
1778 VI pp 620-624, Bi Un Gent Hi 1902).
Een reusschildpad, zwemmende op de Steenbank, rechtover Domburg.
Volkenkunde [1780 van Iperen] Beschryvinge van eene blanke negerin
uit de Papoesche eilanden, door J: van Iperen. (In Verhandel. Batav. Gen.
1780 II pp 229-244 (Bi Un Gent Hi 9696).

J
Technologie [1780 Jacobi Chr.] Om het toeneemend Houtgebrek der
Zuiker-Molens, in de Bovenlanden, spoedig en duurzaam te verhelpen.
Bekroond antwoord van Christiaan Jacobi (In Verhandel. Batav. Gen.
1780 II deel 2 pp 1-15, Bi Un Gent Hi 9696).
Gebrek aan brandstof moet bestreden worden door houtachtige planten en heesters
te gebruiken.
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Geneeskunde. 1603 Jacobi Heym. Het schat der armen, oft een medecijn
boeckxken. Amsterdam Barentz 1603 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
De Bibliotheek te Amsterdam vermeldt nog: Amsterdam 1614 kl in 8, Amsterdam
1615 kl in 8.
Geneeskunde. [1632 Jacobi] Den schat der Armen oft een
Medecijnboecxken / dienstelijck voor alle Menschen / inhoudende hoe
men sijne ghesondtheydt onderhouden sal. Daer by veelderhande simpele
Remedien ende Medikamenten / om veel-derhande sieckten met kleyne
kosten seer lichtelijck te ghenesen. Ende wat daer voorts meer in te lesen
is / dat vindt men aen de ander zijde. Opera Heym. Jacobi. Ad laudem &
gloriam Dei. Een wŷs Philosooph seydt, dat de gesondtheydt eenen
onbekenden rijckdom is, maar is aengenamer dan ghenen die van een
sware sieckte genesen zijn, als die nogt sieck oft kranck geweest hebbē.
Op een nieuw oversien, verbetert en vermeerderdt. T'Antwerpen, By
Hieronymus Verdussen inde Kamerstraet inden rooden Leeuw. 1632. (15,2
× 9,2 cm, 182 pp, Bi Un Gent Me 283a, Bi Un Amsterdam).
Het boekje begint met een gedicht, zooals in de uitgave van 1641.
Daarna komt een voorrede getiteld ‘Den Leser saluyt’. Het werk zelf is een
verzameling van practische raadgevingen in twee deelen, het eerste pp 7-40, het
tweede pp 41-181. Talrijke recepten worden aanbevolen.
Op het einde een gebed. De approbatie is geteekend uit Antwerpen 19 October
1625.
Geneeskunde [1641 Jacobi] Van den Schat der Armen Oft een
Medecijn-Boecxken / dienstelijck voor alle Menschen / inhoudende hoemen
sijne ghesondtheydt onderhouden sal. Daerby veelderhande simpele
Remedien ende Medicamenten / om veelherhande sieckten met cleyne
costen seer lichtelijck te ghenesen. Ende wat daer voorts meer in te lesen
is / dat vindt men aen de anderzijde. Opera Heym. Jacobi. Ab laudem &
gloriam Dei. Een wijs Philosooph seyt, dat de gesontheyt eenen en
onbekende rijckdom is, maer is aanghenamer den genen die van een sware
sieckte genesen zijn, als die noyt sieck oft cranc geweest hebben. Op een
nieuw oversien / verbetert en vermeerdert. T'Antwerpen, By Godtgaf
Verhulst inde Cammerstraet inden witten Hasewint. Anno 1641. (14,3 ×
9,1 cm, 181 + (2) pp, Bi Stad Antw 13336).
Voor een voorrede getiteld ‘Den Leser Saluyt’ vindt men de volgende verzen:
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Tot den Leser
Den Schat der Armen wort hier opē gedaē
Die langen tijdt heeft ghesloten gestaen
Want hier worden ontdeckt veel secreten
Die waerdigh zijn om te weten,
Eerst hoemen de ghesondtheydt sal onderhouden best.
Oft verlorē hebbē mē sal wederō krijgē in 't lest
Die Anatomie wordt hier oock beschreven
Hoe aen mensche ghestelt is naer 't leven,
Met de namen der sieckten ende oorsake van dien,
En hoemen de sieckten sal kennen 't water besien
Die crachten der Cruyden met heur namen,
Aptekers Medicamenten daer by te samen,
Dienende voor jonghe Barbiers en Herbaristen,
Dat sy 't moghen leeren, oft sy 't niet en wisten:
Hoemen oock de siecke menschen sal visiteren
En helpen met der daedt, moghen hier leeren,
Natuerlijcke wetenschap suldy lesen,
Want die sieck is, waer garen ghenesen,
En die ghesondt is soude garen soo langhe blijven
Dus soude ick gherne een ieghelijck gherijven.
Dit is dan een Fondament om verder te raken:
Die de kerne wilt eten, moet de note craken.
In 't leste salmen hier leeren van Godt verwerven
Een eerlijck leven en daer naer een saligh sterven.

Het eerste deel van het boekje begint op p 7 (abusief 71!) en behandelt arbeid, rust,
eten en drinken, slapen en waken, lucht, gewoonten, zintuigen, organen, ziekten,
anatomie van inwendige deelen.
Het 2e deel begint op p 41 en bevat samenstelling en bereiding van geneesmiddelen;
het overzicht vangt aan met 4 verzen:
Ovidius die seer vernuftighe en verstandighe Poët
Ons al t'samen door sijn lustighe Carmina laten weten,
Segghende als ghy sieck wordt doedt intijdts raet,
Want die te langh wacht comt dicwils te laet.
In zijn Essai sur l'Histoire de la Medecine belge noemt p 286 C. Broeckx Jacobi
(Heym), met het boek van den Schat der Armen, Antwerpen Godgaf Verhulst 1641
in 12 met 181 pp; ibid 1796 in 2 boekdeelen in 8. Te bemerken is dat de naam van
den schrijver met de woorden Opera Heym. Jacobi. Is Heym. Jacobi
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(genitiefvorm?) de zelfde als Heyman Jacobs? Ook in de Bibliographie gantoise van
Ferd. Vanderhaeghen, wordt Jacobi gebruikt als familienaam en Heyman als
voornaam.
De Bi Un Amsterdam vermeldt nog de volgende uitgaven: Haarlem 1642,
Amsterdam 1664 kl in 8, Rotterdam 1734 in 8 en 1738 in 8.
Geneeskunde. 1796 Jacobi Heym. Den Antwerpschen leydsman der
gesondheyd. Antwerpen en Gent Gimblet 1796 in 8, 600 pp.
Voeding [1606 Heyman Jacobs]. Den Cleynen Herbarius ofte
Kruydt-Boecxken... Tot Amsterdam, By Henrick Barentsz. Boeckvercooper
int Vergulde Schrijf-boeck. 1606 (14 × 9 cm, 192 pp, Bi Un Gent Acc
35997).
Zie Bromatologicon IV 1935 p 1119.
Een uitgave vóór 1600 te Amsterdam, een in 1602 te Amsterdam, een in 1609 te
Amsterdam (Bi Un Gent Acc 5313). Zie Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1931 p
641.
De Bi Un Amsterdam bezit: vóór 1600 Amsterdam Müller, drie uitgaven te
Amsterdam by Barentsz in 1602, 1606 en 1609, uitgaven te Haarlem 1623, Amsterdam
1638, Middelburg 1638, Haarlem 1640, Amsterdam 1667, en 2 uitgaven zonder
dagteekening:
Voeding [Sd Heyman Jacobs] Den Kleynen Herbarius, ofte
Kruyt-Boecxken... t'Antwerpen, By Martinus Verhulst op de oude
Corenmerct in de gulde Tes. (14,7 × 8,7 cm, 192 pp, Bi Un Gent Acc 1664
en Acc 35998).
Voeding [Sd Heyman Jacobs] Den nieuwen kleynen Herbarius ofte
Kruydboeksken... Tot Gend, By Jan Gimblet, Boekdrukker, in de Veldstraat
in den gulden Bybel (17 × 10,2 cm, 169 + 7 pp, Bi Un Gent Acc 39819,
G 21698, Kon Bi Brussel III 1299).
Zie Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1931 p 643.
Kruidboek [1640 Jacobs Heym] Den Kleynen Herbarius Ofte
Kruydt-Boecxken / Inhoudende de cracht / ende operatio van alle de
ghemeene Kruyden ende bekende vruchten / die men daghelijcx ghebruyckt
/ waer deur men met Gods hulpe een yder zijn gesontheyt kan onderhouden
ende veelderhande sieckte ghenesen. Van nieus oversien / ende op veel
plaetsen verbetert en vermeerdert. Door H.J. ad honorem Dei. Om
ghesontheyt te behouden, ende sieckte te genesen Sal men ongheneught
schouwen en sober wesen. Nota. Hebdy geen Medecijn / so laer dese vier
u meester zijn. Een
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Vrolijc hert en soberen kost / matigē arbeyt en warm gedost / Dat kan u
deur Godt geven / Dat ghylang gesont meugt levē. T'Hantwerpen By
Godtaaf Verhulst / in de Cammerstraet / inden witten Hasewint. Anno
1640. (14,4 × 8,9 cm, 191 pp, Bi Mus. Plantin).
Het boek begint met een gedicht, hetzelfde als bij de uitgave 1609 Amsterdam
Barentsz; daarna een voorrede en een bericht tot de ‘Gardeniers’. Het overzicht loopt
over de boomvruchten, de specerijen, de medicinale zaden, de wortels, de bloemen,
de welrikende kruiden, de ‘herbariseer’-kruiden, de levensmiddelen.
Op p 128 begint het ‘Remedie Boexken’ met allerlei geneesmiddelen, op p 160
treft de lezer de noodige troostmiddelen als hij ziek is, om op p 184 tot de praktijk
terug te komen met een tweede reeks geneesmiddelen.
De censor teekent de toelating tot herdrukken te Antwerpen op 20 October 1625.
Kruidboek [1640 Jacobs Heym] Den Cleynen Herbarius ofte
Cruyt-Boecxken / ende operatie van alle de gemeene Kruyden ende
bekende vruchten / diē men daghelijcks ghebruyckt / waer door men met
Gods hulpe een yeder sijne gesontheyt can onderhouden ende veelderhande
sieckten ghenesen. Van nieus oversien / en op veel plaetsen verbetert ende
vermeerdert. Door H.J. Ad Honorem Dei. Om ghesontheydt te behouden,
ende sieckte te ghenesen, salmen ongheneucht schouwen en sober wesen.
Nota. Hebdy gheen Medecijn // Soo laet dese vier u mester sijn: Een vrolic
hert / en soberē cost // Matigen arbeyt en warm gedost / Dese connē u door
God gevē // Dat ghy lang gesont meucht leven. t'Amsterdam. Ghedruckt
by Frans Pels, woonende in de Colex-Brugh-steech. 1640. (14 × 8,7 cm,
191 pp, Bi Stad Antwerpen J 31219).
Ander druk als de uitgave 1640 Antwerpen Verhulst. Zelfde verzen aan het begin,
Voorrede, bericht tot de ‘Gardeniers’. Het remedie Boecksken begint op p 129, de
Troostmiddelen op p 161 en de tweede reeks geneesmiddelen op p 185.
Verloskunde [1771 Jacobs] Kort-bondig Onderwys aengaende de
Vroedkunde, Ten Voordeele van de Vroed-vrouwen ten platten Lande;
Op 't Bevel van het Ministerie. Op-gestelt door M. Raulin, Doctoor in de
Genees-kunde, gewoonelyken Raed-Medecyn des Konings, Koninglyken
keurder, van de Koninglyke Maetschappye te Londen, Lid van de Academie
der schoone Letter-Konst, Wetenschappen ende Konsten van Bordeaux,
Rouanen, ende van die van d'Arcade tot Roomen. Uyt het Fransch vertaalt,
door J.B. Jacobs
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gesworen Heel ende Vroed-Meester. Verciert met kopere plaeten. Tot
Gendt, Gedrukt by Judocus Begyn, aen d'Appel-brugge in den Engel.
M.DCC.LXXI (14,5 × 9,3 cm, VIII + 168 + (4) pp, 2 platen met 12
afbeeldingen, Bi Un Gent me 2640).
Bericht van den vertaler, waarschuwing; overzicht verdeeld als volgt: het baren in
het algemeen, de natuurlijke en moeilijke baringen, de tegennatuurlijke baringen.
De goedkeuring door het Collegie der Medecijnen van Gent is geteekend op 19
September 1771, en door den censor te Gent op 20 september 1771. Broeckx (Essai
sur l'histoire de la médecine belge 1838 p. 287) noemt dit werk, maar met jaartal
1772.
Heelkunde [1772 Jacobs] Nieuwe wyze om de been-breuken ende
ontledingen te behandelen, uyt het Fransch van den Heer Lassus, in het
Vlaemsch over-gebragt door J.B. Jacobs Gesworen Heel, Breuk- ende
Vroedmeester der Stadt Gendt. Verçiert met kopere Plaeten. Dit Tractaet
kan in de Behandelinge der Been-Breuken voor eenen onfaelbaeren Regel
aenzien worden. Hyppocrates. Tot Gendt, Gedrukt by Judocus Begyn, aen
d'Appel-brugge in den Engel. M.DCC.LXXII. (14,7 × 8,8 cm, (5) + III +
203 pp, Bi Un Gent me 2451, G 2747, Bi Un Amsterdam).
Opdracht aan J. Praet, licentiaat in de geneeskunde, lector in de kruidkunde en overste
van het Heelkundig Genootschap der Stad Gent. Voorbericht van den vertaler. De
beenbreuken in het algemeen, de samengestelde beenbreuken, de ontledingen in het
algemeen, verklaring van een nieuwe wijze om beenbreuken te behandelen.
Verloskunde [1772 Jacobs] Voorder onderricht aengaende de breuken
ofte scheursels, alsmede den voorval der Lyf-moeder ende Ars-darm,
Zynde een Vervolg ofte Byvoegsel van het Kort Onderwys hoe dat men
de Breuken & kan voorkomen ende genezen. Door J.B. Jacobs, gesworen
Heel, Breuk ende Vroed-Meester. Tot Gendt, Gedrukt by Judocus Begyn,
aen d'Appel-Brugge in den Engel. (17,7 × 11,2 cm, 28 pp, Bi Un Gent G
2748).
Jaartal vastgesteld door het bericht van den Censor op het einde.
Verloskunde [1777 Jacobs] Vroed-Vrouwen Hand-Boeksken, opgesteld
by wyze van Catechismus In Vraegen en Antwoorden, tot gebruyk der
Voorlezingen. Door Jan Bernard Jacobs, gezworen Heel-Meester,
gepensionneerden der Stad Gend en van de Kasselrye van der Auderburg,
Leeraer der Vroed-Kunde en Lid van de geneeskundige Maetschappye.
Tot Gend
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By Judocus Begyn, Stads-Drukker, aen d'Appel-Brugge in den Engel.
M.DCC.LXXVII. (14,3 × 8,9 cm, (6) + 107 pp, Bi Un Gent G 2602).
Goedkeuring van het College der Medecynen te Gent op 19 Juni 1777.
Verloskunde [1777 Jacobs] Vroed-Vrouwen Hand-Boeksken, opgesteld
by wyze van Catechismus In Vraegen en Antwoorden, tot gebruyk der
Voorlezingen. Door Jan-Bernard Jacobs, Gezworen Heelmeester,
gepensionneerden der Stad Gend en van de Kasselryc van der Auderburg,
Leeraer der Vroedkunde en Lid van de geneeskundige Maatschappye. Tot
Gend, By A.B. Steven, Boekdrukker, op de Koorn-merkt. (14 × 8,3 cm,
(8) - 99 pp, Kon Bi Brussel III 93245 A).
Evenals bij het boven vermeld boekje is de goedkeuring van het Collegie der
Medecyne van Gent op 19 Juny 1777 geteekend, waaruit ik meen de uitgave te mogen
plaatsen op 1777.
De Bibliographie gantoise vermeldt die uitgave niet. Men vindt wel de uitgave
van 1777 verschenen by Judocus Begyn te Gent vermeld (IV p 63), met een verwijzing
tot Broeckx, Histoire de la medecine belge p 287.
Verloskunde [1784 Jacobs] Vroedkundige oeffenschool, vervattende In
een klem bestek meerderendeels alles, 't geen tot deze Konst eenige
betrekking heeft, de Geneeskunde uitgezonderd, uitgegeeven bij wijze van
Lessen, Door den Professor Jacobs. Met Kopere Plaeten. Spaert, goede
Baergodin! de zwanger Vrouw: bewaerd De Vrugt, en dat ze rijp al zagtjes
word gebaerd. Te Gend, By J.F. Vander Schueren, in de Brijdelstege, bij
d'Appel-brugge. M.D.CC.LXXXIV. (26 × 21,2 cm, (12) - 432 + (10), 21
platen, Bi Un Gent Me 872, Bi Un Amsterdam, Kon Bi Brussel VI 5249
A).
Opdracht aan de vier Roeden Vander Straeten, Müller, Delrio en Delzoy en
leenmannen Vander Varent. J.J. Dons, Rodriguez d'Evora y Vega, Dellafaille, Du
Bois, De Vaernewyck, De Potter, Van Volden, Oliviers, Vilain XIIII, Saceghem,
Vanden Hecke en Vispoel. Voorrede, inleiding. Eerste deel met 13 hoofdstukken
over de vrouwelijke teeldeelen, de normale verlossing, de miskraam, enz. Tweede
deel met 14 hoofdstukken over moeilijke en tegennatuurlijke verlossingen; derde
deel met de studie van 26 gevallen van tegennatuurlijke baring.
Zeer schoone en verzorgde uitgave, waarvan een Fransche vertaling in 1785
verscheen: Ecole pratique des accouchements, Gand Vanderschueren 1785 in 4, 21
pl. en 425 pp (Kon Bi Brussel II 55754 en III 8208 B).
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Heelkunde [Sd Jacobs] Kort onderwys hoe dat men de breuken ofte
scheursels alsmede den voorval der Ltyfmoeder ende Arsdarm kan
voorkomen ende genezen. Door J.B. Jacobs, Gezworen Chirurgyn. Tot
Gend, By Jan Meyer, op de Hoogpoorte in het gekroond Zweird. (14,8 ×
8,4 cm, 24 pp, Bi Un Gent me 2995, G 2432).
De goedkeuring wordt zonder aanduiding van dagteekening gegeven door de
assessoren van het Collegie der Medecynen van de stad Gent. Het boek wordt in de
Bibliographie gantoise van Ferd. Vanderhaeghen (tome III p 366) onder de uitgaven
zonder datum door Jean Meyer en zijn weduwe gedrukt.
Geneeskunde [Sd Jacobs] Bericht aen het Volk, Aengaande de Asphyxia
ofte Schynbaere ende Schielyke Dood, Inhoudende de wyze, om die voor
te komen en de zelve te genezen. Met de beschryvinge van eene nieuwe
licht draegbaere Rook-Werk-Dooze. Op bevel van de Fransche
Staets-Regeringe in het licht gegeven Door J.J. Gardane, Opper-Leeraer
van het Geneeskundig Genoodschap tot Parys, Geneesheer van Montpellier,
Koninglyken Boek-Keurder; Lid van de Koninglyke Maetschappye te
Montpellier, Nancy ende van de Academie tot Marseille. In het Vlaemsch
vertaelt door J.B. Jacobs, gezworen Heelmeester, Gepensionneerden der
Stad Gend en van de Kasselrye van der Auderburg. Met kopere Plaeten.
De Rook-Werk-Dooze benevens de Onderrichtinge, kost derthien
Schellingen en half Wisselgeld. Tot Gend by Judocus Begyn,
Stads-Drukker, aen d'Appel-Brugge in den Engel. (16,2 × 9,4 cm, (4) +
60 pp, 2 platen, Bi Un Gent G 2749).
Dit werkje moet beschouwd worden als de 1e uitgave van het volgende; het zou
volgens de Bibliographie gantoise van Ferd. Vanderhaeghen (t. IV p. 57) in 1774
verschenen zijn.
Geneeskunde [Sd Jacobs] Bericht aen het Volk, Aengaende de Asphyxia
ofte Schynbaere ende schielyke Dood. Inhoudende de wyze, om die voor
te komen en de zelve te genezen; met de beschryvinge van eene nieuwe
licht draegbaere Rook-Werk-Dooze. Op bevel van de Fransche
Staets-Regeringe in het licht gegeven door J.J. Gardane, Opper-Leeraer
van het Geneeskundig Genoodschap tot Parys, &. In het Vlaemsch vertaelt
door J.B. Jacobs, gezworen Heelmeester, Gepensioneerden der Stad Gend
en van de Kasselrye vander Audenburg. Tweeden druk; Vermeerdert met
het Reglement van het Magistraet der Stad Valencyn, gelegen in het
Waelsch Nederland, in date 8. Mey 1775, raekende de versmoorde ofte
verzopene Lichaemen; als ook de Uytlegginge der Hulpmiddelen, en het
Order in het welk zy aen de Versmoorde ofte Verzopene moeten toegebragt
worden. Men heeft er bygevoegt de Tafel der Materien van dit Werk. Met
kopere Plaeten. Prys, zeven Stuyvers. Tot Gend, by Philippe Gimblet,
Boekdrukker en Boek-
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verkooper op de Koorn-merkt. Met Goedkeuringe (16,2 × 10,7 cm, (4) +
68 pp, Bi Un Gent me 3412).
De Bibliographie van Ferd. Vanderhaeghen (tome IV p 36) vermeldt het boek zonder
datum als gedrukte uitgaven van Philippe en Pierre Gimblet. Philippe Gimblet
overleed in 1801 te Ledeberg. Volgens die Bibliographie (tome IV p 57) verscheen
in 1774 bij Josse Begyn te Gent hetzelfde werk, wellicht dus de 1e uitgave.
Gebruik van kampher-brandewyn met ammoniak als damp door blazen in den
darm gebracht.
Geneeskunde [1794 Jacobs J.C.]. Algemeene Raedgevinge aen de borgeren
van de Stad en Lande van Aelst, Betrekkelyk tot den Rooden-Loop, By
hun heviglyk heerschende, zynde het resultat der Consultatie by voorzorge
ende orders der Municipaliteyt der Stede ende Lande van Aelst, gehouden
tusschen de Doctoren der zelfde Stad en van andere vremde Steden daer
toe by een geroepen den 4 Fructudor 2de Jaer der Fransche Republique,
een ende onverdeelbaar. Tot Aelst, Uyt de Boek-drukkerye van J.L. d'Herdt,
1794. (20,1 × 12 cm, 15 pp, Bi Un Gent 221 P 311).
De naam van schrijver bevindt zich op het einde van dit vlugschrift. Behandeling en
prophylaxis.
Heelkunde. 1790 Jacobs J.B. Onderwyzinge der hedendaegsche oeffenende
Heelkunde, uyt het latyn van H. Callisen vertaeld door J.B. Jacobs. Brussel,
by De Bel 1790-1792 in 8, 2 vol. te samen 651 pp.
Genoemd door C. Broeckx, Essai sur l'histoire de la médecine belge 1838 p 288.
Van dat werk zegt Broeckx dat Jacobs gedurende het drukken van het boek overleed,
en dat P.E. Wauters het laatste deel heeft vertaald. Jean Bernard Jacobs overleed te
Leuven in 1791.
Jacobs J.B. Zie 1790 Callisen.
Jansje Sw. Zie 1784 Anonymus.
Geslachtsziekten. 1798 Jansonius E. Flagellum veneris ofte van Venus
plaege ofte vuyle Pocken. Rotterdam 1680.
Verloskunde. 1680 J(ansonius) S. Korte en bondige verhandeling van de
voortteeling en 't Kinderbaren, met den aankleven van dien. Amsterdam
ten Hoorn 1680 in 8.
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Andere uitgaven: Rotterdam 1681 in 8, 2e druk Amsterdam 1685 in 8; 3e druk
Amsterdam 1688, 4e druk Amsterdam 1695 in 8, 5e druk Amsterdam 1699 in 8, 6e
druk Amsterdam 1706 in 8.
Jansonius van Almeloveen Theod. Zie 1684 A. de Heide, 1735 Buizen.
Von Jaquin J.F. zie 1795 Plaat G.
Heelkunde [1797 Jas] Verhandeling over de uitwendige Hulpmiddelen
tegen de breuken, door François Jas, Stads Heelmeester en van den
Gerechte der Stad Amsterdam. Te Amsterdam, by Lodewyk van Es,
MDCCXCVII (22,6 × 13,3 cm, (4) × 103 pp, Bi Un Gent me 2290).
Geschiedkundig overzicht van de Ie tot XVIII eeuw, met de bijgeloovige uitwendige
hulpmiddelen.
Technologie [1775 Jelgerhuis] Antwoord op de vraage, Welke en
hoedanige Verbeteringen zijn 'er te maaken, omtrent de Vorm en den
Toestel der Vaten, Fornuizen of Stookplaatsen en Vuurgangen, als mede
omtrent de soorten, den aanleg en de bestuuring der Brandstoffen, in alle
de Tafrijken onzes Lands, en in allerlei andere gevallen, waar in vogten
moeten heet gemaakt, gekookt en in de vereischten graad van hitte
onderhouden worden, om dit op de spoedigste, gemakkelykste en minst
kostbaare wijze, en met den besten uitslag te doen? Door Rieuk Jelgerhuis,
schilder, katoen- en linne gaaren roodverwer, te Leeuwaarden. (In Verhand.
Bat. Gen. Rotterdam 1775 II pp. 27-49, Bi Un Gent Hi 9621).
Pokken [1801 Jenner) Onderzoek naar de oorzaken en uitwerkselen der
Variolae vaccinae, eene ziekte, in de westelijke gedeelten van Engeland
ontdekt, voornaamlijk in het graafschap Gloucester, en aldaar bekend
onder den naam van koepokken; door Edw. Jenner, Med. Doct. &. In het
Nederduitsch vertaald en met een bijvoegsel vermeerderd, door L. Davids,
Med. Doct. te Rotterdam. Quid nobis certius ipsis sensibus esse potest,
quo vera ac falsa notemus. Lucretius. Met Plaaten. Te Haarlem, By A.
Loosjes, P.Z. MDCCCI. (22,7 × 13,4 cm, (4) + 52 + 48 pp, Bi Un Gent
me 2511, Bi A.J.J.V.).
Na het voorbericht van den vertaler, bevat het boek een overzicht van den Staat der
vaccine en een onderzoek over oorzaken en uitwerking der koepokken. Uit het verslag
van een comiteit op verzoek van den hertog de Liancourt blijkt dat de vaccine een
ziekte is te onderscheiden van de gewone kinderpokken, dat de vaccine nauwelijks
den naam van ziekte verdient.
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dat de besmetting niet door de lucht wel door een wondje wordt veroorzaakt, en dat
de vaccine een behoedmiddel is tegen de natuurlijke besmetting.
Edward Jenner, geboren op 17 mei 1749 te Berkeley en aldaar overleden op 26
Januari 1923, geneesheer, die de pokinenting niet ontdekte zooals gewoonlijk
aangenomen, maar wel algemeen maakte. Zijn eerste verhandeling over de inenting
verscheen te Londen in 1798 onder den titel: An Inquiry into the causes and effects
of the Variolae Vaccinae, a disease discovered in some of the western countries of
England, particularly Gloucestershire, and known by the name of the cowpox.
Verloskunde. 1793 Jenty. Car. Nic. Verklaaring der afbeeldinge van de
baarmoeder eener hoog zwangere vrouw met haar voldragen vrucht, ter
baaring gereed. Amsterdam 1793 (Bi Un Amsterdam).
Jenty was leeraar in de anatomie te London.
Verloskunde [1777 Johnson] Lucine sine concubitu. Memorie aan het
Koninglyk Genoodschap der Wetenschappen, te Londen. Waarin op eene
onwederspreeklyke wyze, zoo wel uit het vernuft als uit de ondervinding
bewezen word, dat eene vrouw zonder toedoen eens mans, zwanger
worden, en kinderen baaren kan. Naar de vierde vermeerderde en
verbeterde Engelsche Druk, met eene bygevoegde Voorrede en de nodige
Aanmerkingen des Franschen Vertaelers, verrykt. Uit het hoogduitsch
vertaald. Tweede Nederduitsche druk. Verbeetert en met eene nieuwe
Voorrede vermeerdert. In 's Gravenhage, By H.H. van Drecht,
MDCCLXXIX. (18,8 × 10,7 cm., XVI + 60 + 4 pp, Bi Un Gent Me 1379).
De naam van Schr. vindt men op p 44: Abraham Johnson. De kracht der inbeelding
zou de mannelijke tusschenkomst kunnen vervangen.
Joly. Zie 1755 Cramer.
Pharmacie. 1764 Jongsma E. Artzenykundig vertoog ofte beschryving
over het liquor anodynus mineralis Hoffmanni. Leeuwarden 1764 in 8 (Bi
Un Amsterdam).
Dierkunde [1660 Jonston] J. Jonstons Naeukeurige Beschryving Van de
Natuur der Vier-voetige Dieren, Vissen En Bloedlooze Water-Dieren,
Vogelen, Kronkel-dieren, Slangen en Draken. Uyt 'et Latyn vertaelt door
M. Grausius Dokter in de Medecynen tot Amsterdam. T'Amsterdam, Bij
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I.I. Schipper, op de Keysers gracht. 1660. Met Previlege voor 15 Jaren.
(37 × 22,4 cm, (10) + 194 + (8) + 179 + (3) + 56 + 181 + (3) + (6) + 152
+ 39 + (1) pp, Bi Un Gent HN 178).
Privilegie geteekend J. Cats en Herb. van Beaumont op 22 Maart 1660. Het 1e deel
(194 pp) begint met een titelplaat verbeeldende twee centauren; 80 koperen platen
voor de viervoetige dieren, met nog al vele verbeelding geteekend; de hagedissen en
de schildpadden worden er bij beschreven. Het 2e deel (179 pp) gaat over de visschen
en de zoogenoemde bloedeloze waterdieren; de titelplaat is vol beweging en beschrijft
de zee. Op 48 platen worden bestaande en ook niet bestaande (b.v. de menschvisch
(Anthropomorphos) beschreven en geteekend. De bloedeloze waterdieren worden
op 20 platen en 56 pp. bestudeerd: schelpdieren, polypen, gelede dieren.
Het overzicht der vogelen bedraagt 184 pp en 61 platen en blijkt zeer volledig.
Aan de gekerfde dieren, slangen en draken worden een schoone titelplaat, 28 platen
en (6) + 152 + 40 pp. gewijd: insecten, rupsen, slangen. De studie van de draken,
zelfs met veelvoudige dreigende koppen en arendpooten, wordt op ernstige wijze
behandeld! Vele namen van dieren worden in het Latijn en in het Nederlandsch
gegeven.
Diergeneeskunde. 1786 Jonxis L. Meesterboek, bestaande uit
geexperimenteerde middelen voor allerhande Kwaalen, zoo innerlijke als
uiterlijke der paarden. Vlissingen 1786 in 8.

K
Geneeskunde. 1787 Kaempf Joh. Verhandeling van eene nieuwe wijze
om de hardnekkigste ziekten die haare zitplaats in den onderbuik hebben,
voornaamlijk de Lijpochondrie, zeker en in den grond te genezen. Uit het
Hoogd. Utrecht 1787 in 8; 2e uitgave Amsterdam 1810 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Geneeskunde [1790 Kaempf] Verhandeling over de verstoppingen des
Onderbuiks, (Getrokken uit het Werk van den Hoogleeraar Kämpf,) ten
nutte van Lyders. Uit het Hoogduitsch van den Heer Muller, Geneesheer
te Hanau. Met een Voorrede, en eenige ophelderende Aanmerkingen
omtrent de leere van Kämpf, door E.J. Thomassen a Thuessink, A.L.M.
Phil. & 's Lands Med. Doctor, Mede-Directeur van de Genees- en
Natuurkundige Correspondentie in 's Hage, Lid van de Koninglyke
Maatschappy der Ge-
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neeskunde, en van Nat. Hist. te Edinburg, van de Hollandsche en
Zeeuwsche Maatschappyen, van het Museum te Parys, en van de
Utrechtsche Maatschappy, Vlyt is de Voedster der Wetenschappen. In 's
Gravenhage, By J. Van Cleef, Boekverkoper. M.DCC.XC. (22,6 × 13,5
cm, X + 250 pp, Bi Un Gent me 2265, Bi Un Amsterdam).
Beschrijving van verscheidene gevallen met de behandeling tot genezing. Een 2e
uitgave in 1807 in 8 Amsterdam (Bi Un Amsterdam).
Hygiene [1786 Kayzer] Antwoord op de Vraag: Welk is het best geschikte
en minst kostbaar ontwerp, tot het stichten van een bekwaam gebouw,
onder den naam van Hospitaal of Manhuis voor onvermogende en oude
Zeelieden? Door Conrad Kayzer. (In Verhandelingen Zeeuwsch Gen. 1786
XIII pp 3-115, Bi Un Gent Hi 1902).
Volledig ontwerp met gebouwen, kamersinrichtingen, voeding voor elken dag van
het jaar, en overzicht van de begrooting.
***

Apotheker Petrus Johannes Kasteleyn, geboren te Breukelen 2 April 1746 en overleden
te Amsterdam op 18 April 1794, op slechts 48-jarigen leeftijd, was buitengewoon
vruchtbaar: tusschen 1776 en 1792 verschenen van zijn hand, een aantal
tooneelstukken en gedichten, alsook een groot aantal boekdeelen over chemie en
vooral over toegepaste chemie; deze laatste zijn vrije vertalingen uit het Fransch en
uit het Duitsch, maar de omwerking is zoo goed op Nederland toegepast dat zij bijna
de waarde hebben van het oorspronkelijke.
In de Versl. en Meded. van de Kon. Vla. Academie (1926 pp 109-148) heb ik, in
een studie aan Kasteleyn gewijd, de meeste van zijn werken beschreven; de
aangeduide pp verwijzen naar mijn verhandeling.
Chemie [1776 Kasteleyn] Scheikundige proeven en natuurkundige
verhandelingen ter nadere kennisse der ongebluschte kalk... Eerste deel:
Behelzende de Scheikundige Proeven. Te Amsterdam, Bij Albrecht
Borchers, in de Gasthuismoolenstraat, in Lutherus, MDCCLXXVI (XLVIII
+ 374 pp, 22 × 14,3 cm, Bi Un Gent Ch 401, Kon Bi Brussel 7660, V
47913) Zie p 115.
Chemie [1777 Kasteleyn] Id. Tweede deel... Amsterdam Borchers.
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MDCCLXXVII (VIII + 320 pp, 22 × 14,3 cm, Bi Un Gent Ch 401, Kon
Bi Brussel 7660, V 47913. Zie p 116.
Chemie [1785 Kasteleyn] Chemische oefeningen voor de beminnaars der
Scheikunst... 1e deel, Amsterdam van Toll 1785 (264 + 24 + 110 + 50 +
VIII pp, 13 × 22 cm, Bi Un Gent Phys 402). Zie p 117.
Chemie [1786 Kasteleyn] Id.... 2e deel. Amsterdam van Toll 1786 (212
+ 32 + 130 + 84 + VIII pp, 13 × 22 cm, Bi Un Gent phys 402). Zie p 119.
Chemie [1788 Kasteleyn] Id.... 3e deel. Amsterdam van Toll 1788 (IV +
160 + 22 + 158 + 110 pp, 13 × 22 cm, Bi Un Gent phys 402). Zie p 120.
Chemie [1792 Kasteleyn]. Chemische en physische oefeningen, voor de
beminnaars der Schei- en Natuurkunde... Eerste deel, Amsterdam Gartman
en Holtrop 1792 (486 pp, 13 × 22 cm, Bi Un Gent phys 404 Bi Un Amst.)
Zie p 121.
Chemie [1793 Kasteleyn]. Id. 1e deel, Leyden Honkoop en van Tiffelen
1793 (486 pp, 21,3 × 12,7 cm, Kon Bi Brussel). Zie p 122.
Chemie [1793 Kasteleyn] Id. 2e deel, Leyden Honkoop en van Tiffelen
1793 (488 pp, 13,5 × 22 cm, Bi Un Gent phys 404, Kon Bi Brussel). Zie
p 122.
Chemie [1797 Kasteleyn] Id. 3e deel, Leyden by Honkoop en van Tiffelen
1797 (22 × 13,5 cm, inhoud + 478 pp, Bi Un Gent phys 404, Kon Bi
Brussel). Zie p 124.
Na den dood van Kasteleyn in 1792 werd zijn werk voortgezet door N. Bondt, med.
doctor en hoogleeraar in de kruidkunde te Amsterdam en J.R. Deiman, med. doctor
te Amsterdam.
Chemie. [1786 Kasteleyn] Beschouwende en werkende pharmaceutische
- oeconomische en natuurkundige chemie... 1e deel, Amsterdam Holtrop
1786 (22 × 12,9 cm, XXII × 508 pp, Bi Un Gent phys 403, Kon Bi Brussel)
Zie p 124.
Chemie [1788 Kasteleyn] Id.... 2e deel, Amsterdam Holtrop 1788 (22 +
12,9 cm, XII × 344 pp, Bi Un Gent phys 403, Kon Bi Brussel). Zie p 127.
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Chemie [1791 Kasteleyn] Id.... 2e deel, Amsterdam Holtrop 1791 (22 +
12,9 cm, pp 343-791, Bi Un Gent phys 403, Kon Bi Brussel). Zie p 128.
Chemie [1794 Kasteleyn] Id.... 3e deel 1e stuk, Amsterdam Holtrop 1794
(22 × 12,9 cm, XXIV × 450 pp, Bi Un Gent phys 403, Kon Bi Brussel)
Zie p 128.
Chemie [1792 Kasteleyn] Scheikundige Ontleding der Amsterdamsche
geoctroyeerde, en Duitsche, of Dordsche cementpoeders... Amsterdam
Holtrop (22,5 × 14 cm, VIII + 72 pp, Kon Bi Brussel 7876) Zie p 129.
Nijverheid. [1788 Kasteleyn] Volledige Beschrijving van alle Konsten,
Ambachten, Handwerken, Fabrieken, Trafieken, derzelver werkhuizen,
gereedschappen, enz. Ten deele overgenomen uit de beroemdste
buitenlandsche Werken; En vermeerderd met de Theorie en Praktijk der
beste Inlandsche Konstenaren en Handwerkslieden. Eerste Stuk. De
Indigobereider en Blaauwverwer. Met plaaten. Te Dordrecht, By A. Blussé
en Zoon. MDCCLXXXVIII
De Indigobereider en Blauwverwer; of Beschryving van de Indigofabriek;
Verhandeling over het Blauwverwen; het bereiden der blaauwkuipen; het
omslaan derzelven, en de middelen om zulks te verhoeden en te herstellen.
Volgens eene, door de Koninglijke Academie der Weetenschappen te
Parijs, bekroonde Prysvraag, van den heere Quatremere Dijonval, vertaald,
en met aanmerkingen, benevens twee Aanhangzels, over nog andere
zaamenmengzels tot Blaauwverwen, en over de Weede, verrijkt, Door P.J.
Kasteleyn. Apotheker en Chimist te Amsterdam, Lid van het Bataafsch
Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, en van
het Provinciale Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Weetenschappen.
Met Plaaten. (22,3 + 13,1, XVI + (2) + 148 pp, Kon Bi Brussel VH 9890).
Het is het 1e stuk van een reeks technische verhandelingen uitgegeven door Blussé
en zoon te Dordrecht. De titel geeft genoeg de indeeling van het werk dat met 8
platen en verklaringen duidelijk wordt gemaakt.
De uitgevers dragen de volledige reeks op aan de oeconomische afdeeling van de
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. P.J. Kasteleyn werd in
Juli 1788, voor het samenstellen van het eerste stuk, met een gouden medalje dezer
Maatschappij beschonken. In dit eerste stuk verscheen ook de lijst der 191 inschrijvers.
De Volledige beschrijving van alle Konsten bedraagt 23 volgende deelen verschenen
tusschen 1788 en 1806, en ten koop gesteld op de tusschen haakjes aangeduide
prijzen:
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1o
2o
3o
4o
5o
6o
7o
8o
9o
10o
11o
12o
13o
14o
15o
16o
17o
18o
19o
22o
23o

De indigobereider door Kasteleyn 1788 (f 3,4).
De sterkwaterstooker door Kasteleyn 1788 (f 3,17).
De porceleinfabriek door Kasteleyn 1789 (f 4,4).
De leerlooijer door Kasteleyn 1789 (f 2,8).
De kaarsenmaker 1789 (f 1,2).
Het houtskoolenbranden door Martinet 1790 (f 0,9).
De zeepzieder door Kasteleyn 1791 (f 1,10).
De zijdeverwer door Kasteleyn 1791 (f 3.10).
De papiermaker door Kasteleyn 1792 (f 5,12).
De waschbleeker door Kasteleyn 1792 (f 3,5).
De suikerraffinadeur door Reisig 1793 (f 4,2).
De plateelbakker door G. Paape (f 1,14).
De graveur door Sr. A. Fokke (f 5).
De honingbijenteelt (f 1,6).
De zijdenteelt 1798 (f 1,6).
De bierbrouwer door J. Buys 1799 (f 1.10).
De meekrapteler door J. Dekauter 1802 (f 1.10).
De azijnmaker door T. Olivier Schilperoort.
tot 21o De orgelmaker door J. Van Heurn.
De boekbinder door H. de Haas.
De bouwkunstenaar door Van Dalen.

De Kon. Bibliotheek te Brussel bezit slechts een onvolledige reeks (VH 9890); de
deelen 12, 13, 14, alsook 18 tot 23 ontbreken; de stukken 4 en 5 vormen een boek,
ook de stukken 6, 7 en 8. De prijzen zijn vermeld op het einde van het 17e deel met
de aanmerking: ‘Buiten deelneming op het geheele werk, zijn geene afzonderlijke
stukken als met 20 procent verhooging te bekomen.’
De Stadsbibliotheek van Antwerpen bezit de deelen 19 tot 21 betreffende den
orgelmaaker (H 34558).
Ik heb nog de volgende stukken gezien:
Nijverheid [1778 Kasteleyn]. De sterkwaterstooker, zoutzuur- en
vitrioololie bereider... Dordrecht 1788 (22,5 × 13,1 cm, VIII + 170 pp, Bi
A.J.J.V.) Zie p 129.
Nijverheid [1789 Kasteleyn] De porceleinfabriek... (20,3 × 12,5, VIII +
238 pp, Bi Kon Vla. Acad. 25 F 2) Zie p 131.
Nijverheid. [1789 Kasteleyn] De leerlooijer, leertouwer, wit- en
zeemlooijer of Verhandeling over de bereidingen der dierlijke huiden, tot
aller-
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hande zoorten van leeren. Uit een oorspronglijk Nederduitsch Handschrift,
en de beste Werken der Uitlanderen zaamgesteld, door P.J. Kasteleyn,
apotheker en chimist te Amsterdam, lid van het Bataafsch Genootschap
der proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam, en van het provinciale
Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Weetenschappen. (22,2 × 13,4
cm., (8) + 88 pp, Kon Bi Brussel VH 9890).
Opgedragen aan Wopkocnoop te Bolsward bestudeert het werk, met behulp van 9
platen, de bewerkingen in Nederland en in Duitschland. Werkplaatsen en gereedschap
worden beschreven Negen hoofdstukken. Na dit werk komt De Kaarsenmaker.
Nijverheid [1791 Kasteleyn] De zeepsieder... (22,2 × 13 cm, 46 pp. Bi
A.J.J.V.) Zie p. 132.
Nijverheid [1797 P.J. K(asteleyn)] Den volmaekten zeepsieder... Gend,
Gimblet 1797 (17,5 + 10,5 cm, voorrede, 100 pp, Bi A.J.J.V.) Zie p 133.
Nijverheid [1791 Kasteleyn] De zydeverwer, naar het Fransche van den
heere Macquer; vermeerderd met aanmerkingen en aanhangzels, door P.J.
Kasteleyn, Apotheker en Chimist te Amsterdam, lid van de Hollandsche
Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem, van het Bataafsch
Genootschap der proefondervindelyke wysbegeerte te Rotterdam, van het
Zeeuwsche Genootschap der wetenschappen te Vlissingen, en van het
Provinciale Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Weetenschappen.
Met Plaaten. (22,1 × 13,2 cm., (8) + 228 + (4) pp, Kon Bi Brussel VH
9890).
In een boek met de Houtskoolbrander van Martinet en de zeepzieder van Kasteleyn.
Dit stuk wordt aan Pieter Brouwer opgedragen en bedraagt de volgende bewerkingen:
koken, zwavelen, witmaken, aluining, verwen, met bijzondere aanmerkingen over
de gebruikte kleurstoffen. Zeven platen met verklaring.
Nijverheid [1792 Kasteleyn] De papiermaker... Dordrecht, Blussé 1792
(20,3 × 12,5 cm, XVI + 288 pp, Bi Kon Vla Acad. 25 F 1). Zie p 134.
Nijverheid [1792 Kasteleyn] De waschbleeker en waschkaarsenmaker...
Dordrecht Blussé 21 × 12,5 cm, VIII - 176 pp, Bi A.J.J.V.). Zie p 135.
Chemie. 1782 Kasteleyn. Nadere beproeving van de Heeren Bindheim's
opmerking bij de bereiding van de violen-syroop. Alg. Vaderl. Letteroef.,
1782 p 269 (Biogr. Woordenboek Vander Aa).
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Chemie. 1794 Kasteleyn. Merkwaardig bericht betreffende het
tegenwoordige scheikundig gevoelen van de Heeren Gren, Westrumb en
Tronesdorf. Nieuwe Konst en Letterb. 1794 p 81 (Vander Aa).
Alchemie. 1779 Kasteleyn. Vertaling van de alchymistische Briefe,
briefwisseling tusschen Meyer en Andreae 1779 (Ned. Biogr.
Woordenboek).
Chemie. 1786 Kasteleyn. Antwoord op een prijsvraag van het Prov. Utr.
Genootschap luidende: Welke zijn de eigenlijke oorzaken, waarom de
Scheikunde bij onze naburen, en vooral bij de Duitschers, in meer aanzien
en algemeene oefening is, dan in ons Vaderland, 1786 (Cit. door Ned.
Biogr. Woordenbock).
Kasteleyn P.J. Zie de la Lande, Castelein.
***

Physica [1757 ten Kate] Proef-ondervinding over de scheyding der
Coleuren, Bevonden, door een Prisma, in de volgende orde der
Musyk-toonen; In navolging eener Proef-ondervindinge in Newtons
Gezigt-kunde: Eertyds waargenomen, en nu medegedeeld uit de
Nalatenschap, van Lambt ten Kate, Hz. (In Verhandel. Haarlem III 1757
pp 17-30, Bi Un Gent 2045).
De groote toon, de kleine terce, de quart, de quint, de groote text, en de septima minor
staan in de zelfde orde als violet, indigo, blauw, groen, geel en rood.
Woordenboek. 1762 Keil C.H. Lexicon medico-physicum, botanicum en
chemicum of genees- natuur- kruid- en scheikundig woordenboek.
Amsterdam 1762-1767 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Anatomie [1735 Keill] Korte schets Van de Ontleding van 's Menschen
Lichaam, Ofte Een korte en klaare Beschouwing van alle deszelfs deelen;
Benevens Hare verscheide werkingen, afgeleidt uit haar maakzel en
zamenstel. Door Jacob Keill, M. Dr. Na den laatsten druk uit het Engelsch
vertaalt. Tweede druk. Voorzien van een Voorbericht van H. Ulhoorn,
Voorlezend Heelmeester binnen Amsterdam. 't Amsterdam, By Salomon
Schouten. MDCCXXXV. (15,1 × 9,4 cm, (22) + 496 pp, Bi Un Gent me
1672 B, Bi Un Amsterdam).
De 1e uitgave verscheen te Leyden in 1722 kl in 8, als vertaling van de 6e Engelsche
druk. De 3e Nederlandsche uitgave zag het licht in 1745 te Amsterdam in 8, en de
4e te Amsterdam in 1759 in 8.
Opdracht aan Eduard Tyson door Jacob Keill. Voorrede
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van den vertaler, bladwijzer en daarna het voorbericht van Hendrik Ulhoorn
heelmeester te Amsterdam. Het werk is in 7 hoofdstukken verdeeld: de bestanddeelen
van het lichaam, de onderbuik, de borst, het hoofd, de beenderen, de spieren, de
zenuwen en aderen:
Verloskunde. 1697 Kelderman C. Onderwys voor alle vroedvrouwen,
raeckende hun ampt ende plicht. Brugghe Ing. van Pee. 1697 Kl in 8 (Bi
Un Amsterdam).
Er worden twee drukken genoemd, beide te Brugge, bij Jac. Beernaerts en J. Van
Praet.
Kelderman Cornelis, 1632 † 1711.
Geneeskunde [1681 Ketelaer] Geneeskonstig Verhael van de Sprouw
Onzer Landgenoten. Beschreven door Vincent Ketelaer, Geneesoeffenaer
en Rektor der Latijnsche Schole te Zirikzee; Nu vertaelt door David van
Hoogstraten, Med. Doct. Tot Dordrecht. By François van Hoogstraten,
Boekverkooper by 't Groot Hooft, in Erasmus. 1681 (16 × 9,4 cm, (6) +
40 + (2) pp, Bi Un Gent Acc 349392, Bi Un Amsterdam).
Het stukje is aan den Raad van Zirikzee opgedragen. Het bevat drie verzenstukken:
het 1e op het verhael der Sprouw, ‘gevolgt uit Rochus Hofferus Latijn’, het 2e op de
vertaalde verhandeling, geteekend J. van Hoogstraten, het 3e op het einde in het Latijn
door Joachimus Targier.
Hier het 2e gedicht van J. Van Hoogstraten:

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

Vincent Ketelaar, of Keetelaer of Keetlaer, geboren te Vlissingen in 1627 en overleden
te Zierikzee in 1679 waar hij de geneeskunde uitoefende, en ook rector werd van de
Latijnsche school. In 1669 te Middelburg liet hij verschijnen: Commentarius medicus,
de aphtis nostratibus sive Belgarum sprouw, waarvan te Leiden in 1672 een herdruk
het licht zag.
Geneeskunde. 1512 de Ketham Johannes. Vlaamsche vertaling door Petrus
Antonianus van Fasciculus medicinae. Antwerpen Claes de Grave 1512.
Pharmacie [1696 van Keulen] De nieuw gevondene en geapprobeerde
Distilleer-Konst. Waar in verhandelt werden van verscheyde fyne en andere
wateren te distileren. Ontdekkende veelderlei geheimen, en verborgene
fyne Wateren, te maken, te gelijk met hare kragten, en voornaamste
deugden. Door Pieter van Keulen, In sijn leven Distillateur. t'Amsterdam,
By Jan ten Hoorn, Boek-verkooper, over 't oude Heere-Logement, 1696
(15,8 × 9,5 cm, (8) + 292 + (8) pp, Bi A.J.J.V., Bi Un Amsterdam).
Titelprent verbeeldende werkende distilleertoestellen. De voorrede is door den
uitgever geteekend. Bereidingen van Wateren, brandewijn, reukwateren, essentieën
en olieën, wijnen, geneesmiddelen, tincturen.
Pharmacie. Sd van Keulen, P. Distileerkonst om allerlei wateren te
distileren. In 8.
Heelkunde [1785 Keuls] Waarneeming, Van eene met gewenscht gevolg
gedaane operatie op eene beknelde hernia femoralis, met zwaare toevallen
verzeld. Door Henricus Keuls, Chirurgyn in Amsterdam (In Handel. Gen.
Gen. Amst. 1785 X pp 775-787 Bi Un Gent me 366a).
Pest. 1669 Kircherus Athan. Natuurlijke en geneeskonstige navorsching
der peste, Waar in nevens de oorzaken des zelfs, geheymen der nature
ontdekt worden. Uyt het Lat. vert. door Zach. van de Graaf. Rotterdam
1669 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Natuurkunde [1682 Kircherus]. d'Onder-aardse Weereld in Haar Goddelijk
Maaksel en wonderbare uitwerkselen aller Dingen; Door den Eerwaardigen
Vader Athanasius Kircherus in XII Boeken nauwkeurig be-
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schreven. Vervat in II deelen. Waarvan van dit eerste handeld van het
Wiskundig Werkstuk des Aardkloots in 't Heel-al. De konstige samenstel
en schikking der Bergen; de krachtige beweging der Zeen en Rivieren;
den oorsprong der Onderaardse Vuuren, Winden en Fonteinen; beneffens
der selve woedend vermogen in de Tempeesten en Aardbevingen; de
vremde werkingen der Wateren, Baden en Meiren; als mede hoe en op
wat wyze de Souten, de Metallen, de Swavels en andere vruchten binnen
d'ingewanden der Aarde als door een Konstigen Werkmeester natuurlijk
werden voortgebracht. Nu eerst uit het Latijn vertaalt, en met veel
Ervarenissen en Kopere Platen vercierd. t'Amsterdam, By d'Erfgenamen
van wylen Joannes Janssonius van Waasberge. In 't Jaar 1682. Met
Privilegie (in fo met 2e deel gebonden, (20) + 425 + (11) pp, Bi Un Gent
HN 79 en HN 113, Bi Un Amsterdam, Bi A.J.J.V.).
Het prachtig boek begint met een titelprent verbeeldende het wetenschappelijk
onderzoek; een engel draagt een medaljon met het portret van Kircher; in de verte
arbeiders aan een steenengroef. Op den titel een teekening over allerlei natuurlijke
verschijnselen, met de woorden Sapiens dominabitur astris. Opdracht van den uitgever
aan Thomas Ernsthuys, directeur generaal van de West-Indische Compagnie. Voorrede
handelende over de reizen van den schrijver, over de aardbevingen van 1638 in
Calabrie, over den vuurberg Vesuvius, en over de medewerking van verscheidene
personen. Korte inhoud van het eerste stuk.
Dat 1e stuk, met 14 platen buiten tekst en verscheidene kaarten wordt in 7 boeken
verdeeld. Op het einde een uitgebreide lijst van zaken. Medegebonden het hierop
volgende 2e deel.
Natuurkunde [1682 Kircherus]. d'Onder-Aardse Weereld, Het tweede
Deel; Daar in de wonderbare Kracht der werksame natuur in de
Voortbrenging der menigerler Schepselen, en der selver gedurige Op en
Ondergang, Door den Eerwaardigen Vader Athanasius Kircherus, in V
Boeken Nauwkeurig beschreven wordt. Handelende van de seldsaame aart
der veelerlei Steenen, Dieren, Menschen en Duivelen; de Kracht en werking
der Wateren en Fonteinen; de Groejing der Mijnstoffen en Metallen; de
waare en Valsche Goudsoekerye; de Kracht der Zaden en zadelijkheid; 't
voortkomen der Ondieren, Planten en Gewassen; de nuttigheid der
Distilleerkunde en veel vermogende Stoffscheidinge, Glasblazen en
allerhande Konst en Handgrepen die tot vermaak en algemeene Dienst der
Menschen door arbeidsame Geesten ontrent alle de geseide dingen konnen
in 't werk gestelt worden. Uit het Latijn vertaalt, en met veel kopere Platen,
tot narigt der Liefhebbers, vercierd. t'Amsterdam, By d'Erfgenamen van
Joannes Janssonius van Waasberge, 1682 met Privilegie. (in fo met 1e deel
gebonden, (8) + 415 + (13) pp).
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Korte voorrede tot den lezer. Het 2e stuk bevat de boeken 8 tot 12, te samen 5 boeken.
Het beroemd werk in zijn geheel is een mengsel van echte wetenschappelijke
besprekingen met talrijke alchemistische en fantastische bespiegelingen. Ten opzichte
der technische woorden is het wel een grondige studie waardig.
Kircher neemt de zelfwording aan, en spreekt van planten en dieren die van zelfs
voortkomen. De bewering dat Kircher het microscoop zou vervaardigd hebben, kan
uit het werk niet worden vastgesteld; nergens wordt van dat toestel gesproken.
Athanasius Kircher, Geyssen 2 Mei 1602 † Rome 28 November 1680, van de
Jesuitenorde; zijn Mundus subterraneus, quo subterrestris mundi opificium, universae
denique naturae divitiae abditorum effectuum causae demonstrantur verscheen te
Amsterdam in 1665 in 2 boekdeelen, met een 2e uitgave in 1668 en een 3e in 1678,
ook in Amsterdam (Brit. Mus.).
Pokinenting [1755 Kirkpatrick] Onderzoek der inentinge: begrypende
haare Historie, Theorie en Practyk, met bygevoegde aanmerkingen over
de merkwaardigste vertoningen in de kinder-pokken. Door J. Kirkpatrick,
M.D. Uit het Engelsch vertaald.... quibus hunc lenire dolorem / Possis, &
magnam morbi deponere partem. Hor. Te Rotterdam, By Jan Daniel Eeman
en Zoon, Boekverkoopers op de Hoogstraat, 1755. (20,2 × 12, (44) + 298
pp, Bi A.J.J.V., Bi Un Amsterdam).
Opdracht aan den koning en voorrede, uit het Engelsch van den tekst van Kirkpatrick
vertaald. Het overzicht wordt over 11 hoofdstukken verdeeld: de uitwendige oorzaken
of besmettingen der kinderpokken, de innerlijke oorzaak, de voortgang van de
besmetting, invoer in Europa, de eventuëele immuniteit, verschil tusschen de pokstof,
natuurlijk en ingeënt, de methoden van inentingen, leeftijd en jaartijd voor de inenting,
de voorbereiding tot de inenting, verloop der ingeënte ziekte en verzorging. Het boek
heeft deze eigenaardigheid dat het 50 jaren ongeveer vóór Jenner uitvoerig de
pokinenting bespreekt en daarover een gunstig oordeel teruggeeft.
Kirckpatrik Jacob. Zie 1741 de Farvacques.
Geneeskunde [1776 Kleber] Waarneeming omtrent een waterhoofd van
een nieuw geboren kind, door het uitwendig gebruik van het vinum
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squilliticum geneezen. Door J.C. Kleber, Heel- en Vroedmeester te
Enkhuizen. (In Handel. Gen. Gen. Amst. 1776 I pp 365-367, Bi Un Gent
me 366a)
Paediatrie [1777 Kleber] Waarneeming omtrent een nieuwgebooren Kind,
wiens regter opper-armbeen, door de onkundige vroedvrouw, gebroken
en ontleed was; en, schoon hetzelve na de geboorte geen tekenen van leven
gaf, nogthans door wryvingen met wollen doeken, nat gemaakt in warme
Fransche wyn, wederom by gebragt wierd. Door J.C. Kleber, Heel- en
Vroedmeester te Enkhuizen. (In Handel. Gen. Gen. Amst. 1777 II pp
251-254 Bi Un Gent me 366a).
Geneeskunde [1777 Kleber] Waarneeming over een rauwe aardappel,
welke, doorgezwolgen zynde, den dood veroorzaakte, Door J.C. Kleber.
(In Handel. Gen. Gen. Amst. 1777 II pp 255-256 Bi Un Gent me 366a).
Verloskunde [1778 Kleber] Berigt, aangaande de verlossing van twee aan
elkanderen vastzittende wanschapen kinderen. Door J.C. Kleber, Heelen
Vroedmeester te Enkhuizen. (22,3 13,3 cm, pp 478-480, Bi Un Gent me
46278; In Handel. Gen. Gen. Amst. III 1778 pp 478-480, Bi Un Gent me
366a).
Heelkunde [1778 Kleber]. Waarneeming omtrent een doorgezwollen
beentje, 't welk ruim XXVII weeken omtrent den linker maag-mond zitten
bleef, en na verscheiden zwaare toevallen, veroorzaakt te hebben, eindelijk
door eene braking geloosd wierd. Door J.C. Kleber, Heel en Vroedmeester
te Enkhuizen. (22,3 + 13,3 cm, pp. 481-484, Bi Un Gent me 46279; In
Handel. Gen. Gen. Amst. III 1778 pp 481-484, Bi Un Gent me 366a).
Verloskunde [1778 Kleber] Waarneeming omtrent een inwendig
waterhoofd, van een nieuwgebooren kind, door het uitwendig gebruik van
het acetum squilliticum geneezen. Door J.C. Kleber, Heel- en Vroedmeester
te Enkhuizen. (22,3 13,3 cm, pp 485-489, Bi Un Gent me 462710; In
Handel. Gen. Gen. Amst. III 1178 pp 485-489 Bi Un Gent me 366a).
Dierkunde. 1770 Kleeman C.F.C. Vervolg op de natuurlyke historie der
insecten van A.J. Rosel. Haarlem en Amsterdam 1770, 192 pp.
Klenke. Zie 1774 Cramer.
Geneeskunde [1792 Klynpennink]. Hoedanig is het juiste denkbeeld der
Paraphrenitis? Verdeelt zy zich ook in soorten, naar den onderscheiden
aart der aangedaane deelen, als het Middelrif, Hartzakje, Mediastinum,
enz.? Welke zyn de tekenen, die haar van alle andere ziekten
onderscheiden? En eindelyk: Zyn 'er, onder de ziekten, daar zy uiterlijk
de meeste overeenkomst mede heeft, ook zulke die eene geheel strydige
behandeling, naamelyk voor

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

552
eene Paraphrenitis volstrekt doodelyk, vereischen? Heeft dit laatste ook
byzonder zyn opzigt tot zommige epidemische ziekten? tot welke dan
meest? Door J.R. Klynpennink, Stads Medicinae Doctor te Nymegen. (In
Handel. Gen. Gen. Amst. 1792 XVI pp 1-83, Bi Un Gent me 366a).
Bespreking van galkoorts of febris biliosa, rotkoorts of febris putrida, zenuwkoorts
of febris nervosa, koortsen met uitslag of febris exanthematicae.
Klockner J.C. Zie 1775 Buffon.
Hygiene [1774 Kloekhof] Proeve over 's Menschen leven, en deszelfs
duuring; door C.A. Kloekhof, Lid van deeze Maatschappye. (In Verhandel.
Maatsch. Haarlem XV 1774 pp 109-125, Bi Un Gent hist 2045).
Pokziekte [1779 Kloekhof] Proeve over den Aart en de Wettigheid van
de Inenting der Kinder-pokjes; door C.A. Kloekhof. (In Verhandel.
Maatsch. Haarlem XIX 1, 1779 pp 373-426, Bi Un Gent hist 2045).
Schr. onderzoekt pro en contra betreffende de gedachten van zijn tijd.
Pokziekte [1782 Kloekhof] Tweede proeve over den Aart en Wettigheid
van de Inenting der Kinder-pokjes; Door Cornelius Albertus Kloekhof (In
Verhandel. Maatsch. Haarlem XX 2, 1782 pp 265-309, Bi Un Gent hist
2045).
Alhoewel objectief, meent schr., ook Gaubius uit een brief van 5 April 1778 uit
Leyden, dat de voorkeur naar de inenting moet gaan.
Geneeskunde [1762 Kloekhof] Aanmerkingen rakende het verschil der
Wei in de Waterzugt, en der genezingswyze daar uit voortvloeijende; door
C.A. Kloekhof. (In Verhandel. Haarlem VI 2, 1762 pp 451-468, Bi Un
Gent Hi 2045).
Geneeskunde [1765 Kloekhof]. Uitwerkingen van het Arsenicum album
crystallinum. Door C.A. Kloekhof. (In Verhandel. Haarlem VIII 1, 1765
pp 394-416, Bi Un Gent Hi 2045).
Begrafenis. 1777 Kluit A. Inwijingsrede over den bijgeloovigen oorsprong
en schadelijke gevolgen van 't begraven in kerken en steden. Middelburg
1777 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Pokinenting [1800 Kluyskens] Verhandeling over de koeipokjes, het
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ware voorbehoed-middel der kinderpokken, Door J.F. Kluyskens, Leeraar
der Heelkunde, Heelmeester der Burger-Hospitalen te Gend, Lid der
geneeskundige Genootschappen van Antwerpen, Gend, enz. Te Gend, by
A.B. Steven, op de Koorn-merkt. Germinal 9ste jaar. (20,3 × 12,9, 59 pp,
Bi A.J.J.V., Bi Un Gent me 2504).
In zijn brief aan den schrijver verklaart de ‘prefet du département de l'Escaut’ dat
400 exemplaren van de verhandeling worden gedrukt, om naar de gemeenten van
het departement te zenden. De voorrede is een historisch overzicht. In de 5
hoofdstukken wordt gehandeld over den oorsprong van de pokken, de methoden van
enting, de ontwikkeling van de ziekte, de zeldzaamheid van de uitbottingen door
Woodville waargenomen, de waarde van het behoedmiddel tegen de pokken.
Kluyskens J.F. Zie Bell 1797.
Joseph François Kluyskens, geboren te Aalst op 9 September 1771, overleden te
Gent op 24 october 1843, kwam te Gent als leerling-barbier bij den chirurg Jan Miele,
en werd op 7 mei 1795, heel- en verloskundige van het college der geneesheeren van
Gent. In 1796 werd hij hoofdchirurg van het militair gasthuis, in 1800 professor in
de heelkundige pathologie aan de Ecole centrale du département de l'Escaut, en in
1817 hoogleeraar aan de pasgestichte universiteit te Gent; in 1839-1840 was hij rector
aan die Universiteit.
***

Johan Hermann Knoop werd geboren te Cassel omstreeks 1700 en was hovenier van
het buitengoed van de prinses-weduwe van Oranje te Leeuwarden. Hij schreef over
tuinbouw, wiskunde en sterrekunde. Het nieuw Nederl. biographisch Woordenboek
(III 706) noemt van hem de volgende werken, in het Nederlandsch opgesteld:
Sd. Uytrekening van een groote Soneclips, dewelke zal voorvallen in het jaar 1748,
en uytrekening van de Maan-eclips op 13 januarij 1740. (hs. Bi Leeuwarden).
1752. De beknopte huishoudelijke hovenier, Leeuwarden 1e deel (Kon Bi Brussel
V 4152, Brit Mus).
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1762. Id., 2e deel (id.).
1762. Id., 3e deel (id.).
1753. Beschouwende en werkdadige hovernierkonst of inleiding tot de waare
oeffening der planten. Leeuwarden.
1756. Jongmans-onderwijzer leerende de arithmetica. Leeuwarden 1756-1759, 2
deelen.
1758. Pylaar der algemeene mathesis. Leeuwarden.
1758. Sleutel der Latynsche konstwoorden, welke in de botanye, pharmacye en
medicyne 't meest gebruikt worden. Leeuwarden in 8 (Bi Un Amsterdam).
1758. Vermaaklijk wapenkundig-geographisch-historisch spel, Leeuwarden.
1758. Onderwijs om couranten te lezen. Leeuwarden.
1758. Pomologia, dat is beschrijvingen en afbeeldingen van de beste soorten van
appels en peeren, welke in Neder- en Hoog-Duitschland, Frankrijk, Engeland en
elders geacht zyn, en tot dien einde gecultiveert worden. Leeuwarden. (Brit. Mus.).
Herdruk Leeuwarden 1770; Fransche vertaling Amsterdam 1771; Duitsche vertaling
Nurnberg 1760.
1740. Beschrijving en afbeeldingen van de beste soorten van appelen en peeren.
Amsterdam.
1761. Konstmatige verhandeling van sonnewijzers. Leeuwarden.
1763. Historische beschrijving van Friesland. Leeuwarden.
1763. Fructologia of beschrijving der vrugtboomen. Leeuwarden (Brit. Mus.).
Herdruk Leeuwarden 1770.
1763. Dendrologie of beschrijving der plantagie gewassen. Leeuwarden 1763 (Kon
Bi Brussel VH 6490). Herdruk Leeuwarden 1770.
1765. Nieuwe historische beschrijving van den geheelen aardkloot. Leeuwarden
1765; Amsterdam 1785.
1769. Beschrijving van de moes- en keukentuin. Leeuwarden in fo (Kon Bi Brussel
VH 6071).
1790. Beschryving en afbeeldingen van de beste soorten van appelen en peeren.
Amsterdam en Dordrecht (Bi Un Gent HN 229).
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1790. Beschrijving van vruchtboomen en vruchten, Amsterdam en Dordrecht (Bi
Un Gent HN 2291).
1790. Beschrijving van plantagie gewassen. Amsterdam en Dordrecht (Bi Un Gent
HN 2292).
Uit deze lijst heb ik de volgende werken gezien:
Tuinbouw [1752 Knoop I). De beknopte huishoudelyke Hovenier, of korte
Verhandeling, en Synonymische of Meer-namige Lysten van alle de
Soorten der Ooft-vrugten, als Appelen, Peeren, Kersen, Pruimen, Persiken,
mitsgaders van de Soorten der Oranje-, Citroen-, en Limoen-bomen:
insgelijks van alle de Boom- en Heesteragtige Plantagiegewassen, welke
tot beplanting van Tuinen en Bosschen dienen: als mede van alle de
keuken-gewassen, en van de Veldt-vrugten, &. Waar by over al de
natuurlyke Groeiplaats, cultuur, en het gebruik dat deselve in de
Huishouding hebben, in het kort dog klaarlyk aangewesen is: door Johann
Hermann Knoop. Te Leeuwaarden, Gedrukt by R.J. Noordbeek, 1752
(20,3 × 11,8 cm, (32) + 448 pp, Kon Bi Brussel V 4152).
Na de opdracht aan den vorst Georg, landgraaf van Hessen, en de voorreden aan de
liefhebbers van planten, beiden door den schrijver uit Leeuwarden 25 september
1752 geteekend, komt een gedicht van Gerbrandt Oldersma (Zie Versl. en Med. Kon.
Vla. Acad. 1931 p 834-836). Dat eerste deel van het werk bedraagt 4 afdeelingen:
1o de ooftboomen en derselver vrugten, 2o de plantagiegewassen, 3o de
keukengewassen, 4o de veldgewassen. Voor de varieteiten worden de synoniemen
aangegeven. De schrijver stelt groot belang in de technische woorden, waarover zijn
boek een rijke bron is. Op het einde vindt men namenlijsten van tuingereedschap,
landbouwgereedschap, boterbereiding, met de noodige inlichtingen.
Tuinbouw [1762 Knoop II]. Beknopte huishoudelyke Hovenier. Tweede
deel. Inhoudende eene verhandeling van alle bloem-gewassen, welken
men in Tuinen tot vermaak en sieraad plant. Benevens eene naauwkeurige
aanwyzing van hunne natuurlyke groei-plaatzen, cultuur en verscheide
benaamingen. Waar by gevoegd is eene beknopte en tevens duidelyke
aanleiding tot de cultuur der gewassen in 't gemeen: tot nader opheldering.
Gelyk ook eene maandelyksche aanwyzing der tuin-bezigheden; wat
namelyk in ieder maand, zo in Boom-gaarden, als Moes- en Bloem-tuinen
&. hoofdzaakelyk te doen staat. Alles, volgens eene eige langjaarige
ondervinding, door Johann Hermann Knoop. Te Harlingen, By Folkert
van der Plaats. Te Amsterdam,
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By Yntema en Tiboel, in de Kalverstraat over de Jonge Graaf van Holland.
MDCCLXII (20,3 × 11,8 cm, (8) + 415 pp, Kon Bi Brussel V 4152).
In zijn voorrede zegt Knoop dat zijn 2e deel, volgens zijn vroeger gedane belofte,
eindelijk verschijnt, en hij kondigt het 3e deel voor binnen kort aan; en werkelijk
komt het 3e deel ook hetzelfde jaar uit. Talrijke bloemgevende planten worden met
de Nederlandsche benamingen aangeduid.
Pharmacie [1762 Knoop III] Beknopte huishoudelijke Hovenier. Derde
deel. Inhoudende eene verhandeling van alle Medicinaale planten, welke
hoofdzakelyk in de Genees- en Heelkunde voorgeschreven en gebruikt
worden; Bestaande in eene naauwkeurige aanwyzing van hunne natuurlyke
groeijplaatzen, cultuur, gebruik, Pharmaceutische Praeparatien, en
voornaamste en meest bekende Kragten voor allerlei ziekten en gebreken.
Zeer dienstig niet alleen voor Hoveniers en andere Liefhebbers van de
Botanie, voor jonge Apothekers en derzelver Leerlingen, maar ook tot een
Huishoudelyk gebruik. Alles volgens eene eige langjaarige ondervinding,
door Johann Hermann Knoop. Te Harlingen, By Folkert van der Plaats.
Te Amsterdam, By Yntema en Tiboel, in de Kalverstraat over de Jonge
Graaf van Holland. MDCCLXII (20,3 × 11,8 cm, (6) + 362 pp + registers,
Kon Bi Brussel V 4152).
Dat derde deel is een pharmaceutisch boek waarin de namen zorgvuldig worden
bijeenverzameld. De registers bevatten de Latijnsche namen der planten met de
Nederlandsche vertaling, de voornaamste ziekten waartoe de planten kunnen gebruikt
worden.
Tuinbouw [1763 Knoop] Dendrologia, of Beschryving der
Plantagiegewassen, Die men in de Tuinen cultiveert, zo wel om te dienen
tot Cieraad, om daar van Allées, Cingels, Heggen, Berçeaux, Cabinets,
Pyramiden, Plaisir-Bosschen, enz., als tot Huishoudelyk Gebruik, te
planten. Waar by Derzelver differente Benamingen, Groeyplaatzen,
Aankweeking en verdere Onderhouding, en vervolgens haar Tuin- en
Huishoudelyke Gebruiken, nauwkeurig beschreeven en aangewezen
worden. Alles Door een eige veeljarige Ondervinding, ten dienste en
vermaak der Tuin-Beminnaars opgestelt door Johann Hermann Knoop.
Te Leeuwarden Gedrukt by Abraham Ferwerda en Gerrit Tresling,
Boekverkopers, 1763. (36 × 25,7 cm, (4) + 168 + (4) pp, Kon Bi Brussel
VH 6490).
Voorrede geteekend door J.H. Knoop uit Leeuwarden 1 maart 1763. Beschrijving
van 67 soorten. Register met Latijnsche en Nederlandsche namen.
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Tuinbouw [1769 Knoop] Beschryving van de Moes- en Keuken-Tuin, Zo
van alle Vrugten, Planten en Kruiden die men in dezelve Plant. Als van
de Aard-Akkers, Aard-Amandelen, Aard-Appels,... Wyn-ruit, Zee-Venkel,
enz.
Waar by Derselver differente Benamingen, Groeiplaats, Zoorten,
Voorteeling, Cultuur, Broeijng, Vervroeging en Huishoudelyk gebruik,
als mede hoe men dezelve Inleggen kan, als ook derzelver Kragten in de
Medicynen, en voor wie gemelde Vrugten gezond of ongezond zyn.
Waaragter nog gevoegt zyn verscheide Regsters, als 1. Naam-lyst van de
Gewassen welke tot het Keuken en ander Huishoudelyk-gebruik dienen
en in dit Werk verhandelt zyn. 2. Naam-lyst... 8. Naam-lyst van de kruiden
welke tot een geurige en gezonde kruid of May-Wyn kunnen gebruikt
worden.
Door een veeljarige Ondervinding opgestelt Door Johann Hermann Knoop
Hortulanus. Te Leeuwarden, Bu A. Ferwerda en G. Tresling,
Boekverkopers. 1769. (36 × 25,7 cm., 235 pp, Kon Bi Brussel VH 6490
medegebonden met Dendrologia 1763, Kon Bi Brussel VH 6071).
De beschrijving der talrijke planten wordt getrokken uit de werken van Tournefort,
Bauhinus, Dodoens en anderen, en bevat een rijke bron over de plantennamen. Op
het einde lijsten van planten tot verschillende doeleinden dienende.
Tuinbouw [1790 Knoop]. Beschryving en afbeeldingen van de beste
soorten van appelen en peeren, meest geacht en zorgvuldigst aangekweekt
in Duitschland, in Frankrijk, in Engeland en in de XVII Provintien, door
Johann Hermann Knoop, met eene voorreden van Johannes Florentius
Martinet, meester in de vrije Konsten, doctor in de wijsbegeerte, lid van
de Hollandsche en Zeeuwsche Maatschappijen der Weetenschappen te
Haarlem, Rotterdam en Vlissingen en predikant te Zutphen. Te Amsterdam
en Dordrecht, by Allart, Holtrop, De Leeuw en Krap. MDCCXC (33 × 21
cm, VIII + 36 pp, gekleurde platen, Bi Un Gent HN 229).
Opgedragen door J.F. Martinet aan Hendrik van Stockum, directeur generaal van
Nederlandsch Indië, geeft het werk een uitgebreid overzicht van de soorten appelen
en peeren, met de Nederlandsche, soms de Fransche benamingen, duidelijk gemaakt,
met goed uitgevoerde gekleurde afbeeldingen. Twee registers, een voor de appels
en een voor de peren.
Tuinbouw [1790 Knoop] Beschrijving van Vruchtboomen en Vruchten,
die men in hoven plant en onderhoudt, met derzelver verschillende naamen,
voortteeling, groerplaatzen, aankweeking, huishoudelijk gebruik, wijze
van uitleggen en toebereiding. Na eene veeljaarige ondervinding opgesteld
door Johann Hermann Knoop. Met naar het leven geteekende en gekoleurde
af-
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beeldingen. Te Amsterdam en Dordrecht, by Allart, Holtrop, De Leeuw
en Krap. MDCCXC (33 × 21 cm, 2 + 70 pp, gekleurde platen, Bi Un Gent
HN 2291).
Na een korte voorrede aan de liefhebbers van tuinen geeft Knoop de beschrijving
van een 50 tal soorten, met een zeer uitgebreide Synonymie in het Nederlandsch en
verscheidene andere talen. Talrijke gekleurde afbeeldingen van vruchten.
Tuinbouw [1790 Knoop] Beschrijving van plantagie-gewassen, die men
in hoven aankweekt, zo om te dienen tot sieraad by het maaken van laanen,
cingels, heggen, berceaux, kabinetten, pyramiden, slinger-boschjes, enz.
als tot huishoudelijk gebruik, nevens derzelver verschillende naamen,
groeiplaatzen, aankweeking, onderhoud en onderscheiden gebruiken,
opgesteld volgens eene veeljaarige ondervinding, door Johann Hermann
Knoop. Te Amsterdam en Dordrecht, by Allart, Holtrop, De Leeuw, en
Krap. MDCCXC (33 × 21 cm, 2 + 91 pp, Bi Un Gent HN 2292).
Dit gedeelte van het werk bevat geen afbeeldingen: Voor talrijke soorten heesters
en boomen worden Nederlandsche benamingen gegeven, met de overeenstemmende
namen in andere talen.
***
Dierkunde. 1770 Knorr G.W. Hoorens en Schulpen. Amsterdam
1770-1775, 2 deelen in 4.
Knorr G.W. Zie 1773 Houttuyn.
Verloskunde [1774 Koedyk] Verhandeling van de sectio Caesarea, of
Keizers Sneede. Door L.J. Koedyk. Te Utrecht, By G. van der Veer,
Boekverkooper. MDCCLXXIV (19,3 × 11,4 cm, 51 pp, Bi Un Gent me
2695, Bi Un Amsterdam).
Opgedragen aan Baronesse Van Reede, aan de bestuursleden der stichting ter
bevordering van Kunst en Wetenschap te Utrecht, alsook aan de secretarissen. Schr.
bestudeert de bijzondere gevallen die de bewerking vereischen, den tijd om die te
doen, de plaats voor de bewerking en de manier van uitvoering.
Geneeskunde. 1698 Koenerding Adr. Nutte beschryving van het heet en
koud vuur. Amsteldam ten Hoorn 1698 in 8; 2e druk Rotterdam 1739 in
8 (Bi Un Amsterdam).
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Verloskunde. 1796 Kok Petr. Steph. Verhandeling over het gevaar en
verbetering der algemeene handelwyze in de voetbaring. Brussel, jaar IV
in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. [1793 Kok] Waarneming van eene lammigheid der Lenden
en onderste Ledematen, genezen door het gebruik van de plant Rhus
radicans door Petrus Stephanus Kok, Med. Doctor, Kon. Professor aan de
Universiteit van Lôven, Lid der Holl. Maatsch. der Wetensch. te Haarlem,
enz. (In Verhandel. Maatsch. Haarlem XXX 1793 pp 167-184, Bi Un Gent
Hi 2045).
Verloskunde [1799 Kok] Ziektekundige aanmerkingen Wegens de
benaaming der Ziektens, en wel byzonder der zo genaamde Kraam-Koorts.
Door Petrus Stephanus Kok. Med. Doct. en Professor te Brussel &. Lid
Correspondent van dit Genootschap. (In Verhandel. Gen. Gen. Antwerpen
1799 II pp 73-96 Bi Un Gent me 556).
Discussie over de benamingen kraamkoorts, melkkoorts, kraamzuivering; van
besmetting wordt niets vermeld.
Geneeskunde [1798 Kok] Redenvoering gedaan ter inhulding van dit
Genootschap door Petrus Stephanus Kok Med.: Doct: en Professor tot
Brussel & Lid Correspondent van dit Genootschap (In Verhandel. Gen.
Gen. Antwerpen I 1798 pp 1-51, Bi Un Gent me 556).
Verloskunde [1800 Kok] Verloskundig vertoog Over het nut en
noodzakelykheid des props in de Bloedstorting, die zig opdoet in de drie
of vier eerste maanden der zwangerheid. Door Petr. Stephan. Kok Med.
Doctor en Professor & te Brussel. Lid Correspondent van dit Genootschap
(In Verhandel. Gen. Gen. Antwerpen III 1800 pp 35-83, Bi Un Gent me
556).
Diergeneeskunde. Sd Kool J.A. Aanteekeningen betreffende de veepest.
Gorinchem sd in 8.
Heelkunde [1774 Koole] Waarneeming van drie steenen, uit eene
verzweering der galblaas, uitwendig door den buik geloosd: medegedeeld
door J. Koole, medicinae doctor. (Uit Verhand. Bat. Gen. Rotterdam 1774
I pp 509-516, Bi Un Gent Hi 9621).
Gedagteekend uit Maassluis 16 Lentemaand 1774. Schr. meent dat de steen de
galblaas en het buikvlies eerst heeft doorboord, en na een verblijf in het netvlies en
de genezing van de eerste wonde, dan naar buiten is geraakt.
Economie [1779 Koopman] Tweede antwoord op de vraag, voorge-
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steld door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen: Hoe zoude men de Fabrijken en Trafijken, welken in ons
land, en, bijzonder, in de Provincie van Utrecht, zijn, best kunnen inrichten
tot algemeen voordeel; en om, door dezelven, aan eene menigte van
menschen, in onderscheidene staten, eene bekwaame kostwinning te
bezorgen, en, bepaaldelijk, aan zulken, die geene, zoo genaamde,
ambachten geleerd hebben: of, op verscheidene tijden, zonder kostwinning
zijn? Mitsgaders, welke nieuwe Fabrijken zouden, ten zelfden einde, met
verwachting van een' goeden uitslag, kunnen opgericht worden? Door
Wynand koopman, Trafikant te Utrecht. (In Verhandel. Utregtsch Gen.
1781 I pp 133-206, Bi Un Gent Hi 9653).
Het onderzoek bespreekt de volgende bedrijven: spinnerij, weverij, aardewerk,
potbakkerij, hoedenmakerij, garenbleekerij, zeilspinnerij, papiermakerij,
katoendrukkerij, azijnbedrijf, bleekerij, kaarsenmakerij, loodwitmolen, branderij,
verfmolen, glasblazerij.
Plantenkunde [1800 Kops]. Flora Batava, afgebeeld door en van wegens
J.C. Sepp en zoon; beschreven door Jan Kops. Commissaris van Landbouw,
Lid van de Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, en van het
Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, Lid Honorair
van de Maatschappij tot bevordering van den Landbouw te Amsterdam.
1 deel. Te Amsterdam, bij J.C. Sepp en Zoon. (30 + 22,8 cm, 10 zware
boekdeelen met 800 platen, niet gepagineerd. Bi Un Gent HN 128, Kon
Bi Brussel 5e Cl IV 3).
Talrijke prachtige gekleurde platen met Nederlandschen tekst, behelzende de namen
in het Latijn, Nederlandsch, Duitsch, Engelsch, en met aanteekeningen over bloeitijd,
kenmerken, groeiplaats en huishoudelijk gebruik. Aan de keerzijde der bladzijden
vindt men de overeenstemmende Fransche vertaling. Door het voorbericht leeren
wij de dagteekening van de uitgave kennen, en wel 17 nov. 1800 uit den Haag. Het
2e deel verscheen in 1807, enz. tot 1853, 11e deel uitgegeven door F.M.E. Gevers
Deijnoot.
Geboren te Amsterdam in 1765 studeerde Kops te gelijkertijd de natuurlijke
wetenschappen en de godgeleerdheid, om daarna zich bezig te houden met landbouw.
In 1799 werd Kops directeur van den landbouw te 's Hage, en in 1815 hoogleeraar
in de landhuishoudkunde en plantenkunde te Utrecht.
Geneeskunde. Sd Korp H. Aanpryzing van het inwendig gebruik van de
opium en kina kina in geschote wonden. (vóór 1748?)
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Heelkunde. 1721 Kouwenburg J. Zeechirurgie of matroosen troost.
Middelburg 1721 in 8; 2e druk Amsterdam 1726 in 8; 3e druk Amsterdam
1733 in 8; 4e druk Amsterdam in 8. (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. [1779 Kragtingh]. Waarneeming wegens de gelukkige
geneezing van eene amaurosis, door het gebruik der snuifpoeders van den
heer Kleber, door J. Kragtingh, Heelmeester te Haarlem (In Handel. Gen.
Gen. Amst. 1779 IV pp 359-364, Bi Un Gent Me 366a).
Heelkunde. [1789 Kragtingh] Waarneeming eener zeer zwaare
vermorzeling der beenderen, verscheuring van spieren, banden, en verdere
deelen van den arm, welke de afzetting in het gewrigt des schouders
noodzaaklyk maakte; door J. Kragtingh, Heelmeester te Haarlem. (In
Verhandel. Maatsch. Haarlem XXVII 1789 pp 127-144, Bi Un Gent Hi
2045).
Geneeskunde [1795 Kragtingh] Verhandeling over het juiste tydstip der
Breuksnyding, in beantwoording der Prys-vraage, voor den Jaare 1794,
voorgesteld, door het Genootschap ter bevordering der Heelkunde, te
Amsterdam, door Jan Kragtingh. Te Amsterdam, by J.B. Elwe,
MDCCXCV. (22,9 × 13,3 cm, (2) + 70 pp, Bi Un Gent Me 2297).
De soorten beklemmingen, de vorming eener beklemde darmbreuk, aanwijzing over
versterving van beklemde darmbreuken, tijdstip der breuksnijding, teekenen die
aantoonen dat geen versterving plaats heeft.
Kraijenhoff C.R.F. zie Paets van Troostwijk.
Geneeskunde [1791 Krauss] Geneeskundige Verhandeling over de
Dauwworm der Kinderen; en zyne veiligste geneeswyze door een specificq
geneesmiddel. Gevolgd na den Hoogleeraar Strack, Met aanmerkingen en
waarneemingen door J.C. Krauss, Med. Doct. te Amsteldam. Te
Amsteldam, by Lodewyk van Es, In de Kalverstraat, MDCCXCI (22,3 ×
13,7 cm, VI + 81 pp, Bi Un Gent me 4599).
Toepassing volgens Starck, hoogleeraar te Mainz, van gebruik van Hypecacuanha,
kortsbast, senebladen, en andere plantaardige producten zooals Iriswortels: Viola
tricolor.
Technologie. 1762 Krayenhoff C.J. Beschouwingen van den aard van het
timmerhout. 's Hage 1762, 2e druk s' Hage 1775.
Technologie. 1775 Krayenhoff C.J. De aloude metselwerken vergeleken
tegen de hedendaagsche. 's Gravenhage 1775 in 8.
Geneeskunde [1770 Kriel] Verhandeling over de bereiding en nuttig-
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heid van het geneesmiddel Pulvis hypnoticus; Nevens eene
aanmerkenswaardige Historie en Geneezinge eener langduurende
Slaapeloosheid door gebruik van 't zelve. Door Samuel Christiaan Kriel
(In Verhandel. Maatsch. Haarlem XII 1770 pp 31-44, Bi Un Gent hist
2045).
Physiologie [1763 Kruger] Physiologia of natuurkundige Verhandeling
Over het leven, en de gezondheid der menschen. Door den Heer Johan
Gottlob Kruger. Doctor en Professor in de Wysbegeerte en Geneeskunde
op de Karels Universiteit; Lid van de Kyzerlyke Akademie der
Natuuronderzoekers, alsmede van de Koninglyke Pruisische Akademie
der Wetenschappen. Uit het Hoogduitsch vertaald en met Aantekeningen
vermeerdert door David van Gesscher, Chirurgyn te Amsterdam. Met
Plaaten. Eerste deel. Te Amsterdam, By Jan Morterre, 1763. Boekverkooper
over het Zaandammer Veer. (22,4 + 13,7 cm, (16) × 554 pp, 11 platen, Bi
Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1225).
Portret van Jo. Gottlob Krüger, voorrede van den vertaler. Verdeeling van het werk:
het menschelijk lichaam, kauwen der spijzen, speeksel, spijsverteering, gal en
alvleeschsap, melkvaten, bloedsomloop, onzichtbare doorwazeming, ademhaling,
vochtenafscheiding, milt, netvlies, lever, nieren, waterblaas.
Hygiene. 1769 Kruger Joh. Gottl. Diëet of levensorde. Groningen 1769
in 8 (Bi Un Amsterdam).
Chemie [1781 Krumpelman] Hoedanig is het eigenaartig en onveranderlyk
onderscheid tusschen zuuren, die men uit he Ryk der Delfstoffen vervaardigt, en
Zuuren welke het groeiend Ryk verschaft? En welk een invloed heeft dat onderscheid
op de Geneeskunst? Door E. Krumpelman, Medicinae Doctor te Gorinchem. (22,5
× 13,7 cm, pp 129-166, Bi Un Gent me 45982; In Handel. Gen. Gen. Amsterdam
1781 VI pp 129-166, Bi Un Gent me 366a).
Oorsprong, eigenschappen en geneeskracht der zuren.
Geneeskunde [1784 Krumpelman] Over de Spreuk van den Grooten
Boerhaave, Simplex veri sigillum. Door E. Krumpelman, Medicinae Doctor
te Amsterdam. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1784 IX pp 207-262 Bi
Un Gent me 366a).
Geneeskunde. 1785 Krumpelman E. Verhandeling over de galkoortsen.
Amsterdam 1785 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Pest 1558 Van Kuck Gher. Hier beghint een cleyn tractaetken van dye
epidemia ofte van die pestilentie. Ghepr. Thantwerpen bi mi Jan van
Ghelen, 1558 in 12 (Bi Un Amsterdam).
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Anatomie. 1734 Kulmus Joh. Ad. Ontleedkundige tafelen. In het Nederl.
gebracht door Ger. Dicten. Amsterdam 1734 in 8 (Bi Un Amsterdam).

L
Labec Hubertus. Zie 1772 Cadogan.
Geneeskunde. 1774 De La Chapelle. Verslag van de verbaazende historien
der zogenaamde buikspreekers. Uit het Fransch. Amsterdam 1774 in 8 (Bi
Un Amsterdam).
Heelkunde. 1734 de La Charrière Jos. De nieuwe operatien der chirurgie,
2e druk Amsteldam 1734 in 8; Amsteldam 1742 in 8 (Bi Un Amsteldam).
Pieter de la Court van der Voort moet de schrijver zijn van Bijzondere
aanmerkingen Over het aenleggen van Landhuizen, anoniem verschenen
te Leiden 1737 (Bi Un Gent HN 104 en Kon Bi Brussel VH 5934, Zie
[1737 Anonymus] Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1937 p 439), waarvan
een 2e druk te Amsterdam in 1763 verscheen (Bi Un Gent Acc 26700 en
Kon Bi Brussel VH 5936 en VH 6038; zie [1763 Anonymus] Versl. en
Meded. Kon. Vla. Acad. 1937 p 456).
de la Court P. Zie Anon. 1737, 1766.
Dierkunde [1774 L'Admiral] Naauwkeurige waarneemingen omtrent de
Veranderingen van veele Insekten of Gekorvene Diertjes, Die in omtrent
Vyftig Jaaren, zo in Vrankryk, als in Engeland en Holland, by een
verzameld, naar 't Levenkonstig afgetekend, en in 't koper gebragt zyn
Door wylen den Heer Jacob L'Admiral. Ykmeester Generaal der
Trois-Gewigten in de Vereenigde Nederlanden. Zynde deeze Diertjes
vertoond op Boomen, Planten of Bloemen, daar zy op huishouden of van
leeven, in verscheiderley Standen en beweegingen; waarby tevens het
onderscheid der Sexe, de manier van Spinnen, en alle de Eigenschappen
deezer Insekten, zo veel te ontdekken was, natuurlyk aangeweezen en door
beschryvinge opgehelderd zyn. Te Amsterdam, By Johannes Sluyter,
Boekverkooper op den Dam. MDCCLXXIV. (43,1 × 26,7 cm, (4) + 34 +
(2) pp + 33 gekleurde platen, Kon Bi Brussel VH 7072, Bi Un Amsterdam).
Voorrede geteekend door M. Houttuyn, Med. doctor, uit Amsterdam 1 sept. 1774.
Beschrijving, met verwijzing naar de gekleurde platen van 70 insecten. De
overeenstemmende Latijnsche benamingen worden niet gegeven.
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Heelkunde. 1798 toe Laer Joh. Corn. Verhandeling over de algemeene
en bijzondere oorzaken der waare breuken. Amsterdam 1798 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Diergeneeskunde [1795 La Fosse] Verhandeling over de inwendige
ziektens der Paarden. Getrokken uit de Werken van den Heer La Fosse,
voorheen beroemd Geneesmeester der Paarden, van de kleine Stallen des
Konings van Vrankryk. Uit het Fransch Vertaald. Te Utrecht, By B. Wild,
et J. Altheer. MDCCXCV (19,0 × 12,2 cm, VIII + 128 pp, Bi A.J.J.V.
In 7 hoofdstukken wordt gehandeld over ontstekingen en koortsen, daarna over de
ziekten van het hoofd, van de borst en van den onderbuik.
Diergeneeskunde. 1759 La Fosse. Verhandeling over de waare zitplaats
van de droes der paarden. Uit het Fransch. 's Gravenhage 1759 in 8. (Bi
Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1729 Lagrue. John. Joach. Korte reden over de nuttigheid
en noodzakelijkheid der salivatie in 't genezen der gevaarlijkste
Venusziekten. 2e druk Amsterdam 1729 in 8 (Bi Un Amsterdam).
de Lairesse G. Zie Bidloo 1728.
Oogheelkunde. 1722 Lambrechts Amos. Naauwkeurige verhandelinge
over de tekenen, voorzeggingen en genesingen van de ophtalmia.
Amsterdam 1722 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Verloskunde [1731 Lambrechts] Manuductio obstetricantium, of
Handleiding der Verloskunde, Waar in op de beknopste wyze verhandeld
worden, alle de vrouwelyke delen, Dienende tot de voortteling, vervolgens
de Vrugt, Bevrugtiging, Ziektens en Toevallen der Swangere. Ook nog
veele andere ziektens, en Ongemakken, tegens welke alle een groot getal
van verscheidene langbeproefde en uitglezene zo in als uitwendige
Geneesmiddelen in 't Nederduitsch en Latyn worden Geleeraard, ten
laatsten van de Baring, hoe een Vrouw moet verlost worden, keizerlyke
Snede, ende voornaamste Ongemakken na 't Baren, en derzelver genezing.
Alles betoogt door eige waarnemingen, en opgeheldert door een groot
getal van de uitmuntenste, zo oudt als nieuwe Ontleed, Genees, Heel, en
Vroed-kundige Schryvers. Door Amos Lambrechts, Medicinae &
Chirurgiae Doctor: Tot Amsterdam. Met fraaie kopere Afbeeldzels verrykt.
't Amsterdam, Gedrukt by Willem van Egmont, Boekdrukker en Verkoper,
voor aan in de Stilsteeg, by de Blom-Markt, 1731. (20 × 12,2 cm, (24) +
268 + (10) pp, 5 platen, Bi Un Gent me 2602).
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Opdracht aan Wilhelm van Oranje en Nassau, Voorrede tot den lezer, naamlijst van
genoemde schrijvers, en dan drie gedichten, zonder vermelding van dichter. Het 3e
stuk wordt hier onder afgeschreven.

Op de Handleiding der Verloskunde, Door den Heer Amos
Lambrechts, Medicinae & Chir. Doctor tot Amsterdam.
Hier werd een Schatkist vol geleerdheid opgesloten,
Die nooit d'Aloudheid ons heeft in het Ligt gebragt;
Hier werd een overvloed van Zegen uit gegoten,
Tot heil en welzyn van het Vrouwelyk geslagt,
Hier zien wy dat ons nooit zo duidelyk is bewezen
Nog aangetoond, by Griek, nog moedige Romein,
Wie zyn gezondheid mind, moet eens dit werk doorlezen
Het zal tot voordeel en tot onderregting zyn.
Blyf dan, ô Vrouwen! in geen Doolhof van gebreken.
Wanneer gy zyt Bevrugt, of schoon gy zyt verlost,
Hier hebt gy Lettren die voor uw gezondheid spreeken,
Hier is een Medicyn die u heel weinig kost,
U werd hier klaar ontdekt hoe dat een Vrouw moet leven,
En zig moet dragen in een staat van Vrugtbaarheid,
En wat men in den tyd de zelven in mag geven,
Uit Liefde, ziet men hier een Apotheek bereid,
Ja Lambrechts tragt met hart en ziel dees konst te leren,
Aan u! ô Vrouwen! die voor Vroedvrouws staan bekend,
Aanmerkt zyn heden en wilt zulk een Doctor eeren
Die met zyn raad uw troost in d'uiterste Elend.
Lang moet dien waarden man gelukkig zegenpralen,
En schenken ons nog meer van zyn doorkneed verstand:
Geleertheid blinkt gelyk de heldre zonne stralen
En triomfeerd altoos in 't Lieve Nederland.
A.B. Med. Doct.

Het overzicht wordt volledig in den titel teruggegeven, en wordt door talrijke
aanteekeningen volledigd. Op het einde een register van zaken.
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Lambrechts A. Zie 1733 de Gorter, 1728 Heyster
Geneeskunde. 1680 van Lamsvelt Joh. Het dockters geschenck.
Amsterdam, Joh. van Lamsvelt 1680 in 12 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1659 van Lamsweerde J.B. Naedenckinge op de
pleurisgenezinge van Jaakob Hadden. Amsterdam, de Wees 1659 in 12
(Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1670 van Lamsweerde J.B. Vervolgens der Naedenckinge.
Amsterdam Vincke 1670 in 12 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde [1677 van Lamzweerde] Geluckwenschingh den Leden
Van de Vergaderinghe, bekendt door den Zinspreuck Nil volentibus
arduum, Gedaen Over hunne Crediteurschap van den Desolaten Boedel
der Medicijnen deses tijdts door Joh: Bapt: van Lamzweerde, Phil. & Med.
Doct. t'Amsterdam By Hieronymus Sweerts, in de Beurstraet, 1677 (14,8
× 8,8 cm, 38 + (2) pp, Bi Un Gent me 983 G).
Opgestuurd aan Willem Blaeuw, Andries Pels, Lodewijck Meyer, Johannes
Bouwmeester, Reynier Diephout, Maesman Dop, Philip Papenbroeck, David
Lingelbagh, Jan Stoppelaer, Lucas Watering, door Schr. tegelijkertijd genoemd
‘Erntseste, Wijse en Hooghgeleerde Heeren’ en ‘Naeuwkeurige Opsoeckers met de
naem... doch in der daedt maar Woordekramers, en yvere Voorzetters der
Lasterschriften...’
Geneeskunde [1677 van Lamzweerde] Deductie Van Dr. Joan Bapt: van
Lamzweerde, Overgegeven aen de Ed: Achtb.: Heeren van den Gerechte
deser Stadt Amsterdam, Dienende tot Justificatie van sijn Tractaet,
Geintituleert, Geluckwenschingh den Leden van de Vergaderinghe onder
den Zinspreuck, Nil volentibus arduum, gedaen &. Anno 1677 (14,8 × 9,2
cm, 14 pp, Bi Un Gent me 983 F).
Vlugschrift, zooals het vorig, van strijdenden aard.
Van Lamzweerde J.B. Zie Scultetus J. 1748.
Physiologie [1688 Lambiot] Kort Verhael van den Loop Soo vanden Chijl
als van 't Bloet met al hun eyghendommen: Mitsgaders den Oorspronck
ende Loop, soo vande dierelijcke Gheesten, als vanden Dauw ofte Lympha.
Naer het welcke volght een kleyne Beschrijvinghe vande Wonden des
Hoofts: Zijnde twee Materien seer profijtigh voor alle Leerlinghen, die
hun ende Ontleedt, ende Heelkonste willen volmaecken. Door Pieter
Lanbiot, Heelmeester binnen de Stadt van Brugghe. Tot Brugghe, ghedruckt
by Pieter
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van Pee in de Philips Stock-Straet, 1688. (12,5 × 6,9 cm, 80 + (2) pp, Bi
Un Gent me 1324, Bi Un Amsterdam).
Rol van sappen die het voedsel tot vloeibaren toestand brengen. Het verhaal van de
wonden van het hoofd begint p 59. Approbatie te Brugge 28 juni 1688 geteekend J.
Pijnckel, J. de Blessi en P. Maes. Een 2e uitgave verscheen te Brugghe bij Verhulst
sd. Pieter Lambiot 1640 † 1730.
Chemie [1680 Lancilot] De Brandende Salamander, ofte Ontleedinge der
Chymicale Stoffen: Zijnde een Weg-wijzer, oft Institutie om sich in alle
operatien der Schey-Konst te Oeffenen. Item den ontwaakten Chymist,
met een Byvoegsel van de verkiesinge der Vitriols: Uytgegeven door Carel
Lancilot Medicus en Chymicus: uit het Italiaans vertaalt Door Jacob Leeuw.
Verciert met Nooten van S.B.M.D.. t'Amsterdam. By Johannis ten Hoorn,
Boekverkooper over 't oude Heeren Logement. 1680 (15,6 × 9,5 cm, (30)
+ 286 + (4) + 38 + (12) pp, Bi Un Amsterdam, Bi A.J.J.V.).
De ‘Nooten van S.B.M.D.’ zijn van Blankaart, zooals blijkt uit de opdracht: ‘... Heer
Stephanus Blancard, M. Dr. met zijne notulen ...’. De ‘Taaffel van de chymie’ is
dezelfde als deze van De Nieuwe Hedendaagsche Stof-scheiding ofte Chymia door
Stephanus Blankaart, Amsterdam 1680.
Opdracht aan Govert Schouten Phil Med. Dr. te Amsterdam, geteekend 26 febr.
1680 door Jacob Leeuw; voorrede aan den lezer. Daarna 4 tafels met figuren van
toestellen en een tafel overzicht van de chemie, waarna de volgende verzen:

Aan den Leezer.
Al wie van yver brand tot Hermes eed'le Konst,
Lees LANCILOTS Chymy: uyt liefd' is 't en uyt gonst:
Dat hy ten besten geeft zoo lang verhoole schatten;
In onverglimpte taal, niet swaar, maar licht om vatten.
In GEBERS Heyligdom trad nooyt een sterf'ling in,
Als die het zelfd' bestond met een bequaam begin:
Dees SALAMANDER zal zoo tot een Leytsman strekken,
Om 't heel Autaar der Konst nu naakt en klaar t'ontdekken.
Hier hebt gy by malkaar wat immers is gedreven:
HERMES, PARACELS, BASIL, in LANCELOT herleven:
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Hy schaft u vaste spijs voor Ligchaam en voor Geest,
Een rechte GOUD-MIJN. Schooyt u schoenen op dees leest.
Gy zult (ten zy gedwaalt) de regte goud-aêr raaken,
Der WYSEN-STEEN leyd moest in 't Lijf gesond te maken:
Want die gesontheyt vind, besit verborgen goed.
Gelukkig is dien mensch na Lichaam en Gemoed.
JNLN.

De Brandende Salamander is verdeeld in zes boeken; het eerste handelt over de
chemische bewerkingen, het 2e over de planten, het 3e over de mineralen, het 4e over
Saturnus en Jupiter, of lood en tin, het 5e over Mars en Venus of ijzer en koper, het
6e over sol en Luna of goud en zilver. Ieder boek begint met een bijzonder voorrede.
Schrijver geeft van de chymie deze bepaling dat zij ‘een konst is, die alle vermengde
Lichamen losmaekt, en die, deselve gedissolveert of ontbonden zynde, wederom
t'samen stremt en coaguleert’; wij zouden heden zeggen de kunst van de analyse en
de synthese.
De Ontwaakte Chymist heeft als titel:
Den Ontwaakten Chymist, Ofte Kennisse en verkiezinge van eenige
Spagirische Medicamenten, die meest in t' gebruik zijn. Met eenige
particuliere Secreeten voor verscheide zoorten van ziekten. Nevens een
zeer schoon discours, van de Verkiezing van de Vitriol, om er de Spiritus
uyt te trekken.
Op het einde van het boek, een register der hoofdstukken.
De Italiaansche alchemicus publiceerde in 1672 en 1679 te Modena Guida alla
chimica, en in 1687 te Venetië Nuova guida alla chimica. Dit laatste werk werd
vertaald in het Nederlandsch onder den naam van De Brandende Salamander
Amsterdam 1680, en in het Duitsch te Frankfurt 1681 en 1687 en te Lubeck 1697.
Heelkunde [1781 van Lanckom] Vier ontleed en heelkundige
waarnemingen, van byzondere ongemakken in de holligheid des buiks
door P. van Lanckom, en G. Greeve, Heel- en Vroed-Meesters te Utrecht.
(In Verhand. Utregtsch Gen. 1781 I pp 328-377, Bi Un Gent Hi 9653).
Waarnemingen over zwelling in den buik, over vetverplaatsing in den buik, over een
gezwel in den onderbuik, en over een opstopping van water.
van Lanckom P. Zie 1770 Schutt G.J.
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Voeding [1786 Landais] Verhandeling over het Misbruik der loonvoedsters
En over de Voordeelen, welke de moeders, die hunne Kinders zelf 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 Geneeskunde. Uit het Fransch in het Nederduitsch
overgebragt, met een Voor-reden en Aanteekeningen vermeerderd, Door
J. De Buck, d'Oude, gezwoorne Heel- en Vroedmeester. ‘Vir & uxor liberos
communiter procreant, non item communiter educant, sed in iis propria
sunt hujus & illius adjumenta: Alere matrum est, erudire patrum, Liber
Oeconom. Cap. 7’ Tot Gend, By Louis Le Maire, Boekdrukker en
Boekverkooper, op den Kouter. MDCCLXXXVI (22 × 14 cm, XXXIV +
(4) + 121 pp, Bi Un Gent me 3249 en me 1786, Kon Bi Brussel II 34471,
Bi Un Amsterdam).
Opdracht van den vertaler J. de Buck d'Oude, aan de moeders; bericht van den
schrijver om de vrouwen aan te raden zelf hare kinderen te voeden. De Schr. bespreekt
de voordeelen daarvan, voor de moeders en voor de kinderen, volgens de voorschriften
van de zedelijke en de staatkundige orde. De Fransche uitgave heeft als titel:
Dissertation sur les avantages de l'allaitement des enfants par leurs mères. Genève
et Paris, Mequignon 1781 in 8.
Landais. Zie 1786 De Buck.
Verloskunde. 1661 Landtman, J. Misgeboorte of verhael van 't
Abbekerkerwyf. Hoorn Marius 1661 kl in 8.
Heelkunde. 1529 Lanfranck van Meylanen. Chyrurgie. Thantwerpen
Vorsterman 1529 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Hygiene. 1792 Langhaus D. Verhandelingen over de ondeugden die zich
aan de gezondheid der menschen zelve wreeken. Utrecht 1792 in 8.
Aardrijkskunde 1616 Van Langren Arnould-Florent. Cort tractaet ofte
handelinghe van sommige (maer principale) ghebruycken ende
observantien beyde der hemelscher ende aerdtscher globe, midtsgaders
d'explicatie aller circulen, linien, instrumenten, ende andere Verbis Artis
daer toe behoorende. Anno Domini 1616. (Kon Bi Brussel ms 11228).
Arnould-Florent Van Langren leefde op het einde van de 16e eeuw te Arnhem en
misschien ook te Antwerpen.
Hygiene. 1661 van Langren Flor. Bewys van de alderbequaemste
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inventie, om de vermaerde Koop-stadt van Antwerpen te verlossen van
de pestighe en de onghesonde Locht komende uyt de vuyle verrotte
stinckende Ruyen, bedacht ende bijeen ghestelt door M. Flor. Van Langren.
Brussel, Scheybels 1661 in 4.
Zeebouwkunde. 1650 van Langren Michel Florent. Profytelycken middel
om met in-dyckinghe van Landt, de zeehaven van Oostende te verbeteren.
Met een klare demonstratie, dienende om te bewysen, datter water in de
zee is, dat sich niet en beweeght door ebbe ofte vloedt. Brussel, J.
Mommaert 1650 in 4 (Kon Bi Brussel II 11347 B).
Zoon van Arnould Florent leefde Michel Florent van Langren te Antwerpen in het
begin van de 17e eeuw, als cosmograaf van den spaanschen koning.
Werktuigkunde [1675 Lansberg] Philippi Lansbergii Beschrijvingh der
Vlacke Sonne-Wysers: In welcke de waere manier, om deselve op
allerhande Vlackten te betrecken, volgens Wiskonstige Regulen geleert,
ende door een groot getal Vertoog-schetzen aengewesen werdt. Nieuwelijx
oversien ende met noodige byvoeging verrijckt, Door Jacob Mogge,
Mathematicus.
Mijn Uyren die 'k u wèès, zijn in een Uur verdwenen;
Die my de Son thans leend, vlugt met mijn schaduw henen;
En d'Uyr die 'k mogelijck krijgh, ick niemant wijsen kan,
Sy schijnt als noch by God, en blijft 'er wijser van.
W. Goeree.
Tot Middelburgh, By Wilhelmus Goeree, Boeck-verkooper in Cicero.
1675. (27,6 × 17,9 cm, 54 pp, Stads- Bi Antwerpen 5039, medegebonden
met 1675 Mogge).
Cosmographie. 1650 Lansbergius Philip. Bedenckingen op den
dagelijkschen, ende jaerlijkschen loop van den aerdt-kloot. Mitsgaders op
de ware afbeeldinge des sienelijcken hemels. Middelburgh Z. Roman
(Dordrecht H. Van Esch) 1650 in 4 (Kon Bi Brussel II 48213 B).
Cosmographie. 1650 Lansbergius Philip. Verklaringe van het gebruyck
des astronomischen ende geometrischen quadrants. Van nieuws oversien
ende vermeerdert door D. Goubard. Middelburgh Z. Roman 1650 in 4
(Kon Bi Brussel V 51931 A).
Cosmographie. 1653 Lansbergius Philip. Astrolabium dat is: Verklaringe
van de platte sphaere ofte globe van Ptolomaeus, anders Astrolabium
genaemt. Middelburgh, Z. Roman (Dordrecht H. van Esch) 1653 in 4 (Kon
Bi Brussel II 71068 B).
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Philip van Lansberghe de Meulebeecke, geboren te Gent op 25 Aug. 1561 en
overleden te Middelburg op 8 nov. 1632, wiskundige die de evangelische stoel
bekleedde te Goes in Zeeland tusschen 1586 en 1615; in 1615 trok hij zich terug te
Middelburg waar hij de wiskunde en de sterrenkunde bestudeerde.
Lassus Fr. Zie J.B. Jacobs 1772.
Verloskunde [1779? Lauverjat] Toets eener werkje Van den Heer Sigault,
voor Tijtel voerende: Verbaale processen en aanmerkingen, opgesteld ter
gelegenheid der Schaambeens-Doorsnyding, enz. Door M. Lauverjat,
Heelmeester en Leeraar der Vroedkunde te Parys. Vertaald door B.
Coppens, Geneesheer. Vitam impendere Vero. Te Gend, By J.F. Vander
Schueren, op de Groenselmerkt. (19,2 × 12,2 cm, (4) + 84 pp, Bi Un Gent
me 2705 en G 2851).
Het jaartal werd ± bepaald door den datum van het laatste verhaal op 8 januari 1779.
Lauwerenburgh A. Zie Deiman 1794, 1797, 1798, 1799.
Chemie. 1800 Lavoisier A. Grondbeginselen der scheikunde. Uit het
Fransch vertaald door N.C. de Fremery en P. van Werkhoven. 2e uitgave
Utrecht 1800 (Bi van 't Hoff Labor. Utrecht).
Lavoisier A.L. Zie 1800 de Fremery.
Antonie-Laurent Lavoisier, Parijs 26 Aug. 1743 en onthoofd te Parijs op 8 mei 1794,
de groote hervormer van de chemie. Een volledige uitgave van zijn werken verscheen
onder de leiding van Dumas en Grimaux in 6 boekdeelen tusschen 1864 en 1893.
Heelkunde [1790 Le Blanc] Beschryving van alle de heelkundige
Operatien, Naar de beste en nieuwste wijzen, door L. Le Blanc.
Heelmeester te Orleans e.z.v. In het Hoogduitsch uitgegeven, en met
aanmerkingen verrijkt, door Dr. C.F. Ludwig, Hoogleeraar der
Geneeskunde, te Leipzig. En nu in het Nederduitsch vertaald, en met veele
aanmerkingen vermeerderd, door Willem Leurs, Heelmeester te 's
Gravenhage, Chirurgijn major bij de Gardes du Corps van zijne
Doorluchtige Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau &. &.
&. Lid van het Genootschap ter bevordering der
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Heelkunde te Amsterdam, en van de Haagsche en Utrechtsche
Letterkundige Maatschappijen. Eerste Deel. Met koperen Plaaten. Te
Utrecht, By G. vanden Brink, Jansz. Stadsdrukker en Boekverkooper over
het Stadhuis. MDCCXC. (22,5 × 14 cm, VIII + 324 pp, Bi Un Gent me
1820).
21 hoofdstukken. Opdracht aan G. ten Haaff, heelkundige te Amsterdam.
Heelkunde [1790 Le Blanc]... Tweede deel... (VIII + 296 pp, 4 platen...)
Hoofdstukken 22 tot 25.
Geneeskunde. 1703 Le Brun Charles. Afbeelding der hertstogten, of
middelen om dezelve volkomen te leeren afteekenen. Amsterdam 1703 in
8 (Bi Un Amsterdam).
Leclercq P. Zie 1735 Anonymus.
Technologie. 1745 Le Comte F. Het Konst-cabinet der bouwschilderbeeldhouw- en graveerkunde. Utrecht 1745, 2 vol.
Micrographie [1776 Ledermuller] Mikroskoopische Vermaaklykheden...
Eerste deel. Te Amsterdam By de Erven van F. Houttuyn 1776, 27,4 × 21
cm., bericht + 78 pp, 50 gekleurde platen). - Tweede deel 1776 (88 pp, 50
gekleurde platen). - Derde deel 1776 (80 pp, 50 gekleurde platen). - Vierde
deel 1776 (58 pp + register, 23 gekleurde platen). (Kon Bi Brussel II 93215,
VH 5366).
Over dit zeer belangrijk werk zie Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1929 pp 216-232.
Martin Frobenius Ledermuller, geboren te Nurenberg op 20 Aug. 1719, overleed
aldaar op 16 mei 1769. Van 1749 af legde hij zich toe op de studie der
natuurwetenschappen. Zijn werken, in het Duitsch uitgegeven, werden in het
Nederlandsch en in het Fransch vertaald.
Heelkunde. 1738 Le Dran Hendr. Franc. Heelkundige aanmerkingen.
Dordrecht 1738 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1768 Le Dran H. Fr. Verhandeling van de handwerken of
operatien der heel-konst. Amsterdam 1748 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1748 Le Dran H. Fr. Verhandeling van de geschote wonden.
Amsterdam 1748 in 8 (Bi Un Amsterdam).
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Heelkunde [1765 Le Dran] Vergelyking der verscheiden wyzen, Om den
Steen uit de Waterblaas te haalen. Door Henry Francois Le Dran,... Uit
het Fransch Vertaald door E.P. Swagerman, Chirurgyn te Amsterdam. Met
Platen. Te Amsterdam, By de Weduwe Kornelis van Tongeren, en Zoon.
MDCCLXV. (20,1 × 12,4 cm, (4) + 76 pp, 2 platen, Bi Un Gent me 3204).
Medegebonden na het volgende.
Heelkunde [1765 Le Dran] Vervolg van de vergelyking der verscheiden
wyzen, Om den Steen uit de Waterblaas te haalen. Door Henry François
Le Dran, Heelmeester, Lid van de Koninglyke Akademie der Chirurgie,
en van de Societeit te Londen, eertyds Opper-Heelmeester van het Gasthuis
der Barmhartigheid, en Oud raadgeevend Heelmeester des Konings te
Velde. Uit het Fransch vertaald door E.P. Swagerman, Chirurgyn te
Amsterdam. Met Platen. Te Amsterdam, By de Weduwe Kornelis van
Tongerloo, en Zoon. MDCCLXV (20,1 × 12,4 cm, (34) + 143 + (9) pp, 5
platen, Bi Un Gent me 3204).
Opdracht aan Petrus Camper en Folkertsnip door E.P. Swagerman, Voorrede, bericht
en lijst van zaken. Medegebonden met de Vergelyking zelf van het zelfde jaar.
Geneeskunde. 1772 Le Dran H. Fr. Raadpleegingen over de meeste
ziektens. Haarlem 1772 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Henri François Ledran, geboren te Parijs in 1685 en aldaar overleden in 1770,
krijgschirurg, maakte zich beroemd door de lithotomische bewerking. De Fransche
uitgave over den steen verscheen te Parijs in 1730, met vervolgen in 1740 en in 1756
onder den titel: Parallèle des différentes manières de tirer la pierre hors de la vessie.
Geneeskunde [1790 Le Dulx] Bericht weegens eene watervrees,
Veroorzaakt door den in eene hevige woede toegebragten beet van eenen
Mensch. Door Dr. G.P. Le Dulx, Med: Doct: &. (In Verhandel. Bat.
Genootschap 1790 V 13 pp, Bi Un Gent Hi 9696).
Het volgend mengsel van kruiden zou een goed geneesmiddel zijn tegen razernij:
neegekragt of meester wortel of Imperatoria, roden byvoet of Arthemisia, betonie of
Betonica, Schotkruid of Abrotanum, wynruit of Ruta, salf of Zalvia, huislook of
Sempervivum majus, wilde kaarden of Carduus fullonum, lubsteek of de wortel van
Levisticum. Men voegt er bij, zeker wel het
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belangrijkste · de wonde lang openhouden en dikwijls grondig gewasschen, en de
bezoedelde kleederen zorgvuldig opkoken.
Leeuw Jacob. Zie 1680 Lancilot.
Hygiene. 1785 Van Leeuwen Joh. Did. Antwoord op de vraag: dewijl de
schadelijkheid der begravenissen, binnen de steden en kerken, ten volle
beweezen en vrij algemeen erkend is; welke zijn de verschillende redenen,
dat die nadeelige gewoonte in deze republiek blijft stand grijpen.
Middelburg 1785 in 8.
***
Micrographie [1686 van Leeuwenhoek]. Ontledingen en Ontdekkingen
Van levende Dierkens in de Teel-deelen van verscheyde Dieren, Vogelen
en Visschen; Van het Hout Met der selver menigvuldige Vaaten; Van Heir,
Vlees en Vis; Alsmede van de groote menigte der Dierkens in de
Excrementen. Vervat in verscheyde Brieven, Geschreven aan de
Wyt-vermaarde Koninglijke Wetenschap-zoekende Societeit, tot Londen
in Engeland. Door Antoni van Leeuwenhoek. Mede-Broeder van de selve
Societeit. Tot Lyeden, By Cornelis Boutesteyn, Boekverkooper, op 't
Rapenburg, Ao. 1686 (19,7 + 14,5 cm, 40 + 32 + 35 + 21 + 24 + 19 + 24
+ 94 + 76 + 78 + 24 + 110 pp, Bi Un Leiden, Bi A.J.J.V.).
Dit deel bevat de brieven nr. 28 tot 52; de 27 eerste brieven verschenen, de meeste
ten minste, in de Engelsche taal in de Philosophical Transactions.
Micrographie [1687 van Leeuwenhoek] Vervolg der Brieven, Geschreven
aan de Wytvermaarde Koninglijke Societeit in London, door Antoni van
Leeuwenhoek, Mede-Lid van deselve Societeit. Tot Leyden, By Cornelis
Boutesteyn, Boekverkoper op 't Rapenburg. 1687. (19,7 × 14,5 cm, (8) +
155 pp, Bi Un Leiden, Bi A.J.J.V.).
Dat 1e vervolg bevat de brieven nr. 53 tot 60.
Micrographie [1689 van Leeuwenhoek]. Natuurs-Verborgentheden
Ontdekt: zynde een Tweede Vervolg der Brieven, Geschreven aan de
Koninglijke Societeit tot Londen, Door Antoni van Leeuwenhoek, Lid
van de selve Soçieteyt. De stoffe in desen verhandelt ziet op de rugge van
de Titel. Tot Delff, Gedrukt by Andries Voorstad, Boek-drukker en
Boek-verkooper, op de Markt bezyden 't Stad-huys, 1689 (19,7 + 14,5 cm,
(2) + pp 157-350, Bi Un Leiden, Bi A.J.J.V.).
Het 2e vervolg bevat de brieven nr. 61 tot 67.
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Micrographie [1693 van Leeuwenhoek] Derde Vervolg der Brieven,
Geschreven aan de Koninglyke Societeit Tot Londen, Door Antoni van
Leeuwenhoek. Lid van de selve Societeyt. Tot Delft, Gedrukt by Henrik
van Kroonevelt, Boek-drukker en Boek-verkooper op de Hoek van de
Nieuwe-Straat, 1693. (19,7 × 14,5 cm, (8) + pp 351-531, Bi Un Leiden,
Bi A.J.J.V.)
Dit stuk wordt door A. van Leeuwenhoek, uit Delft 23 September 1692 aan Koningin
Maria van Groot-Brittanjen opgedragen; het bevat de brieven 68 tot 75.
Micrographie [1694 van Leeuwenhoek] Vierde Vervolg der Brieven,
Geschreven aan de Wytvermaarde Koninklijke Societeyt in London.
Handelende onder andere van de Voortteelinge van de Vloon. Van de
Worm den Hemelt. Van de Myt. Van 't Natuurlyk Vuur. Van het Sweet
dat in een uure tyde uyt de hand werd gestooten. Van de Doofheid. Van
de Wormen in de Ingewanden der Visschen, en hoe die in de kinderen
komen, Van de soogenaamde ingebeelde Eyernesten der Vrouwelyke
Dieren. Van 't Vlees van de Tonge, en 't Hert. Van de ontleding en
voorteeling van de Mossel. Als mede dat' er geen levende Schepsels uit
bederf konnen voortkomen, enz. Door Antoni van Leeuwenhoek, Lid van
de Koninglijke Wetenschap-soeckende Societeyt in London. Met Figuuren.
Tot Delft, Gedrukt by Henrik van Kroonevelt, Boekdrukker en
Boekverkoper in de Hypolitus-Buurt, op den hoek van de Nieuwe-straat.
1694 (19,7 × 14,5 cm, (2) + pp 533-730, Bi Un Leiden, Bi A.J.J.V.).
Het 4e vervolg bevat de 76e tot de 83e missive.
Micrographie [1696 van Leeuwenhoek] Vyfde Vervolg der Brieven,
Geschreven aan verscheide Hoge Standspersonen en Geleerde Luyden,
Door Antoni van Leeuwenhoek. Tot Delft, By Henrik Van Krooneveld,
Boekverkooper. MDCXCVI (19,7 × 14,5 cm, (8) + 172 + (9) pp, Bi Un
Leiden, Bi A.J.J.V.).
Het 5e vervolg, met de missiven 84 tot 96, wordt Frederik Adriaan van Reede
opgedragen; het bevat de volgende verzen van P. Rabus (zie Kon. Vla. Acad. 1922
p 1105). Op het einde van dat vervolg een alphabetische blad-wijser.
Micrographie [1697 van Leeuwenhoek]. Sesde Vervolg der Brieven,
geschreven aan verscheide Hooge Standspersonen en Geleerde Luyden,
Door Antoni van Leeuwenhoek. Tot Delft, By Henrik van Krooneveld,
Boekverkooper. MDCXCVII (19,7 × 14,5 cm, (4) + pp 173-342 + (10)
pp, Bi Un Leiden, Bi A.J.J.V.).
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Het 6e Vervolg bevat de missiven 97 tot 107 en begint met een gedicht van P. Rabus
(Zie Kon. Vl. Acad. 1922 p. 119.
Op het einde een alphabetisch register voor de 11 brieven.
Micrographie [1702 van Leeuwenhoek] Sevende vervolg der Brieven,
Waar in gehandelt werd, van veele Opmerkens en verwonderens-waardige
Natuurs-Geheimen. Vervat in Veertig Brieven, waar van de meeste
geschreven sijn aan de Wijd Vermaarde Koninklyke Societeit in Londen,
Door Antoni van Leeuwenhoek, Mede Lid van de geseyde Koninklijke
Societeit. Tot Delft, By Henrik van Krooneveld, Boekverkooper. MDCCII
(19,7 × 14,5 cm, (6) + 452 + (22) pp, Bi Un Leiden, Bi A.J.J.V.).
Dit 7e Vervolg bevat 40 missiven, nr. 108 tot 146, en op het einde een bladwijzer
der voornaamste zaken. T. Van der Wilt heeft voor dat vervolg een lang gedicht
geschreven dat vóór de 108e missive geplaatst is (zie Kon. Vla. Acad. 1923 p 85).
Micrographie [1718 van Leeuwenhoek]. Send-Brieven Zoo aan de Hoog
Edele Heeren van de Koninklyke Societeit te Londen, Als aan andere
Aansienelyke en Geleerde Lieden, Over verscheyde Verborgentheden der
Natuure, Namentlyk over het Wonderlyk Gestel van De Veselen der
Spieren in veelderley Gedierte; De Pesen en derselver Werking;
Verscheyde Zaden; 't Oog van een Walvis; 't Hair; De Dierkens aen het
Eende-Kroost; De Hop; De Meel-Stoffe in de Granen; de Zaad-vaten en
Dierkens in 't Mannelyk zaad; Den Cocos-Boom en desselfs Vrugt; De
Hersenen; De Zenuwen en derselver Holligheden voor het Oog ontdekt.
Als mede over de gedaante en werking van het sal Polychrestus; Het
Maaksel der Eyerschalen; Den Aart van onse Onsigtbaare Doorwaseming;
De Kragt en werking van den Wortel Pareira Brava, &. &. Door Antoni
van Leeuwenhoek, Lid der Koninklyke Societeit te Londen. Met nodige
Figuuren. Te Delft, by Adriaan Beman 1718 (19,7 × 14,5 cm, (14) + 460
+ (28) pp, Bi Un Leiden, Bi A.J.J.V.).
Dat deel bevat 46 brieven, genummerd 1 tot 46 gedagteekend uit Delft tusschen 1712
en 1717, met een zeer volledig alphabetisch register van woorden en zaken. Op de
titelprent heeft T. vander Wilt een gedicht geschreven (Zie Kon. Vl. Acad. 1923 p
351) en op de Send-brieven uitgegeven in het jaar 86 Leeuwenhoeks ouderdoms,
werden twee gedichten opgesteld, het een door Arnold Hoogvliet (Zie Kon. Vla.
Acad. 1923, p 352) het tweede door H.K. Poot (zie Kon. Vla. Acad. 1923 p 355).
De opdracht aan Keizer Karel is door Antoni van Leeuwenhoek geteekend uit Delft
8 December 1717.
Over A. van Leeuwenhoek die te Delft op 24 October 1632
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geboren werd en aldaar op 26 Augustus 1723 overleed heb ik een tiental
mededeelingen laten verschijnen. (In Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad., I 1922 pp
323-359, II 1922 pp 645-690, III 1922 pp 1019-1056, IV 1922 pp 1093-1132, V
1923 pp 84-116, VI 1923 pp 350-400, VIa 1923, pp 560-581, VII 1924 pp 130-148,
VIII 1924 pp 285-300, IX met W.H. van Seters 1925 pp 165-197, X met Ir. Van de
Keere 1932 pp 209-246.) Zie ook: Antony van Leeuwenhoek and its Little Animals
by Clifford Dobell, Amsterdam 1932, 435 pp..
***

Geslachtsziekten. 1781 Le Febure Guill. René. Verhandeling over de
Venusziekten, uit ondervinding en waarneming opgesteld. Uit het Fransch
vertaald. Utrecht 1781 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geslachtsziekten. 1783 Le Febure, Guill. René. Zeldzaame en
aanmerkelijke practicale waarneemingen van verscheide toevallen der
Venus-ziekten. Uit het Fransch vertaald. Utrecht 1783 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Landbouw. [1765 Le Francq]. Antwoord van J. Le Francq van Berkhey,
Med. doctor, op de vraag, In het Jaar 1761, Door deeze Maatschappye
opgegeeven: Welken zyn de beste Middelen, om onze Landen, zoo hoogen
als laagen, elk naar zynen aart ten meesten voordeele aan te leggen? (In
Verband. Maatsch. Haarlem, VIII2 1765, pp 1-188, Bi Un Gent Hi 2045).
Verbeteringen van kleigrond, bemesting, verwijderen van onkruid. De schrijver
eindigt met deze zes verzen:
De Aarde is voor al 't Gewas niet vrugtbaar overal,
Hier zwelt gelukkiglyk de Wyndruif; Berg en Dal
Brengt ginder Telgen voort, en hier weêr een Bosschaedje,
Die duizend Tuiltjes kweekt in 't schaâuw van haar Plantaedje:
Het groenend Gras spruit aan den zoom der Beekjes uit;
Elk Bloemtje mind haar Grond, elke Aarde voed haar Kruid.

Natuurkunde [1769 Le Francq] Natuurlyke Historie van Holland. Door
J. Le Francq van Berkhey. M.D. Eerste Deel. Met noodige Afbeeldingen.
Te Amsterdam, By Yntema en Tieboel. MDCCLXIX (21 × 12,3 cm, (6)
+ 38 + (2) + 513 pp, Kon Bi Brussel VH 7159).
Opgedragen aan Willem, graaf van Bentinck. Inleiding, en 9 hoofdstukken over
geographie, waterloopen, meeren, klimaat, luchtgesteldheid.
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Natuurkunde [1769 Le Francq] Id.... Tweede deels, 1e stuk... MDCCLXIX (6) +
342 pp).
Zeven hoofdstukken betreffende de geologie en de mineralogie.
Natuurkunde [1770 Le Francq] Id.... Tweede deels, 2e en 3e stuk... MDCCLXX ((2)
+ pp 343 tot 1257).
Hoofdstukken 8 tot 15. Studie van de gronden, zand- en steensoorten en
metaalverbindingen. Op p. 1175 komt een beknopte verhandeling, wegens het
aanleggen en toestellen van een mineraalkabinet met een register der delfstoffen van
Holland. Verscheidene afbeeldingen.
Natuurkunde [1772 Le Francq] Id.... Derde deels, 1e en 2e stuk...
MDCCLXXII (684 pp).
Natuurkunde [1773 Le Francq] Id.... Derde deels, 3e en 4e stuk...
MDCCLXXIII (pp 689 tot 1330).
Het 3e deel handelt over dieren en menschen. Het werk schijnt mij onvolledig; en
inderdaad van der Aa (V p 197) spreekt van 6 deelen, verschenen te Amsterdam
tusschen 1769 en 1778. Er verscheen daarvan een Fransche vertaling in 1781,
Bouillon, 4 deelen.
Zee. 1775 Le Francq van Berkhey Joann, Ernstige berispingen en
aanmerkingen op de berichten en prijsvragen, over het storten van olie,
traan, teer, of andere dryvende stoffen, in zeegevaren. Leyden 1775 in 8
(Bi Un Amsterdam).
Dierkunde [1773 Le Francq] Brief van J. Le Francq van Berkhey aan Job
Baster, Med. Doct. Over een hard geschaald ey van een zee-hoorn. (In
Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1773 III pp 576-581, Bi Un Gent Hi 1902).
Landbouw [1780 Le Francq]. Welke Boomen, Heesters en Planten zyn
er, behalven den Helm (Arundo Arenaria; en den Sleedoorn (Prunus
Sylvestris), dewelke op de Zandduinen ter weeringe der Zandverstuivinge
kunnen geplant worden? Kan men ook eenige andere Planten aan onze
Zeestranden met voordeel gebruiken? Zyn daer mede hier te Lande al
eenige Proeven gedaan? En welke is de uitkomst daar van geweest? Door
Joannes Le Francq van Berkhey, Hist. Nat. Lector en Med. Doct. te Leyden.
(In Verhandel. Maatsch. Haarlem XIX 2, 1780 pp 1-80, Bi Un Gent hist
2045).
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Op pp 12 tot 20 wordt een lijst gegeven, met Nederlandsche en Latijnsche namen
van 12 boomen, 18 heesters en ca 150 kruiden, grasachtige en mosplanten.
Le Francq J. van Berkhey. Zie 1780 Van Engestrom.
Jan Le Francq van Berkhey, geboren te Leiden op 3 jan. 1729, overleden bij den
Haag op 13 maart 1812, werd hoogleeraar te Leiden, letterkundige en natuurkundige.
Vander Aa geeft de bio- bibliographie bij Francq van Berkhey (Johannes le), V p
194.
Tuinbouw [1718 Lehman]. Dr. Joh.: Christian Lehmans Phys: P: P: &
med: E: Acad: Leop: & Soc: Pruss: M. Nieuwe volmaakte Bloem-Thuyn,
in de Winter. Of Wonderbaare en nooyt voor deesen bekende
Bloemqueekery-Konst, om midden in de Winter, te weeten inde maanden
November, December, January, February en Maart, een volmaakte
Bloem-Thuyn te hebben, even als midden in de Somer. Uyt het
Hoogduytsch Vertaalt, naar 't eygen handschrift van den Uytvinder, door
J. Le Long. Als meede Ontdekking van de nieuwuytgevondene Konst, der
algemeene vermeerdering van alle Boomen en Heestergewassen door
George Andries Agricola. Phil: & med. D: & Phys: Ord: Regensb:
t'Amsterdam, By Samuel Schoonwald, In de Kalverstraat, by de Osse-sluys
1718. (15,6 × 9,3 cm, (6) + 112 pp, medegebonden met 1779 Hirschfeld,
Kon Bi Brussel VH 5937).
Voorbericht van den uitgever Schoonwald. Na algemeene beschouwingen, bewerking
met aarde en potten voor een aantal planten.
Tuinbouw. 1721 Lehman Joh. Chr. Volmaakte nieuwe Bloemtuin in den
winter, of middelen om in den winter dezelfde bloemen te hebben als in
den zomer. Amsterdam 1721.
Chemie [1769 Lehman] Onderzoek van een zeker voor bederf-bewaarend
poeder, in Vrankryk uitgevonden. Door D. Joh. Gottlob Lehman. (22 ×
13,6 cm, pp 324-336, Bi Un Gent me 46301; overdruk uit Verhandel.
Maatsch. Haarlem XI 1769 pp 324-336, Bi Un Gent Hi 2045).
Het poeder is samengesteld uit gemeen zout, zwavelbloem, ambergrijs en okergeel.
Mineralogie [1769 Lehman] Korte Verhandeling over den Oorsprong van
het Zeilsteen-zand door D. Joh. Gottlob Lehman. (In Verhandel. Maatsch.
Haarlem XI 1769 pp 337-350, Bi Un Gent Hi 2045).
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Dat zand wordt uit den grond der zee gehaald en door de baren opgeworpen.
Heelkunde [1799 Leysen] Heelkundige gevallen Wegens de Drekfistels,
die zo dikwerf voortskomen of ten minsten gevolgen zyn van onvolkome
en verstorvene darmbreuken. Door J.B. Leysen Heel- en Vroedmeester te
Herenthals & Lid Correspondent van dit Genootschap. (In Verhandel.
Gen. Gen. Antwerpen 1799 II pp 253-269, Bi Un Gent me 556).
Johan Gottlob Lehmann, duitsche mineraloog van het begin van de 18e eeuw, geboren
te Petersburg en aldaar overleden in 1767, hoogleeraar in de chemie te Petersburg
en lid van de Academie van Berlin.
Zeewezen [1775 van Lelyveld]. Berichten en prijs-vragen over het storten
van olie, traan, teer, of andere dryvende stoffen, in Zee-gevaren;
voorgesteld door Frans Van Lelyveld. Te Leyden, By Johannes Le Mair,
MDCCLXXV. (20,7 × 12,5 cm, (4) + 125 pp, Kon Bi Brussel VH 5263).
Opdracht aan Joh. Nic. Seb. Alland, Willem May en Cornelis van Engelen. Verslag
over ingekomen opstellen, gevolgd door drie brieven van Benjamin Franklin, William
Brownrigg, en Farisch, voorgelezen in de Kon. Societeit te Londen op 2 juni 1774.
Lelong J. Zie 1724 Agricola.
Le Leu. Zie 1785 Wilhelm.
Chemie [1691 Lemery] Het Philo-soophze Laboratorium, Oft 'der
Chymisten Stook-Huis. Leerende alle gebruikelyke Medicamenten kort
en ligt op de chymische wyse bereiden; met nauwkeurige aanmerkingen
over yder preparatie. Door Nicolaus Lemery, Apotheker des Konings van
Vrankryk. (Vertaalt na het laatste France Exemplaar, en met noodige
Aanteikeningen verrijkt. De Tweede Druk, Naukeurig oversien en
gecorrigeert. t Amsterdam, By Jan ten Hoorn; Boekverkooper, over 't Oude
Heeren Logement. 1691 (16 × 9,8 cm, (6) + 536 + (8) pp, Kon Bi Brussel
VH 5500).
Een titelprent verbeeldende een alchemisch laboratorium in volle werking. In de
voorrede van den auteur wordt de verdeeling van het werk in vier uiteengezet: de
bewerkingen, de mineralen, de planten, de dieren. In het voorbericht van de drukken
wordt medegedeeld dat Blankaart de vertaling heeft nagezien van het Fransch werk
Cours de la chymie.
Het Philosoophze Laboratorium had een 1e druk in 1683
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te Amsterdam (Bi Un Amst.), 3e druk in 1707, 4e druk in 1725, ook te Amsterdam
(Bi Un Amst.).
Pharmacie [1743 Lemery] Woordenboek of algemeene verhandeling der
enkele droogerijen, behelzende derzelve verscheide benamingen,
oorsprong, verkiezing, beginsels, woordsoorsprongkelijkheden, en alle
bijzondere eigenschappen, die in de Dieren, Planten en Bergstoffen
gevonden worden. In 't Fransch beschreven door den Heer Nicolaas
Lemery, Lid van de Koninklijke Academie der Wetenschappen, en Doctor
in de Gesneekunde; En in 't Nederduitsch gebragt door C.V. Putten Pz.
Med. Doct. en Isaac De Witt chirurg. Met kopere Platen. Te Rotterdam,
bij Jan Daniel Beman, MDCCXLIII (19,3 × 25,7 cm, titelplaat met de
verklaring in verzen, (18) + 772 + (72) pp, 25 platen, Bi A.J.J.V.)
De titelplaat van Fr. Bleysweyk verbeeldt een wetenschappelijke werkkamer voor
chemie, pharmacie en natuuronderzoek, en rechtover de titelplaat krijgt men een
gedicht van Frans de Haes (zie Kon. Vla. Acad. 1935 p 1144).
Het boek is alphabetisch volgens de Latijnsche woorden opgesteld, en eindigt met
drie uitgebreide registers van Latijnsche, Nederlandsche en Duitsche benamingen.
Nicolas Lemery, geboren te Rowaan in 1645, overleed te Parijs in 1715; hij
practiseerde de geneeskunde te Montpellier en dan te Parijs. Meester-Apotheker
geworden maakte hij zich bekend door zijn schitterend onderwijs en zijn talrijke
geschriften (Zie Vande Velde A.J.J. L'oeuvre bibliographique de Nicolas Lemery,
Bull. Soc. Chim. Belg. 1921, 40, pp 153-166).
Lemery L. Zie 1739 van Deventer.
Chemie. 1688 Le Mort Jacob. Kabinet der Chymie. Als mede Medulla
chemiae of 't Merg der scheikonst door Johannes Franciscus Viganus.
Amsterdam 1688. (Utrecht, van 't Hoff Labor). 2e Druk sl sd in 12 (Bi Un
Amsterdam).
Chemie. 1690 Le Mort Jacob. Antwoort op den brief van J. Roman
aanwijzende de nootsakelijkheid der chymie. 1690 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Chemie. 1696 Le Mort Jacob. Chymia medico-physica, vertaald door
Jacobus Roman. Amsterdam ten Hoorn 1696 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Pharmacie. 1696 Lemort Jacob. Pharmacia, door redenen en
ondervindingen verbeterd. Amsterdam ten Hoorn 1696 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
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Geneeskunde. 1696 Lemort Jac. Licht der natuurkunde, aangestoken tot
den opbouw der ware geneeskonst, Amsterdam ten Hoorn 1696 in 8 (Bi
Un Amsterdam).
Jacob Lemort, geboren te Harlem op 13 Oct. 1650 en overleden te Utrecht op 1 Maart
1718, hoogleeraar in de chemie te Utrecht, schrijver van verscheidene werken over
chemie, pharmacie en geneeskunde, in de Latijnsche taal.
Geneeskunde [1773 Lentfrinck] Uitgezochte Genees- en Heelkundige
Verhandelingen en Waarnemingen, Uit de voornaemste buitenlandsche
Genootschappen, en andere byzondere Werken van beroemde Schryveren,
byéénverzameld, door Albertus Lentfrinck, Med. Doctor, Lid van het
Bataafsche Genootschap der Proefondervindelyke Wysbegeerte te
Rotterdam. Eerste deels eerste stuk. Te Dordrecht, By Pieter Van Braem,
Stads-Drukker, En te Rotterdam, By Abraham Bothall, Boekverkooper,
1773 (22,4 × 14,2 cm, (8) + 192 + (4) + 193 tot 378, Bi Un Gent me 1828).
Het 1e deel (pp 1-192) bevat 16 verhandelingen, het 2e deel (pp 193-378) 17
verhandelingen; schrijvers zijn Brisbane, Monro, Percival, Sparke, Hanly, Gahn,
Janin, Portal, Cadet, Bourienne, White, van Melle, Hoin, Henry, Bell voor het 1e
deel, Hunter, Dehorne, Eberhard, Fouquet, Keizer, de Haen, De la Motte, Banaud,
Callisen, Anderson, Meckel, Gloster, Clerk en Marx voor het 2e deel.
Verloskunde [1773 Le Roy] Beschryving van eene allerzonderlingste
wanstallige Menschen-Vrugt door J. Le Roy (Verhandelingen Zeeuwsch
Gen. 1773 III pp 520-528 Bi Un Gent Hi 1902).
Heelkunde [1798 Le Roy] Heelkundige aanmerking over het nuttig gebruyk
der binding met den gouden draad in eene onherstelbare en bezwaarlyke
beenbreuk door Ludovicus Dominicus Le Roy Stads Med. Doct. en
Professor &. Residérend Lid van dit Genootschap. (In Verhandel. Gen.
Gen Antw. 1798 I pp 53-61, Bi Un Gent me 556).
Geneeskunde [1798 Le Roy] Natuur- en Geneeskundige verhandeling
over de wanschepzels in het algemeen (als een Gedenkschrift voorgesteld)
door L.D. Le Roy Stads Med. Doct. en Professor &. Residérend Lid van
dit Genootschap. (In Verhandel. Gen. Gen. Antw. 1798 I pp 145-210, 2
platen, Bi Un Gent me 556).
Geneeskunde [1798 Le Roy] Geneeskundige Waarnemingen over het
beteugelen van den drift tot zelf-moord, door L.D. Le Roy Stads Med
Doct.
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en Professor &. Résidérend Lid van dit Genootschap (In Verhandel. Gen.
Gen. Antw. 1798 I pp. 250-256, Bi Un Gent me 556).
Geneeskunde [1799 Le Roy] Redenvoering uitgesprooken in de openbaare
zitting op den verjaardag van het Genootschap door Ludovicus Dominicus
Le Roy Stads Med. Doct. en Chirurg. Profess. &. Naer te hebben volbragt
zyne Voorzitting van dit jaar als President van het zelve Genootschap. (In
Verhandel. Gen. Gen. Antw. 1799 II pp 1-35, Bi Un Gent me 556).
Geneeskunde [1799 Le Roy] Drietal van nieuwe of ten minste zeldzaame
Waarnemingen de Genees- Heel- en Verloskunde betrekkelyk door L.D.
Le Roy Stads Med. Doct. en Chirurg. Professor &. Residérend Lid van
dit Genootschap. (In Verhandel. Gen. Gen. Antw. II 1799 pp 97-134, Bi
Un Gent me 556).
Over hoest, phymosis en paraphymosis, verloskunde.
Geneeskunde [1800 Le Roy] Oneenzydige Gedagten Over het gebruik
van den Oxygène of acide nitrique in het behandelen van Venerische
Kwaalen Medegedeeld door L.D. Le Roy Stads Med. Doct. en Chirurgiae
Professor. Residerend Lid van dit Genootschap. (In Verhandel. Gen. Gen.
Antwerpen 1800 III pp 101-119 Bi Un Gent me 556).
Geneeskunde [1800 Le Roy] Aanhangzel Op de voorgaande Verhandeling
(van Gilbert pp 128-135), waar in de Kragt van de Mirrha in het genezen
der Longe-zweeren nader bewezen word. Door L.D. Le Roy Chirurg. Prof.
en Commissaris Rapporteur op de zelve (In Verhandel. Gen. Gen.
Antwerpen 1800 III pp 136-139, Bi Un Gent me 556).
Heelkunde [1800 Le Roy] Verhandeling en waarnemingen over de breuken
der hersenen als een gedenk-schrift toegevoegt door L.D. Le Roy Stads
Med. Doct. en Professor. Residérend Lid van dit Genootschap. (In
Verhandel. Gen. Gen. Antwerpen 1800 III pp 253-264, Bi Un Gent me
556).
Le Roy J. Zie 1775 Louis.
Voeding [1747 Lessius] De schat der Soberheid; of Bequame middel tot
onderhouding der gezontheit, en bewaring van de volkomenheit der zinnen,
van 't verstant, en van de geheugenis aan d'uiterste ouderdom; Door
Leonardus Lessius Godgeleerde. Met een Handeling van de Nuttigheden
van 't Sober Leven; Door Ludovicus Cornarus van Venetien beschreven.
En nu uit het Italiaans vertaald. Te Amsterdam, By Steven van Esveldt,
Boekverkoper in de Beurssteeg, 1747 (15,1 × 8,8 cm, titelprent, (26) +
211 + (13) pp, Bi Un Gent Acc 6454).
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De titelprent verbeeldt een grijsaard aan tafel, terwijl een bediende het rantsoen
weegt, met onderaan de woorden: ‘Niet om te eeten, maar om te Leven.’. De opdracht
aan pater Rumoldus Colibrant, Proost van Postelle is geteekend uit Leuven, eerste
dag van Hooimaant MDCXIII. Daarop volgen 7 gelegenheidsstukken in verzen (Zie
Kon. Vla. Acad. 1935 pp 1147-1157).
De verhandeling van Lessius (pp 1-111) is verdeeld in 13 hoofdstukken, de 4
verhandelingen van Cornarus behelzende pp 113-211.
Leonardus Lessius is Lenaert Leys, geboren te Brecht, in de Antwerpsche Kempen
in 1554; hij behoorde tot de Jesuitenorde, studeerde te Leuven, werd aldaar professor
in de godgeleerdheid aan het studiehuis der Jesuiten, en overleed in 1623. In 1923
werden zijn leven en zijn wetenschap herdacht in een verhandeling van Pater J.
Salsmans (Kon. Vla. Acad. 1923 pp 32-37). Ludovicus Cornaro, afkomstig van
Venetië, stierf te Padua in 1566 op een leeftijd van meer dan 110 jaren.
Het werk van Lessius verscheen in het Latijn in 1613 onder den titel van
Hygiasticon, te Antwerpen bij Plantin (Bi Un Gent me 3266, Kon Bi Brussel VB
45891); een 2e uitgave verscheen reeds in 1614 (Kon Bi Brussel III 59426 A) ook
bij Plantin te Antwerpen. Er worden nog andere uitgaven genoemd: Milaan 1616,
Cambridge 1634, Rome 1673.
Als Nederlandsche uitgaven vond ik: Amsterdam 1652, 1681, 1696, 1747;
Middelburg 1678 in 8 (Bi Un Amst.); in 1923 bezorgde P.W. Maas S.J. een moderne
uitgave onder den titel Oud worden en jong blijven (De Vlaamsche Boekenhalle
Leuven).
Als Fransche uitgave noemen wij De la Sobriété et de ses avantages, te Parijs bij
Edme 1772 (Bi Un Gent me 3332).
Heelkunde. 1783 Leurs W. Verhandeling over het aderlaaten. Utrecht
1783 in 8; 2e druk Rotterdam 1827 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1787 Leurs W. Korte aanmerkingen over het leerstuk der
hechtingen. Utrecht 1787 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1793 Leurs W. Verhandeling over den kanker. Amsterdam
1793 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde [1791 Leurs] Nadere aanmerkingen en waarneemingen over
de kromming van den ruggraat, vergezeld met eene verstyving der Onderste
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Ledemaaten. Strekkende voornaamlyk ten betooge, dat dit gebrek geen
beenen spekgezwel is. Door Willems Leurs, Heelmeester te 's Gravenhage;
Chirurgyn-Major by de Gardes du Corps van Zyne Doorluchtige Hoogheid
den Heere Prinse van Oranje en Nassau, enz. enz. enz.; Lid van het
Bataafsch Genootschap der proefondervindelyke Wysbegeerte te
Rotterdam; van het Genootschap ter bevordering der Heelkunde te
Amsterdam; en van de Haagsche en Utrechtsche Letterkundige
Maatschappyen. In 's Gravenhage, By J. Bool Junior. M.DCC.XCI (22,2
× 13,6 cm, 63 pp, Kon Bi Brussel H 7816).
Opdracht aan het Genootschap ter bevordering der Heelkunde te Amsterdam. Het
bedoelde gebrek is geen been- en spekgezwel, maar een naar buiten uitwerking van
eenige der wervelbeenderen van den rugstreng; de oorzaak is een kropzweerige
ongesteldheid der vochten en de genezing kan door afleidende etterdrachten bereikt
worden.
Heelkunde [1794 Leurs] Verhandeling over den Aart en de
Verscheidenheid der Breuken, door Willem Leurs, Chirurgijn Major by
de Gardes du Corps van zyne Doorl. Hoogheid, den Heere Prince van
Orange en Nassau & & &., Heelmeester in 's Hage, Lid van verscheide
Maatschappyen van Kunsten en Wetenschappen, Te Amsterdam, by
Lodewyk van Es. MDCCXCIV (22,3 × 13,5 cm, (8) + 138 pp, Bi Un Gent
me 2293).
Bepaling van eene breuk, gewone en zeldzame breuken.
Leurs W. Zie Le Blanc L 1790.
Levret. Zie 1770 Huart.
Hygiene 1760 van Lier, Joan. Oudheidkundige brieven bevattende eene
verhandeling over de manier van begraven. 's Gravenhage 1760 in 8 (Bi
Un Amsterdam).
Dierkunde. 1781 van Lier J. Drentsche slangen en adders. Amsterdam
1781 in 4.
Hygiene. 1782 de Lignac. Natuurkundige beschouwing van den man en
de vrouw in den huwelykenstaet. Uit het Fransch. Rotterdam 1782 in 8;
2e druk Amsterdam 1785 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Lyklama a Nyholt J.E. Zie 1780 Buchan.
Pharmacie. 1800 Lijnen F.M.S.F. Hembstädt, Categismus der apo-
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thecarskunst of de eerste grondbeginselen der artsenijmengkunde. Uit het
Hoogduitsch. Amsterdam Elwe 1800.
Lynen F.M. Zie 1799 Hermbstaedt.
Verloskunde [1776 van Lil] Waarneeming van een baarmoeders waterzugt
gedeeltelyk buiten het lichaam. Door Willem van Lil, Med. Doct. &. &.
te Schoonhoven. (In Handel. Gen. Gen. Amst. 1776 I pp 323-329, Bi Un
Gent me 366a).
Geneeskunde [1776 van Lil] Vervolg van waarneemingen door Willem
van Lil, Med. Doct. &. &. te Schoonhoven. (In Handel. Gen. Gen. Amst.
1776 I pp 330-338, Bi Un Gent me 366a).
Verloskunde [1777 van Lil] Waarneeming door Willem van Lil, Medicinae
Doctor &. &. te Schoonhoven. (In Handel. Gen. Gen. Amst. 1777 II pp
239-250, Bi Un Gent me 366 a).
Heelkunde [1760 van Lil] Waarneeming over de nuttigheid der herhaalde
Panbooringen, alsmede eenige aanmerkingen aangaande de kwetzingen
van 't Bekkeneel, of buitenvatig bloed onder 't zelve; door Jacob van Lil.
(In Verhandel. Haarlem V 1760 pp 537-564, Bi Un Gent Hi 2045).
Heelkunde [1765 van Lil] Waarneemingen over het bedriegelyke der
Hoofdwonden, in drie onderscheiden gevallen aangetoond. Door Jacob
van Lil (In Verhandel. Haarlem VIII 1, 1765 pp 257-290, Bi Un Gent Hi
2045).
Heelkunde [1765 van Lil] Waarneemingen over den schielyken voortgang
der verstervingen, in den mond der kinderen, in twee merkwaardige
gevallen aangetoond. Door Jacob van Lil. (In Verhandel. Haarlem VIII 1,
1765 pp 291-306. Bi Un Gent Hi 2045).
Geneeskunde; 1779 van Lil] Waarneemingen, Welke dienen tot staving,
dat het gebruik van Colophonia, met Alcohol vini vermengd, van de
grootste Nuttigheid in het geneezen van het Boongezwel der gewrigten
zij, medegedeeld door Jacob van Lil, stads heelmeester, enz. te Rotterdam
(In Verhandel. Bat. Gen. Rotterdam 1779 IV pp 124-127, Bi Un Gent Hi
9621).
Gunstige resultaten in de vijf waargenomen gevallen.
Heelkunde [1779 van Lil] Waarneemingen van zonderlinge verzweeringen
door Jacob Van Lil, stadsheelmeester te Rotterdam. (In Verhandel. Bat.
Gen. Rotterdam 1779 IV 128-135, Bi Un Gent Hi 9621).
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Heelkunde [1781 van Lil] De nuttigheid der fyn gesneeden Roode Kool,
ter ontlasting van een kromme speld, uit de maag. Ondervonden door J.
van Lil, Lid van de Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem, van
het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelyke Wysbegeerte te
Rotterdam, van 't Provintiaale Utrechtse Genootschap van Konsten en
Weetenschappen te Utrecht, Stads Chirurgyn te Rotterdam. Medegedeelt
door deszelfs Zoon Willem van Lil, Lid van 't Bataafsch Genootschap der
Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam, van 't Provintiaale
Utrechtse Genootschap van Konsten en Weetenschappen te Utrecht,
Medicinae Doctor te Schoonhoven. (22,3 × 13,3 cm, pp 195-189, Bi Un
Gent me 45985; In Handel. Gen. Gen. Amst 1781 VI pp 195-198, Bi Un
Gent me 366a).
Geneeskunde. 1715 van Limburch A. De waare geneeskunde verheerlykt,
Amsterdam 1715.
Geneeskunde [1760 Lind] Middelen ter Gezondheid op 's Konings schepen:
Door J. Lind, M.D. Uit het Engelsch vertaald. Met Aanmerkingen en eene
verhandeling der voornaamste Ziektens op de Oost-Indische schepen der
Vereenigde Nederlanden vermeerderd door Paulus De Wind, M.D. Anatom.
& Chirurg. Lector. Te Middelburg, Gedrukt by Louis Taillefert, Dz.
Drukken van de Oost-Indische Compagnie. (22,7 × 14,5 cm, (12) + 180
pp, Bi Un Gent me 2823).
Het jaartal wordt bepaald door de opdracht aan de bewindhebberen der Oost-Indische
Maatschappij, uit Middelburg 20 sept. 1760. De volgende ziekten worden besproken:
Kraauwagie, Spaansche pokken, longontsteking, benaauwde keel, kolyk, razende
koorts, galkoorts, buikloop, chocolaadziekte, blaauwe schuit, kwaadaardige koorts.
Buiten deze uitgave, wellicht de 1e bezit de Bi Un Amsterdam een 2e druk
Middelburg 1764 in 8, en een 3e druk Middelburg sd in 8.
Geneeskunde 1781 Lind Jam. Proeve over de ziekten der Europeërs in
heete gewesten. Amsterdam 1781 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Technologie. 1753 Lindenbergh J.F. Nieuwe verligter, making en
bereiding van alle soorten van waterverven. Amsterdam 1753 in 8.
***

Linnaeus Carl. Zie 1761 Houttuyn.
Carl Linnaeus, geboren te Rashult (Smaland) op 23 mei 1707 en overleden te Upsal
op 10 Januari 1778, was hoogleeraar in
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de plantenkunde te Upsala. Het Systema naturae van Linnaeus, of de studie der drie
rijken der natuur, werd in het Nederlandsch vertaald; die vertaling bedraagt 37
boekdeelen te Amsterdam tusschen 1761 en 1785 verschenen. Het 1e deel met 18
stukken beschrijft de dieren, het 2e deel met 14 stukken de planten, het 3e deel met
5 stukken de delfstoffen.
Plantenkunde [1761 Linnaeus] Het XIX Classe van de Genera Plantarum
van... C.L., Syngenesia genaamt. Opgeheldert en vermeerdert. Mitsgaders
een berigt van een Nieuw-Botanisch stuk, aangaande het leeren kennen
der Planten kort na hunne Geboorte uyt hun zaad. Alsmeede de
Beschryving en Afbeelding van een zeldzaame Zee-Plant. Door D. Meese.
Leeuwarden 1761 in 8 (Brit. Mus.).
Dierkunde [1761 Linnaeus] Natuurlyke Historie of Uitvoerige beschryving
der Dieren, Planten en Mineralen, Volgens het Samenstel van den Heer
Linnaeus. Met naauwkeurige Afbeeldingen. Eerste deels eerste stuk. Van
den Mensch en eenige zoogende dieren. Te Amsterdam, By F. Houttuyn,
MDCCLXI (20,4 × 12,5 cm, (24) + 500 pp, Kon Bi Brussel VH 5536).
Opdracht aan N. Struyck. Niet geteekende voorrede. Het eerste deel behandelt het
dierenrijk met 18 stukken.
Dierkunde [1773 Linnaeus] Natuurlijke historie of uitvoerige beschryving
der dieren, planten en mineraalen, Volgens het Samenstel van den Heer
Linnaeus. Met naauwkeurige Afbeeldingen. Eerste deels, agttiende stuk.
De Plantdieren. Te Amsterdam, By de Erven van F. Houttuyn.
MDCCLXXIII. (20,4 × 12,5 cm, XXV + (5) + 226 + (410) pp, Kon Bi
Brussel VH 5536).
Het voorbericht van den ‘autheur’ wordt geteekend door M. Houttuyn Med. Doctor,
uit Amsterdam 20 Mei 1773. Dit laatste stuk van het 1e deel (de dieren) is dus het
18e. Op de laatste 410 pp vindt men uitgebreide registers, belangrijke bron van
soortennamen in het Latijn en in het Nederlandsch.
Plantenkunde [1773 Linnaeus] Natuurlyke Historie of uitvoerige
beschryving der dieren, planten en mineraalen, Volgens het Samenstel
van den Heer Linnaeus. Met naauwkeurige Afbeeldingen. Tweede deels,
eerste stuk. De palmboomen. Te Amsterdam, By de Erven van F. Houttuyn.
MDCC LXXIII (22,3 × 13 cm, X + (8) + 438 pp + bladwyzer, Bi Kruidtuin
Antwerpen, Kon Bi Brussel VH 5536).
Dit deel wordt aan Joannes Burmannus, Nicolaus Laurentius Burmannus en Andreas
Bonn te Amsterdam opgedragen; de
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voorrede is geteekend door M. Houttuyn, Med. Doctor, te Amsterdam 25 Nov. 1773.
Het 2e deel bedraagt 14 stukken.
Plantenkunde [1783 Linnaeus] Natuurlyke Historie of uitvoerige
beschryving der dieren, planten en mineraalen, Volgens het Samenstel
van den Heer Linnaeus. Met naauwkeurige Afbeeldingen. Tweede deels,
Veertiende stuk. De Varens, mossen. Te Amsterdam, By de Erven van F.
Houttuyn, MDCCLXXXIII (22,3 × 13 cm, 8 + 698 + 6 pp + bladwyzer,
Bi Kruidtuin Antwerpen, Kon Bi Brussel VH 5536).
Mineralogie [1780 Linnaeus] Natuurlyke Historie of uitvoerige
beschryving der Dieren, Planten en Mineraalen, Volgens het Samenstel
van den Heer Linnaeus. Met naauwkeurige Afbeeldingen. Derde deels,
eerste stuk. De Versteeningen. Te Amsterdam, By de Erven van F.
Houttuyn, MDCCLXXX. (20,4 × 12,5 cm, (24) + 600 (abusief 552!) pp,
Kon Bi Brussel VH 5536).
Opdracht aan Guelterus van Doeveren (Leiden), Dionysius van de Wynpersse
(Leiden), Aarnoud Vosmaar. De voorrede is geteekend door M. Houttuyn Med.
Doctor uit Amsterdam 30 novemb. 1780. Het derde deel met 5 stukken bespreekt de
gesteenten, de ertsen en de fossilen.
Mineralogie [1785 Linnaeus] Natuurlyke Historie of uitvoerige
beschryving der Dieren, Planten en Mineraalen, Volgens het Samenstel
van den Heer Linnaeus. Met naauwkeurige Afbeeldingen. Derde deels,
Vyfde stuk. De Mynstoffen. Te Amsterdam, By J. vander Burgh en Zoon.
MDCCLXXXV (20,4 × 12,5 cm, (10) + 360 + (228) pp, Kon Bi Brussel
VH 5536).
Met het 5e deel van het 3e stuk, dat in de verzameling boekdeel 37 is, eindigt dit
groote werk. Over de mineralogie werden, zooals voor de twee andere stukken,
belangrijke registers opgesteld. Als bijvoegsels een systematische bladwijzer, der
planten en een nabericht met korten inhoud van de geheele natuurlijke Historie.
Houttuyn geeft als besluit het volgend verzenstukje:

Besluit.
O! Schepper der NATUUR, wiens wonderbaare Hand
De Wereld heeft gebragt in zulk een schoonen stand;
Het Aardryk heeft versierd met MENSCHEN, DIEREN, PLANTEN,
Van binnen met METAAL, en kostb're Diamanten:
Die alles onderhoudt: geef dat myn ed'le Geest,
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Wien Gy, o goede GOD, behulpzaam zyt geweest,
Om meer dan dertig Jaar Uw Schepzels op te merken,
Derzelver kennis in myn Landsvolk te versterken:
Nu zesmaal tien, met vyf verhoogd, myn Jaarkring sluit;
Hier na, in eeuwigheid, Uw Wysheid meer genaake,
Met Hemelschepzels zig in 't Englen-Choor vermaake,
Terwyl het Paradys my spyze met zyn Fruit!
M. HOUTTUYN.
***

Bier. [1745 Van Lis] Brouwkunde of Verhandeling van het Voornaamste
dat tot een Brouwery of Moutery en het Brouwen en Mouten behoort;
alsmede een Korte Beschryving van het Bier, deszelfs hoofdstoffen, enz.
Te zamen gestelt door W. Van Lis, Med. Doctor en Brouwer te Rotterdam.
Te Rotterdam, by Philippus en Jacobus Losel, Boekverkoopers op de
Hoogstraat, en op de Blaak op de hoek van de Nieuwestraat 1745, (19,5
× 13 cm., 12 + 111 + 8 pp, Bibl. A.J.J.V.).
Het werd opgedragen aan Jog. Oosterdyk Schacht, hoogleeraar in de Geneeskunde
te Utrecht, Johan Drost, Cornelis Van Putten, Johannes Van der Zee en Cornelius
Leonardus Van Amsterdam, alle vier geneeskundigen te Rotterdam, Joris Petry,
apotheker te Rotterdam en Isaac De Witt, heelkundige te Rotterdam.
De voorrede begint op dezelfde wijze als in het boek van 1793, maar van den
derden volzin af verschilt het volledig; deze voorrede die trouwens zeer kort is is
van den tekst van de opdracht voorafgegaan. Het gedicht werd, slechts met enkele
taalkundige wijzigingen die hooger aangeduid zijn, letterlijk in de uitgave van 1793
afgeschreven.
Wat den vakkundigen tekst betreft, is de inhoud verdeeld in 9 hoofdstukken: het
gereedschap van de brouwerij en de mouterij (blzz. 1-13), het brouwen (blzz. 14-20),
de biersoorten (blzz. 20-26), de stoffen die smaak en geur van het bier versterken
(26-34), het brouwen in betrekking met de jaargetijden (blzz. 34-35), de bewaring
van het bier (blzz. 36-38), de bereiding en de zuivering (blzz. 38-43); de verbetering
van zieke bieren (blz. 43-46), de krachten van het bier (blzz. 47-111). Vooral in dit
laatste gedeelte voelt men dat de schrijver die een ervaren brouwer is, ook een
geneeskundige is, daar de toevoeging van verscheidene kruiden wordt besproken en
de meeningen van
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eenige oudere geleerden zooals Boyle, Glauber, Barnerus, Boerhaave, Dodoens
worden teruggegeven. Over het algemeen spreekt zich Van Lis gunstig uit over de
weldoende werking van lichte biersoorten op den mensch.
Pharmacie. 1747 van Lis. Pharmacopaea galeno-chemico-medica,
probatissimis auctoribus, ratione et experientia fundata, of meng-, scheien geneeskonstige artsenywinkel. Rotterdam 1747 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Anatomie [1753 van Lis] Kort ontleedkundig Onderwys, van 's Menschen
Lichaam, Behelzende Eene naauwkeurige Beschryving van alle deszelfs
deelen, derzelver werking, gebruik, wyze van bestaan, oorspronk en
vernietiging, zoo door zich zelven, als door uitterlyk geweld,: tot gebruik
van een yder, die lust heeft om zich zelven te kennen; maar voornamentlyk
voor de geenen, die zich in de Genees- en Heelkonst oeffenen, te
zamengestelt Door Wouter van Lis, 's Lands Medicinae Doctor, te Bergen
op den Zoom. Te Bergen op den Zoom, By Jacobs vander Linden,
Boekverkooper MDCCLIII (21 × 16,5 cm, (20) + 430 pp, Bi Un
Amsterdam, Bi Un Gent me 611).
Opdracht aan Carel Theodore Paltzgraaf aan den Ryn, geteekend door Wouter van
Lis uit Bergen op den Zoom den 20 mei 1753. Voorrede en bladwijzer waaruit blijkt
dat het boek in 87 hoofdstukken verdeeld is. Het gansche werk loopt met vragen en
antwoorden door. In een zeer uitgebreide aanhangsel vindt men een lijst van Latijnsche
technische woorden met de Nederlandsche vertaling en de uitlegging (zeer
belangrijk!).
Geneeskunde. 1763 van Lis Wout. Genees- en heelkundige oeffeningen.
Middelburg 1763 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde [1781 van Lis] Waarneming van een voldragen Kind, zonder
voor- opper- en agterhoofd, en zonder herssenen, Levend ter weereld
gekomen binnen Bergen-op-den-Zoom, den 12 September 1780. Door W.
Van Lis, Medicinae doctor. (In Verhandel. Bat. Gen. Rotterdam 1781 VI
pp 99-106, Bi Un Gent hi 9621).
Geneeskunde. 1793 van Lis. De ontleed-, heel-, en vroedkunde
gemakkelijk gemaakt. Amsterdam 1793 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Bier. [1793 Van Lis]. Den volmaekten bierbrouwer, onderwyzende: I De
Instructie van de waere kennisse der Ingredienten en Ustencilen noodig
tot het Bier-Brouwen, II De Bereydinge en Bewerkinge van het
Bier-Brouwen, III De wyze om veelderleye soorten van Bieren te Brouwen,
benevens de Konstbehandelingen der zelve, IV Hoe de Brouw-Kunde
moet be-
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werkt worden, V De uytgelezene Waernemingen over de Bieren, de zelve
goed te houden, te verbeteren en te bewaeren, VI Van de toe-gemaekte
Bieren VII De geexperimenteerde Geheymen der Bieren, benevens de
uytmuntende Konst-Stukken der zelve, VIII De noodige Beschryvinge
van de Brouw-Hop en Gerste, en hoe men tot de waere kennisse sal konnen
geraeken Als mede de beste en voordeeligste wyze om te bereyden en te
maeken alderleye soorten van Azynen, en de voortreffelykste Geheymen
der selve.
Seer dienstig en nuttig voor Brouwers, Bier-stekers, Azynleggers, en alle
Leerlingen der Brouw-Kunde.
Alles nauwkeurig uyt veel-jaerige ondervindinge opgesteld. Door W.V.L.
Br. en Med. D. Tweeden druk. Prys, seventhien-stuyvers en half,
ingenaeyd. Tot Brussel, men vind-se te koopen tot Gend, by Ph. en P.
Gimblet, Boekdrukkers en Boekverkoopers op de Koornmerkt, 1793. (20
× 11,5 cm., 30 + 137 + 7 pp, Bibl. A.J.J.V.).
Het boek werd geschreven door Wouters Van Lis(1) en bedraagt 8 deelen: bereiding,
verbetering, geneeskundige producten, waarnemingen, hopbewerkingen, mouterij,
krachten van het bier, bier-azijn.
Na de voorrede, komt het volgend gelegenheidsgedicht.

Dichtjen op de brouw-kunde, beschreven door W.V.L. Br. Med. D.
De blonde Ceres, opgehult
Met eenen krans van koorenairen,
Treed door een zee van gouden baren,
Terwyl-ze mild de schueren vult:
Haer sorg versorgt ons brood, sy schenkt ons frissche dranken,
En noopt wat adem haelt haer gulle gunst te danken.
En Gy, dit toond uw wetenschap
Ons, in haer diepste binnekoren:
Hier sien wy Mout, uyt Gerst geboren,
Verwisselen van trap tot trap.
Soo weet uw brave konst Natuer voor 't oog te ontleden,
Sy toond der Schepselen nut, in haer verborgentheden.

(1) Zie daarover W. Van Lis, geneeskundige en brouwer, door A.J.J. Van de Velde, Versl. en
Meded. Kon. Vl. Acad. 1926, 802-807.
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Hier leerd sy ons, aen stroom en bron,
Den aerd en kracht des Waters kennen,
Of, hooger swevende op haer pennen,
Wat werking lucht, saisoen' en son
Verricht in suyver vocht, of wel gekokte sappen:
En toetst, aen 't nut gebruyk, een iders eygenschappen.
ó Welbedachte drank, ó Bier!
Wie moet uw deugden niet beminnen?
Laet dolle en dronke Wynpopinnen
U vloeken met een heesch getier!
Geen opgeswollen breyn door Bacchus nat bestoven,
Belet uw nut gebruyk, kan Ceres luyster dooven.
Hoe blyft U 't menschdom niet verpligt
Gy heelt en zalft de lichaems-qualen
Daer goude middel-maet de schaelen
Mag vullen, en de sorg verlicht:
De Schey-kunst die haer hulp leent om uw aert t'ontbinden,
Weet in uw deugd' en kracht eene Artzeny te vinden.
Wien 't lust zoeke ongemeene stof
Uyt verre luchten, landen, baren:
Hier siet men 't met den 't soete paren;
Geleertheyd geeft den schryver lof,
En schenkt hem, om zyn vlyt en iver meê te cieren,
Een' Krans van Ceres groen en Phebus lauwerieren.
Amicitiae ergo.
***

Heelkunde [1778 List]. Vyfde Antwoord op de Vraag, voorgesteld door
het Geneeskundig Genootschap, onder de zinspreuk Servandis Civibus:
Kan de hegting der bloedvaten, na het afzetten van een voornaam deel,
ooit veilig worden nagelaaten?... Door F.G. List, Chirurgyn-Major by het
Regiment Cavallerie van den Heere General Major von Stöcken, in
Gernisoen te Groningen. (22,3 × 13,3 cm, pp 415-458, Bi Un Gent me
46274; In Handel. Gen. Gen. Amst. III 1778 pp 415-458, Bi Un Gent Me
366a).
Geneeskunde [1775 List] Waarneemingen omtrent het ontbindend
vermogen van de colophonia, of gemeene hars in de Lupia, op het
boongezwel der gewrigten; door F.G. List, Chirurgijn Major bij het
Regiment Kavallerij van den Generaal Major Baron van Stöcken,
geschreven te Breda den 17 July 1775 (In Verhandel. Bat. Gen. Rotterdam
II 1175 pp 129-146, Bi Un Gent Hi 9621).
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Plantenkunde [1581 De Lobel] Kruydtboeck oft Beschrijvinghe van
allerleye Ghewassen, Kruyderen, Hesteren, ende Gheboomten: Deur
Matthias De L'Obel Medecijn der Princ. Excen T'Antwerpen By Christoffel
Plantyn, MDLXXXI (in fo (6) + 994 + 312 + (15) + (34) pp. Bi Un Gent,
Kon Bi Brussel VB 4211).
Opgedragen aan Willem I prins van Oranje; de titelplaat draagt het wapen van Oranje
en van de stad Antwerpen. Onder den titel treft men een Grieksch altaar, met Apollo
den draak Pytho neervellende, en Aesculapius.
Het Kruydtboeck is niet te beschouwen als eene vertaling van de Plantarum historia
van 1576; het is veel vollediger en veel gemakkelijker om te raadplegen; het bevat
twee deelen, het eerste 994 pp bedragende met 36 hoofdstukken over de grassen, de
graangewassen, de rieten, de biezen en biesachtige kruiden, de jacinthen, de narcissen,
enz.; het tweede deel behelst 312 pp met 8 hoofdstukken over de distels, de boonen,
enz., verder de boomen en de struiken, de coniferen en de palmen, de zee- en
zoetwaterplanten, de varens en de zwammen. In een bijvoegsel van 15 pp wordt de
verhandeling van Rondelet onder den titel De Succadanea betaald.
Matthias de Lobel of De l'Obel of Lobelius werd geboren te Rijssel in 1538,
studeerde de medicijnen te Montpellier, verbleef als arts te Antwerpen en te Delft.
Hij werd lijfarts van den prins van Oranje en eindelijk opzichter van den koninklijken
tuin te Hackney. Hij overleed in 1616 te Highgate bij London.
Pest. 1664 Loenius Rutgerus. Tractaat van de peste ofte maniere om de
peste te genesen, ende sich daer voor te wachten. Deventer 1664 kl in 8
(Bi Un Amsterdam).
Heelkunde [1797 Logger] Verhandeling over de Tekenen van den Aart
en de verscheidenheid der Breuken, door J. Logger, Stads Heelmeester te
Leiden. Te Amsterdam, bij Lodewyk van Es, MDCCXCVII (22,3 × 13,6
cm, (4) + VIII + 140 tot 400 pp, Bi Un Gent me 2294, Bi Un Amsterdam).
Heelkunde 1798 Logger J. Verhandeling over de liesch- en
balzaksgezwellen. Amsterdam 1798 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde ca 1710 Lolkema Lod. Verhandelinge van het zuur, waarin
deszelfs gebruyk en misbruyk tot het onderhouden en herstellen der
gesontheit getoont word. Leeuwarden Balk ca 1710 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
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Geneeskunde [1781 Looff] Berigt van den Heer Phil. Joh. Looff, Med.
Dr. te Groningen, Betreffende vier gelukkige gevallen van Bloedstortingen,
door Zyn Ed. liquor stipticus geneezen. In een brief aan het Genootschap,
onder de Zinspreuk servandis Civibus. (22,3 × 13,3 cm, pp 185-194, Bi
Un Gent me 45984; In Handel. Gen. Gen. Amst 1781 VI pp 185-194, Bi
Un Gent me 366a).
Het stukje is geteekend uit Groningen 22 Augustus 1780.
Geneeskunde [1782 Looff] Aanmerkingen over de Honds-dolheid, door
Ph.J. Looff, medicinae Doctor te Groningen. (In Handel. Gen. Gen. Amst.
1782 VII2 pp 547-559, Bi Un Gent me 366a).
Gebruik van eidooiers met boomolie verwarmd.
Geneeskunde [1783 Looff] Vierde antwoord op de vraag, Op hoe veelerlei
wyze kan het vermogen van den Koortsbast ondersteund of aangezet
worden door bygevoegde middelen, in die gevallen daar hy wel als het
voornaamste geneesmiddel vereischt wordt, maar echter te zwak is om
alleen de zaak af te doen? en welk eene keuze van middelen moet men ten
dien einde doen, betrekkelyk tot den onderscheidenen aart der voorkomende
gevallen en omstandigheden? Door P.J. Looff Medicinae Doctor te
Groningen. (In Handel. Gen. Gen. Amst. 1783 VIII pp 273-352, Bi Un
Gent me 366a).
Schr. raadt aan dat ‘gezegend middel te ondersteunen en aan te zetten’. Het gaat hier
stellig over chinine in de koortsbast aanwezig.
Chemie [1773 Looff] Donum chemicum of Verhandeling over de
nuttigheid der Scheidkunde, Gestaavt door enige zekere, onfeylbaere, en
nooyt voor dezen gemeen gemaekte Geneesmiddelen en derzelver
Bereydingen tot nut des menschelyken geslagts, aan de beminnaeren dezer
noodzaekelyke Wetenschap aangeboden en opengelegd. Door Phil. Joh.
Looff, Med. Dr. Te Groningen. By Lubbartus Huisingh, Boekverkoper
aan de Brede Markt. 1773 (19,5 × 12,1 cm, (16) + 71 pp, van 't Hoff Labor,
Utrecht, Bi Un Gent Ch 410o).
Opdracht aan H.D. Gaubius van Ph.J. Looff uit Wildervank 1 december 1772 en
voorrede. Bespreking van producten die als geneesmiddelen kunnen dienen: barnsteen,
ammoniakzout, kalk, wynsteenzout, spiesglas, cobalt en kwikzilververbindingen,
bloedsteen, doode kop, antimoon, oesterschelpen, kamfer, alsook eenige
plantendeelen.
Geneeskunde [1779 Looff] Waarneeming over de goede uitwerking
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van het Antimonium crudum in een verplaatste jigtstoffe door Andreas
Julius Augustus Looff, Stads-Doctor in Enchuizen. (In Handel. Gen. Gen.
Amst. 1779 IV pp 346-349 Bi Un Gent me 366a).
Geneeskunde. 1793 Looff A.J. Aug. Honds-dolheid. Rotterdam 1793 (Bi
Un Amsterdam).
Geneeskunde [1784 Looff] Drie waarneemingen, als van eene
bloedbraking, roodeloop, en bloedigen afgang, door myn liquor stipticus
gelukkig geneezen. Door Ph.J. Looff, Medicinae Doctor te Groningen. (In
Handel. Gen. Gen. Amst. 1784 IX pp 331-336, Bi Un Gent me 366a).
Chemie [1770 de Loos] Scheikundige Verhandeling over verscheidene,
zoo gewone als ongewone, vochten, waer mede men letters maken kan;
of over eenige sympathetische inkten. Benevens eene Verhandeling over
den pyrophorus of vuurdrager, en deszelfs kortere bereiding. Door Willem
de Loos, Medicinae Doctor en Chymist, te Rotterdam. Te Rotterdam, By
Abraham Bothall, Boekverkooper, 1770 (16 × 9,8 cm, 150 pp, Bi Un Gent
Ch 410a).
Opdracht aan Joannes David Hahn door W. de Loos uit Rotterdam 30 juni 1770.
Bereiding van inkt uit ijzersulfaat, en galnoten met koperrood, wijnazijn, arabische
gom, suiker. Sympathetische inkten uit goudchloride dat zich aan de zon ontbindt
en geele letters geeft, met ammoniakzout dat door onvolledige verbranding van het
papier, dit laatste van de verbranding beschut, met vet waarop een gekleurde poeder
hangen kan, met sublimaat dat met zwavel zwart wordt, met koperchloride dat met
ammoniak blauw geeft, enz. De verhandeling over den pyrophorus begint op p 131;
deze wordt verkregen uit asch van levende wezens gereduceerd door koolstof, en is
feitelijk fosfor.
Dierkunde. 1769 Loosjes P. Zamenspraken over eenige dieren. Amsterdam
1769 in 8.
Geneeskunde. 1760 Louis M. Oorzaak van den dood der verdronkenen,
Vertaald door C. Bleuland. Amsterdam 1760 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1775 Louis M. Geschil waarin de grondregelen om, op het
aanschouwen van een hangend gevonden dood lichaam, de kenmerken
van zelfmoord van die van manslag te onderscheiden. Uit het Fransch door
J. Le Roy. Amsterdam 1775.
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Geneeskunde. 1775 Louis Ant. Verhandeling over een ontleedkundig
geschil, tot de rechtsgeleerdheid betrekkelijk. Uit het Fransch door J. Le
Roy. Amsterdam 1775 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Love Cornelis. Zie Boerhaave 1741, 1745, 1778.
Heelkunde. [1785 Luchtmans P.]. Waarneeming van een bijzonder zoort
van eene atresia ani of gesloten aars. (In Verhandel. Utrechtsch Gen. III2
1785 pp 371-383, Bi Un Gent Hi 9653).
Heelkunde [1790 Luchtmans] Beschryving van een fungus aan den hiel:
door Petrus Luchtmans (In Verhand. Zeeuwsch Gen. 1790 XIV pp 213-266,
Bi Un Gent Hi 1902).
Pieter Luchtmans, geboren te Leiden 1 April 1733 en overleed op 2 februari 1800,
hoogleeraar in de anatomie te Utrecht.
Natuurkunde: 1709 Lucretius C.T. Den oorspronk aller dingen verklaard.
Uit het Latijn, 2e druk Amsterdam in 8 (Bi Un Amsterdam).
Titus Carus Lucretius, de beroemde dichter, 95 ante C.N., overleden 41 ante C.N.,
schrijver van De natura rerum.
Geneeskunde. 1728 Ludeman Joh. Chr. Genees- en wysgeerige inwydings
twist-reden over zevenderley zoorten van waterzuchtige ziektens.
Amsterdam 1728 kl in 8. (Bi Un Amsterdam).
Astrologie. [1757 Ludeman] Spiegel der weereld, of geheime
waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus
Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus,
Te Rotterdam, By Gerrit van Rooye, Boekverkooper in de kleine
Draaisteeg. (20 × 15,7 cm, (4) + 430 + 142 pp, Kon Bi Brussel VH 5941).
Het boek begint met het volgend gedicht:
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Op den Spiegel der Weerelt, of Geheime waernemingen, Van den
beruchten Starrekundigen Ludeman.
Gy, die steeds in zeldzaemheden
Te onderzoeken, uwen tyd
Dag en nachten wild besteden;
Aen u word dit werk gewyd,
Hier kund Gy, met vreemde zaken
Uwen gragen geest vermaken.
Hier zal wondre LUDEMAN,
Door 't beschouwen der Planeeten
Toonen, hoe hy zaken kan
Zeggen, die geen andere weten.
Wat geluk, of ongeval,
U ooit overkomen zal.
Menig deed hy ras verschrikken
(Die geloof gaf aan zyn woord)
By het opslaan van zyn blikken,
Andren heeft hy weêr bekoord
Dien hy heils en goeds voorspelde;
Of hunn' levensloop vermeldde.
Vele hebben hem bespot;
Bits gescholden, nors bejegent,
Deez hield LUDEMAN voor zot,
Die heeft weer zyn Kunst gezegent,
Deez was bly, die weer te ontvreên,
Deez ging kwaed, die vrolyk heên.
Wilt Ge uw' gragen lust verzaden?
Onderzoekt deeze Brieven dan;
Leest, herleest, deez bundel blaeden
Van den wondren LUDEMAN
Die hy in zyn klugtig leven
Aen Franciscus heeft geschreven.
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Ja, doorblaedt die allen vry,
Zonder afkeer, noch vooróórdeel;
Want geen Circe's toovery
Gaf zyn wetenschapp' ooit voordeel;
Neen, alleen de Starrekunst
Bood aan LUDEMAN haer gunst.
Gy dan, die in zeldzaemheden
Natesporen, uwen tyd
Wilt verspillen, en besteden,
Aen u word dit werk gewijd:
Wilt Ge uw' gragen geest vermaken?
Hier zyn duizend vreemde zaken.

Het jaar van verschijning van het boek wordt hier bepaald door de inlichting aan het
einde van den 12en brief op p. 430: Amsterdam 1757.
De brieven zijn opgesteld in het kader van de astrologie. Nochtans in den 2en brief
wordt gehandeld over de schadelijkheid van thee en koffie, van kwade dampen, in
den 3en brief over de waterbekijking in de geneeskunde, in den 5en brief over de pest,
de aardbevingen en orkanen en over den hongersnood in 1772 en 1773, in den 7en
brief over nuttige en schadelijke spijzen.
De volgende 142 pp bevatten bijvoegsels en sleutels voor de twaalf brieven.
Medegebonden de volgende verhandeling:
Astrologie [1768 Ludeman] Nieuws Tyding uit de andere Waereld, of
Samenspraak tusschen den beroemden Schilder en Schryver Jacob Campo
Wyerman; en den beruchten doctor en astrologist Ludeman; Principaal
over het lasteren der Patriotten, door Ludeman gedaan in zyn Spiegel der
Waereld, of Geheime Waarnemingen. Zyn te bekomen In 's Hage by
Bakhuysen, Amst. H. de Wit en Baalde, Rotterdam Weduwe en D. Vis,
Delft Smout, Leyden van Zyp, Dort Blusse, Middelburg Gillissen, Utrecht
Spruyt, en verders by de meeste Boekverkopers. MDCCLXVIII. (20 ×
15,7 cm, 48 pp, Kon Bi Brussel VH 5941).
Geneeskunde. 1760 Ludeman Joh. Christ. Burgerhuysschat. 's Hage 1760
kl in 8; 2e druk 's Hage sd in 4; 3e druk 's Hage sd in 4 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1765 Ludeman J.C. Konst-Kabinet van verborgendheden
der natuur over sevenhonderd konststukken, als medicijnsche, chi-
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mische, sympathetische, magische, oeconomische en mathematische,
geheime Konststukken. Alle met groote vlyd byeen verzameld door J.C.
Ludeman. In leven beroemd med. Doct. en Chimicus te Amsterdam. 4
stukken in 8, Amsterdam Gerrit Bom 1765-1781; 2e druk in 8, Amsterdam
1770-1788 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1787 Ludeman Joh. Christ. De goudmyn van Doctor.
Arnhem 1787 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Astrologie. 1787 Ludeman Joh. Christ. Triumph zaal voor astrologische
voorzeggingen, 2 deelen. Arnhem 1787-1788 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Plantenkunde [1757 Ludwig] Historisch-Natuurkundige Onderwysingen
over het Ryk der groeijende Lichamen of Planten. Waar in de deelen der
Planten, Haare Konst-woordelyke Neder-Duitsche, benevens de Latynsche
Benamingen, en de Kruidkundige Bepalingen; vervolgens 't gebruik en
de Natuurlyke Uitwerking van elk Deel aan de Plant, tot een Inleiding in
de Botanie of Kruid-kundige Studie, duidelyk aangewezen en verklaart
zyn. Door Dr Chr: Gottlieb Ludwig. Hoog-Leeraar in de Geneeskunde, &
te Leipzig. Vertaalt door J.H. Knoop. Te Leeuwaarden, By R.J. Noordbeek,
1757. (20,1 × 11,6 cm, 309 + (17) pp, Kon Bi Brussel VH 6441).
Voorrede van den schrijver uit Leipzig 1742, voorbericht van den vertaler. Het 1e
deel behandelt de historische beschouwing der planten, het 2e deel de natuurkundige.
Een register met de Nederlandsche kunstwoorden, en een tweede met de Latijnsche
en de overeenkomende Nederlandsche.
De verhandeling Institutiones historiae-physicae Regni vegetabilis verscheen te
Leipzig in 1742 en in 1757 in 8.
Geneeskunde [1774 Ludwig C.G.]. Gerechtelyke Geneeskunde, door den
Heere Christian Gottlieb Ludwig, Deken van de Medicynsche Faculteit
op de Hooge-Schoole te Leipzig. Uit het Latyn vertaald door J. Dupont,
Medicinae Doctor en Vroedmeester. Tweede Uitgave; Vermeerderd met
een Voorberigt. Te Utrecht, By G. van den Brink, Jansz. MDCCLXXIV
(21 × 14 cm, XVI + 231 + (12) pp, Bi Un Gent me 3387, Bi Un
Amsterdam).
De 1e uitgave verscheen te Rotterdam 1767 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Voorbericht, inleiding. Het 1e deel handelt over de plichten van den geneesheer
in het wel bestieren van het gemeenebest, het 2e over de plichten van den geneesheer
in het verklaren der wetten. Dit 2e deel betreft het vraagstuk van het burgerlijk recht,
van het lijfstraffelijk recht en van het kerkelijk recht. De
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Latijnsche uitgave verscheen te Leipzig in 1765 en 1774 onder den naam van
Institutiones medicinae forensis.
Christ. Gottlieb Ludwig geboren to Brieg (Silesien) 30 April 1709 en overleden
te Leipzig op 7 mei 1773, plant- en geneeskundige, hoogleeraar te Leipzig. Linnaeus,
ter eere van Ludwig, gaf den naam Ludwigia aan een plant der familie Onagrarieën.
Ludwig C.F. Zie 1790 Le Blanc L.
Landbouw [1772 Ludwig J.A.J.] Verhandeling over den Aart, de
voortplanting, en het veelerhande gebruik der nuttige Aardappelen; door
J.A.J. Ludwig, Lid van het Oeconomisch gezelschap in Saxen en den Palts.
Uit het Hoogduitsch vertaald, door Cornelius Pereboom, Der Medicynen
Doctor, Lid van de Keizerlyke Akademie der Natuuronderzoekeren. Te
Hoorn, By T. Tjallingius, En te Amsterdam, By Jan Doll, Boekverkoopers.
MDCCLXXII. (21,7 · 13,3 cm, (6) + 105 pp, Bi Un Gent HN 9638, Kon
Bi Brussel VH 5982).
Overzicht in 20 hoofdstukken: bibliographie, benaming, oorsprong, voortplanting,
maaksel, soorten, groei, verplanting, grondbereiding, oogst, bewaring, gebruik, koken,
braden, dranken, nut bij handwerken, veevoeder, ziekten.
Een tweede uitgave te Amsterdam 1775 in 8 (Kon Bi Brussel VH 5983).
Verrotting [1798 Luiscius] Welke zijn de oorzaaken der Verrotting in
Plantaartige en Dierlijke zelfstandigheden? en welke zijn de Verschijnsels
en Uitwerksels, die door dezelve daar in geboren worden? Door Abraham
van Stripiaan Luiscius, Med. Doct. & chemiae lector te Delft, Lid van dit
en verscheidene andere geleerde Genootschappen. (In Verhandel. Bot.
Gen. Rotterdam 1798 XII pp. 43-154, Bi Un Gent hist 9621).
Nadat hij de warmte, het water en de lucht heeft genoemd als oorzaken van de
verrotting, geeft Schr. allerlei uitleggingen waarin van microben niet wordt gewaagd.
Aardkunde [1750 Lulofs] Inleiding tot eene natuur- en wiskundige
Beschouwinge des Aardkloots, tot dienst der Landgenooten Beschreeven
door Johan Lulofs. Te Leyden en te Zutphen, By Jan en Hermanus Verbeek
en Amelis Jan van Hoorn, MDCCL. (25,6 × 20,2 cm, (16) + 648 + (14)
pp + 1 portret + 15 platen, Kon Bi Brussel. VH 5608).
Deze prachtige uitgave wordt opgedragen door den schrijver aan den prins van
Oranje-Nassau. Het portret naar de natuur door
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I. Wandelaar in 1747 geteekend draagt onderaan 6 verzen van Theodoor van
Snakenburg:
Johan Lulofs
Hoogleeraar in de Wis- en Sterrekunde als mede in de Wysbegeerte op 's
Lands Hooge School te Leiden.
Het eerlyk Geldersch hart straalt door in 't vriendlyk weezen.
Van LULOFS, dien gy hier naar 't leven ziet verbeeld:
De kracht van 't kloek vernuft, dien Wysgeer toegedeeld,
Vertoont zich voor den geest van die 's Mans Schriften leezen.
Neem vry de proef daar van, en wraak my, zo ik dool,
Die hem een hoofdzuil noem van Neêrlands Hoogste School.
Theodoor van Snakenburg.

Na de voorrede vindt men de lijst, onder twee deelen, van 20 + 9 hoofdstukken: de
gedaante van de aarde, hare grootte en hare bewegingen, de maan, het vaste land, de
eilanden en schiereilanden, de bergen en vuurbergen, de zee, de meeren, moerassen,
bronnen en rivieren, de dampkring; de breedte der plaatsen, de jaren, jaargetijden,
dagen en nachten, de schemeringen, de verwarming, de lengte en de afstand der
plaatsen.
Op het einde een lijst van kunstwoorden met Latijnsche vertaling en een register
van zaken.
Werktuigkunde [1755 Lulofs] Wiskundige en werktuigkundige
Beschouwinge der Wind-Molens; door Johan Lulofs. (In Verhandelingen
Haarlem II, 1755 pp 525-621, Bi Un Gent Hi 2045).
Lulofs Joh. Zie Anonymus 1735, Duhamel 1760.
Johannes Lulofs geboren 1711 te Zutphen en overleden in 1768 te Leiden, hoogleeraar
in de sterre- en wiskunde te Leiden, daarna in de wijsbegeerte. Zijn werk Introductio
ad cognitionem atque usum utriusque globi, verscheen in Nederlandsche uitgaven
in 1750 en 1763 met titel wiskundige beschouwing des Aartkloots en werd ook door
Kästner te Göttingen in het duitsch overgezet.
Lusart Jan Baptista, Brabantsche geneesheer. Zie Abercromby 1691.
Microscoop [1757 Lyonet] Beschryving van een Microscoopstel Geschikt
tot het Ontleden van kleine Dieren, mitsgaders eenige Aanmerkingen
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over het Vermogen der Vergrootende glazen; door Mr. Pieter Lyonet. (In
Verhandel. Haarlem III 1757 pp 378-413, Bi Un Gent Hi 2045).
Beschrijving en gebruik van het stel; onderzoek van diertjes; bespreking van het
microscoop van Sommers en Wilson. Studie der vergrootglazen.
Geneeskunde. 1779 Lyonet P. Verklaaring der kankergeneezingen in 's
Hage gedaan door Jacques Rainaud, 's Gravenhage 1779 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Geneeskunde. 1780 Lyonet P. Verhandeling over het geneesmiddel van
Jacques Raynaud, tegens quaadaartige, invreetende, of kankerachtige
verzweeringen. 's Gravenhage 1780 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1772 Lysons Dan. Verhandeling over de uitwerkingen van
de kamfer en calomel in de gal- en rotkoortsen. Rotterdam 1772 in 8. (Bi
Un Amsterdam).
Geneeskunde. [1773 Lysons] Praktikal Verhandelingen over de
tusschenpoosende koortsen, de waterzugt, ziektens van de lever, vallende
ziekte, koliek, Roo-Loop en over de Werking van de Calomel. Door Daniel
Lysons, Geneesheer te Bath, en Oud Lid van het Aller-Zielen Genootschap
te Oxford. Uit het Engelsch vertaald en vermeerderd met eenige
Aanteekeningen en Waarneemingen over de Vallende Ziekte, met gevolg
van herstel, door Johannes Veirac, Med. Doct. te Rotterdam. Te Rotterdam,
By A. Bothall, D. Vis en P. Holsteyn; MDCCLXXIII (21,8 + 14,1 cm,
XXXII + 182 pp, Bi Un Gent me 1889, Bi Un Amsterdam).
Opdracht aan H.D. Gaubius, hoogleeraar te Leiden. Voorrede van den vertaler,
voorrede van den schrijver. Het boek bevat 7 verhandelingen zooals in den titel
aangeduid. Het calomel wordt bereid uit sublimaat en kwikzilver.
N.B. Dringend verzoek om verbeteringen en aanvullingen!

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

605

Prijsvragen voor 1939
Verslagen der keurraden
Van de zes uitgeschreven prijsvragen werden er vijf beantwoord.

Letterkunde
Men vraagt: Een studie over Antwerpen als literair motief in de Nederlandsche
letterkunde.
Twee antwoorden zijn ingekomen, het eerste onder de kenspreuk: Ook de stad kan
een bloeiende boomgaard zijn; het tweede onder dekenspreuk: Antwerpen, die stadt
minioot.
Tot leden van den Keurraad werden aangesteld: de heeren A.H. CORNETTE, J. MULS
en EM. DE BOM.

Verslag van den heer A.H. Cornette, eersten verslaggever.
Over de door de Kon. Vl. Academie uitgeschreven prijsvraag zijn twee werken
ingezonden, het eene onder de kenspreuk ‘Ook de Stad kan een bloeiende wijngaard
zijn’, het tweede onder de kenspreuk ‘Antwerpen, die Stadt minioot’.
Het eerste werk is het meest uitgebreide en het rijpste, doch aan de verdeeling der
stof is een groot bezwaar verbonden. Schr. begint met Antwerpen te beschouwen als
bron van inspiratie;
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om daarna Antwerpen te bespreken in het verleden en in het heden. Door deze
indeeling en door de onderverdeeling van elk hoofdstuk heeft hij niet kunnen
vermijden in herhalingen te vervallen; zoo komt het dat auteurs zooals Conscience,
Snieders, Baekelmans, Van den Oever, Van Ostayen enz. tot drie en vier maal toe
worden besproken.
Het eerste hoofdstuk, Antwerpen als bron van inspiratie, treft door zijn onduidelijk,
rommelig karakter. Menige beschouwing getuigt van gebrek aan overweging, - als
type daarvan het volgende ‘dat de grootstadsmensch te Londen denkt en handelt
ongeveer als de grootstadsmensch te Parijs’, er zijn meer oppervlakkige uitlatingen
van dit soort. Zoo heeft hij de beteekenis van Antwerpen in het verleden (zelfs in de
Romantiek) niet gecontrôleerd, wanneer hij zegt dat de stad in enkele jaren van een
‘provincienest’ is uitgegroeid tot grootstad; men vraagt zich af wat hij bedoelt door
een overweging als: deze stad was aangewezen om de bron van inspiratie te worden
voor het thema ‘weg uit het moordend huizencomplex, terug tot de natuur’?
Wij hebben evenwel met genoegen vastgesteld dat hij reeds in dat eerste hoofdstuk
tracht aan te toonen hoe auteurs, die in pessimistisch chauvinisme vervallen, de
standen der samenleving onvoldoende kennen, - (dit naar aanleiding van Victor de
Meyere en Matthijs (p. 4)), men mag het als een verdienste aanrekenen dat er nadruk
wordt gelegd op deze tekortkoming der Vlaamsche auteurs. Na in datzelfde hoofdstuk
ook ouderen te hebben onderzocht, Vleeschhouwer, Ducaju, Mees, enz. zonder echter
de gemeenschappelijke eenheid van die schrijvers naar voren te brengen, citeert schr.
nog een aantal dichters, essayisten en romanschrijvers die zich op het thema
Antwerpen hebben geïnspireerd. Wel worden wij daar overtuigd van zijn belezenheid,
doch de lijn van zijn ontwikkeling is moeielijk te volgen, vermits hij te gemakkelijk
van de eene periode op de andere overgaat, nu eens vooruit, dan weer retrospectief.
Zoo onderzocht hij achtereenvolgens Max Rooses, Sabbe, Edm. De Bruyn, Peter
Benoit, dan essays van Muls en Cornette, dan weer Jan Frans Willems, Petronella
Moens, Theodoor van Rijswijck, Ledeganck, dan weer Snieders, om ons daarna te
brengen bij K. van den Oever, Frits Francken, René De Clercq, Zielens en
Baekelmans...
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Verder wordt beweerd dat geen Vlaamsch schrijver er toe kwam een roman op te
bouwen waarvan de stad zelf de ‘hoofdpersoon’ zou zijn geweest. Nu hoeft men
slechts een oogenblik na te denken om de zwakheid van dergelijke formuleering in
te zien. Wie zich op het terrein begeeft van zulke beschouwingen doet goed zijn
begrippen te bepalen. Wij zouden hem willen vragen aan welk voorbeeld in de
Europeesche letterkunde hij heeft gedacht wanneer hij den wensch schijnt uit te
drukken van romans ‘waarvan de stad zelf de hoofdpersoon zou zijn’? Uit den aard
van de zaak is de stad altijd, in grootere of kleinere maat, een decor, men kan ten
hoogste spreken van symbolische verpersoonlijking in het ensemble van het werk
van bv. een Zola, want noch in het oeuvre van Dickens, noch in dat van Balzac is
Parijs of Londen ooit zoo iets geweest als een ‘hoofdpersoon’, tenzij men de stad
zou gaan beschouwen als een soort van mystieke bestendige aanwezigheid?
In het tweede hoofdstuk, Antwerpen in het verleden, bespreekt hij achtereenvolgens
de Stad, den Antwerpenaar, en de Stad en het Stadsleven in de historische verbeelding.
Het is vreemd dat geen van beide inzenders er een oogenblik heeft aan gedacht, de
bijzondere eigenaardigheid van Antwerpen naar voren te brengen die treffend is
wanneer men haar literatuur toetst aan die van andere steden. Er is geen voorbeeld
van bestendiger verheerlijking van een stad na te wijzen; het heeft iets van dweeperij
die zich heeft voortgezet tot in de XXe eeuw. Voorzeker, ook andere steden zijn in
de Renaissance het voorwerp geweest van lofredenen, waarvan bv. decoratieve
cartouchen en wimpels boven oude stadsgezichten nog getuigen. Het is echter typisch
dat de Vlaming zich onvermoeibaar heeft getoond in de dithyrambe. Van de XIXe
eeuw af zijn andere steden decor gebleven, zonder dat men bij dichters en
prozaschrijvers de roemzucht waarneemt die bij de Vlaamsche schrijvers nog als een
duidelijk nadreunende echo is uit de hoogdagen der Rhetoriek. Om slechts late
voorbeelden te kiezen zou men bezwaarlijk iets soortgelijks als de Vlaamsche lyriek
kunnen nawijzen in het Petersburg van Oorlog en Vrede, in het Londen van Dickens,
in Weenen van Schnitzler, in het Parijs op het einde der XIXe eeuw w.t.v. nà de
epische beschrijvingen van Zola; onder de Europeesche steden zien wij niet anders
dan de apotheose van Venetië in sommige werken van d'Annunzio (zooals de aanhef
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van Il Fuoco) en, uitgaande van een geheel andere kunstopvatting, de unanimistische
evocaties van Parijs in Les hommes de bonne volonté van Jules Romains.
Het kon niet anders of het historisch gedeelte moest meer gemakkelijkheid bieden.
Doch men krijgt hier te veel den indruk dat het voldoende is de geschiedenis van
Antwerpen op te slaan, en alles te inventorieeren wat over de stad geschreven werd,
van de XVe tot het begin der XIXe eeuw, om een indrukwekkend encyclopedisch
overzicht te bereiken. Schr. heeft overigens op verdienstelijke wijze bv. de
ontboezemingen over Antwerpen uiteengezet die wij aantreffen in de volksliederen,
in de geuzenliederen en hoe al de miserie van de stad is vastgelegd geworden in die
naamlooze literatuur. Wel heeft hij gewoekerd met citaten, niets is zoo vermoeiend
als die bladzijdenlange aanhalingen van drukke rijmelarij, weeklagen en gejubel over
de ellende en den rijkdom van Antwerpen. Dat schr. geen gelegenheid laat voorbijgaan
om te wijzen op het holle van de politieke poëzie, bewijst zijn critischen zin, ook dat
hij van de stof dier periode wel eens genoeg kreeg. Men kan hierbij niet nalaten te
overwegen welken bedenkelijken invloed de rederijkerij heeft gehad op latere
geslachten, vermits de sporen van ronkende verheerlijking tot in de XXe eeuw kunnen
worden nagewezen.
Het is overbodig te detailleeren wat al gezegd wordt over Huygens, Roemer
Visscher, Vondel, Bredero, Grapheus enz. enz., - wij zijn geheel t'accoord met schr.
waar hij in zijn besluit beweert dat karaktereigenschappen door de dichters niet levend
werden weergegeven, doch veeleer opgesomd, en dat vooral de rederijkers zich door
allerlei onbeduidende onderwerpen hebben laten inspireeren. Dat gedeelte getuigt
van een klaar historisch inzicht en men vergeeft het den auteur dat hij niet aan de
lust heeft weerstaan om zijn citaten te vermenigvuldigen. Wij kunnen hem echter
niet bijtreden waar hij zegt, dat na die dichterlijke vlucht, ‘de stilte zijgt over onze
stad die tot 1850 en zelfs nog later voor onze schrijvers geweest is een groote parochie
van miserie’. (p. 63) (wij onderstrepen)
In het derde hoofdstuk van het tweede deel, Stad en stedelingen in de historische
verbeelding, betoogt schr. hoe de voorkeur voor verschillende tijdvakken in het
verleden zich heeft gemanifesteerd; dit slaat vooral op de auteurs sedert 1830. Daarbij
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komen opnieuw Conscience en Snieders te pas, ook Sleeckx, Gerrits, later Jef Crick,
Van Assche, tot Pol de Mont, die het verleden meer tracht op te roepen op een
zintuiglijke manier, ofschoon zijn Amman van Antwerpen als een mislukking moet
worden beschouwd. Daarbij is de passus over Pol de Mont wel heel lang. Ofschoon
schr. het taalspel van K. van den Oever bedenkelijk heeft geacht, kunnen wij
bezwaarlijk zijn bewondering bijtreden voor diens irritante precieusheid, die het
archaïsme opgedreven heeft tot een systeem, waarbij men de vraag kan stellen of al
die taal-kunstenmakerij in verhouding staat tot het bereikte doel? In zijn conclusies
wijst hij op Willem Ogier, die typen uit den lageren stand ten tooneele heeft gevoerd;
hij voegt er bij dat uit deze milieus onze schrijvers hun modellen zullen kiezen, wat
wij kunnen toegeven, evenals de continuïteit in de producten van onze schrijvers,
die nooit hebben afgelaten de lagere standen te beschrijven.
Dat schr. zich door zijn lyrisme kan laten medeslepen, is op zichzelf geen kwaad,
doch slaat allicht om in hoogdravendheid; zulks blijkt uit de inleiding van het
hoofdstuk Antwerpen in het heden, waar hij tracht te bepalen wat ‘het mysterie is
van de grootstad’. Het is te betreuren dat in een dergelijke, van veel degelijke
kwaliteiten getuigende critische studie, de auteur zich niet beter weet te hoeden voor
overdrijving, om het even in welken zin: hij legt te veel nadruk op de geringe
beteekenis van Antwerpen als zg. ‘provincienest’, woekert elders met het begrip
grootstad of wereldstad, zonder daar maat te houden. Menige beschouwing lokt
daarbij tegenspraak uit, om er slechts eene aan te halen, waar hij bv. de eentonigheid
critiseert van de beeldspraak onzer dichters om O.L. Vrouwetoren te beschrijven,
wat eenige bladzijden verder, naar aanleiding van Constant Eeckels dan weer
tegengesproken wordt.
De hoofdelementen van Antwerpen worden tot twee herleid, nl. O.L. Vrouwetoren
en de Schelde, daarbij komen dan weer de namen van reeds dikwijls geciteerde
schrijvers te pas o.m. Snieders, Conscience, Pol de Mont, Baekelmans, enz. De
conclusie over zijn lange uiteenzettingen en vele citaten is onduidelijk: men vraagt
zich af wat schr. eigenlijk wil bewijzen wanneer hij beweert dat ‘de literatuur rond
den Toren toevallig omvangrijk is omdat de Toren in de groote stad staat?’
In het onderzoek over de Schelde als literair motief wordt
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de studie besproken van A.H. Cornette over de Schelde in het proza. Het staat schr.
vrij onze bewering over de rol van de Schelde in het oeuvre van Conscience te
ontkennen, doch dan moeten wij erop wijzen, dat hij verder uit eigen beweging
toegeeft dat de Schelde in niet minder dan zes werken van Conscience wordt
beschreven, en hij haalt citaten aan waarbij hij erkent dat de beschrijvingen der
Schelde ‘echte pareltjes’ zijn. Het bevestigt nog eens onzen indruk dat deze studie
op menig punt wel wat slordig aandoet.
Na die breedvoerige retrospectieve studie ziet de lezer met ongeduld het oogenblik
tegemoet waarop schr. de nieuwe geluiden over Antwerpen zal bespreken. Van
Ostayen heeft in zijn Bezette Stad de vizioenen van Antwerpen zooniet geheel
vernieuwd, dan toch aangepast bij zijn expressionnistische opvattingen. Schr. heeft
verzuimd te wijzen op wat Van Ostayen's rare typographie verschuldigd was aan
Guillaume Apollinaire, in een literaire studie mocht dat worden gezegd. Van Ostayen
bracht ook een nieuwen klank, zij het ook dat een thema als een bezette stad een
goedkoop voorwendsel was tot filmachtige visies. Dat schr. zijn onderzoek tot heden
heeft voortgezet, wat hem niet anders dan als een verdienste kan worden aangerekend,
blijkt uit de namen van Brunclair, Wies Moens, Marnix Gijsen e.a...
Ware men niet gewend aan de methode van den auteur, dan zou men zich
verwonderen na het onderzoek van deze jonge dichters, opnieuw de namen te
ontmoeten van Em. de Bom, Baekelmans enz. nl. bij zijn onderzoek naar het wezen
der grootstad. Laat ons het nu voor lief nemen, doch de wijze waarop sommige
hedendaagsche schrijvers in deze rubriek geklasseerd worden, is willekeurig. Wij
hebben er niets tegen dat de Bom, Baekelmans en Constant Eeckels in éen groep
vereenigd worden, doch zouden dan iets meer willen vernemen van ‘dezelfde
eigenaardige ontwikkeling’ die hen tot geestverwanten slaat? Men kan toegeven dat
Eug. de Bock en André de Ridder tegenover deze drie staan, doch men vraagt zich
af of de antithese in den grond wel zoo veel beteekenis heeft voor het stadsbeeld?
Doch waarom Monteyne en Frans Smits, afzonderlijk worden beschouwd als de
‘onverbiddelijken’ is ons een raadsel, beiden komen toch lijnrecht uit de kunst van
Baekelmans, al verschillen zij onder elkaar door hun persoonlijken aanleg. Dat is
alles weliswaar slechts bijzaak, als classificatie, waarmee de auteur het
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recht heeft zich vrijheden te permitteeren, doch het draagt geenszins bij tot de
helderheid van zijn werk. Ook in dit gedeelte zijn veel beschouwingen die niet
onaanvechtbaar zijn, bv. waar schr. van de Bom's Wrakken zegt dat dit ‘niets is dan
atmosfeer’, nl. die van de haven en het spleen, dit is op zichzelf niet onjuist. Het zou
echter de moeite geloond hebben nadruk te leggen op die eigenaardigheid, dat de
haven bij de Bom niet anders dan een spleenachtig gevoel heeft opgewekt, want het
eigenaardige is dat, te rekenen met Wrakken, de haven aldoor melancolische gedachten
en stemmingen heeft ingegeven, dat de auteurs der late XIXe ook nog in de XXe
eeuw, nooit de haven beschouwd hebben als een bron van energie en werklust, dat
de transatlantieken nooit iets anders hebben verwekt dan weemoedig verlangen naar
romantische verten.
Hiermede komen wij tot dit kapitale paradoxe: dat schr. in die uitvoerige studie,
waar hij geen bijzonderheden heeft gespaard die hem waardeerbare inspanning
moeten hebben gevraagd, geen gelegenheid gevonden heeft, om den literairen
oorsprong op te sporen van het laat negentiendeeuwsch pessimisme in de
voorstellingen van Antwerpen. De studie van een zoo specifiek sociaal en
psychologisch verschijnsel, zou minstens van zooveel belang geweest zijn als de
soms overdadige opsommingen die schr. ten beste geeft. Het moet hem als een groot
verzuim worden aangerekend, dat hij den niet te ontkennen invloed van Georges
Eekhoud heeft over het hoofd gezien. Aan de leden der Koninklijke Vlaamsche
Academie hoeven wij niet te herinneren welke beteekenis La Nouvelle Carthage
gehad heeft op het einde van de vorige eeuw. Die beteekenis was literair, èn
maatschappelijk. Voor het eerst ontplooide een schrijver een breed dramatisch fresco
van Antwerpen waarbij alle oudere voorstellingen verbleeken. La Nouvelle Carthage
blijft een monument van onmiskenbare waarde, al mogen wij thans genoeg hebben
van de te sterk gekruide taal die de kunst van Flaubert en van J.K. Huysmans tot haar
uiterste consequenties heeft gedreven. Dat het verschijnsel van den eenling, van den
onterfde, die alleen vijandig staat tegenover de stad, ook iets heel bijzonders is, blijkt
meer dan voldoende uit den diepen indruk dien hij gemaakt heeft op de Vlaamsche
romanschrijvers. Daarbij komt nog dat Eekhoud en zijn volgelingen dien eenling in
het licht zet van de apotheose; moge hij ook, met onze oogen gezien, voor de mo-
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derne samenleving waar hij niet meer bruikbaar is, niet meer zijn dan een nietsdoener,
een willooze, een mismoedig droomer die niet weet wat hij wil, op het einde der
XIXe eeuw is hij de verongelijkte, het slachtoffer van de onevenwichtigheid in de
maatschappij, méer nog, een toekomstig wreker (zooals Paridael in La Nouvelle
Carthage), en wie verder wil opklimmen zal natuurlijk terecht komen bij Dostojewski.
De afwezigheid van Eekhoud in deze studie is onbegrijpelijk, - tenzij schr. zou
aanvoeren dat dit verzuim opzettelijk was, omdat La Nouvelle Carthage niet in het
Vlaamsch geschreven is? Deze reden gaat niet op, des te minder wanneer men daarbij
bedenkt, dat Eekhoud te Antwerpen heeft geleefd, dat zijn roman door en door
Antwerpsch is, dat Eekhoud zelf meer dan eens zijn spijt betuigd heeft de Vlaamsche
taal niet genoeg machtig te zijn geweest om La Nouvelle Carthage in het Vlaamsch
te schrijven.
Een andere vraag die hier nog rijst en die wij beknopt willen omlijnen om het
verslag niet te verlengen, is die van de eenzijdigheid der sociale standen bij onze
Vlaamsche auteurs, eenzijdigheid die hun, o.i. ten onrechte, wel eens als een fout
wordt aangerekend. Wel kan men schr. bijtreden waar hij zegt: ‘zoo treft dan dadelijk
het afwezig zijn van de vrije beroepen, van artsen, advokaten, leeraars en professoren
(sic), ingenieurs en durvende architecten’. Men kan dit betreuren; het is inderdaad
bevreemdend dat, in de laatste 50 jaren schrijvers die door hun literair beroep
aangewezen zijn op een zoo ruim mogelijke studie der menschheid, zoo weinig
belang hebben gesteld in de burgerij, vooral te Antwerpen in de handelswereld, dat
zij zich nog minder moeite hebben gegeven om eens te trachten door te dringen tot
het leven van de zg. hoogere standen. Natuurlijk kon dat niet bijdragen tot de
volledigheid van een literair beeld, en het is des te vreemder wanneer men bedenkt
dat de kennis der vreemde letteren hier zoo verspreid is. Verder gaande zou men
kunnen beweren dat een romanschrijver aardig partij had kunnen trekken uit de
crimineele annalen, waar Antwerpen, onder de Europeesche steden een niet onaardige
plaats inneemt, - in een academisch verslag zullen wij geen namen noemen van
beruchte processen, doch wij denken met spijt dat dit een dankbaar gebied zou geweest
zijn voor de studie van de geldzucht en van de liefde.
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De oorzaak van de beperking van het menschelijk personeel in de Antwerpsche
romans moet worden gezocht in het feit dat onze romanciers niet met alle standen
voldoende bekend zijn om ze in hun werk te pas te brengen, - dat is gebrek aan
wereldkennis. Anderzijds is het hun kracht geweest dat zij zich hebben weten te
beperken, en het staat trouwens heelemaal niet vast, dat de artistieke kwaliteit, die
de hoofdzaak blijft, per se hooger zou geweest zijn in romans van ruimeren socialen
omvang. Een andere reden zien wij niet, want de bewering die wij wel eens hebben
hooren vooruitzetten, dat er technische moeielijkheid zou bestaan om
Franschsprekende standen in een Vlaamschen roman te laten optreden en spreken,
heeft geen beteekenis, vermits de voorbeelden van het tegendeel wel zouden kunnen
aangevoerd worden; het is daarbij voldoende den naam te herinneren van Marcel
Proust om zich te overtuigen dat men zich heel goed een roman kan voorstellen waar
de gesprekken onrechtstreeks worden weergegeven en de dialoog zelfs heelemaal
wegvalt.
Om terug te keeren tot het werk A, kunnen wij de bemerking van schr. bijtreden
waar hij zegt dat ‘de voorliefde voor momentopnamen, voor folkloristische
eigenaardigheden, vanzelf de gecompliceerde zielen van denkers en intellectueelen
uitschakelen’. Met die voorkeur voor folkloristische eigenaardigheden is wel wat
gewoekerd, zoodat men op den duur van de folklore wel eens genoeg gaat krijgen,
evengoed als destijds van de boerennovelle. Toch moeten wij schr. doen opmerken
dat het verkeerd zou zijn zielkundige complexiteit te verbinden aan intellectualisme,
- de Bom's Wrakken is daarvan een leerrijk en afdoende bewijs.
Om te besluiten, achten wij het werk A verdienstelijk, omdat het vooreerst getuigt
van veel grondige studie. Dat schr. zich nog niet voldoende weet te richten op
synthese, en, overweldigd door de groote stof, zich in verzoeking heeft laten brengen
om veel te invetorieeren en breed gebruik te maken van citaten, dat kan niet
aangewreven worden als een groote tekortkoming, wanneer men rekening houdt met
den nog jeugdigen aanleg, die uit de geheele instelling van het werk blijkt. Dat hij
het Antwerpsch stadsbeeld in den allerbreedsten zin heeft opgevat, en in dat opzicht
voor den lezer geen genade heeft gekend, dat was zijn recht; hij heeft zich evenwel
laten verleiden, de studie
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der Antwerpsche literatuur wat te gemakkelijk in de plaats te stellen van het
voorgestelde onderwerp, Antwerpen als literair motief. Onze bezwaren tegen zijn
methode van onvermoeibaar over-en-weer-loopen in den tijd waarbij hij, en vooral
in de XIXe eeuw, den lezer niet ontziet door telkens in herhalingen te vervallen,
hebben wij voldoende uiteengezet om er niet meer op aan te dringen.
***

Van het werk van B kan men zeggen dat het de deugden en gebreken bezit die niet
aanwezig zijn in het manuscript A. Vooreerst heeft het op A dit voordeel dat de stof
ingedeeld is in korte hoofdstukken, zoodat een algemeen overzicht duidelijk wordt,
dit bemerken wij reeds in de inhoudstafel waaruit blijkt dat de auteur de omvangrijke
stof heeft weten te beheerschen zonder zich te laten verleiden tot de lange uitwijdingen
of herhalingen. Ongelukkig worden wij van den aanvang, vooral in de twintig eerste
blz. die gaan over ‘Antwerpen, de veelzijdige stad’, getroffen door veel naïveteiten
en oppervlakkigheden, o.a. over het karakter van den Antwerpenaar. Gezelligheid
en intimiteit zijn geen specifieke eigenaardigheden van Antwerpen, - schr. heeft
vermoedelijk nog niet veel steden gezien om die met Antwerpen te kunnen
vergelijken. Veel uitlatingen getuigen van ongecontroleerde overdrijving, o.m. waar
hij spreekt van de ‘beklemming der straten’, het ‘geloei van stoomfluiten’, de ‘klerken
bij wie het humanisme het meest nawerkt’ enz. Gebrek aan ondervinding en aan
vergelijkingsmateriaal blijkt ook uit de toepassing op Antwerpen van het begrip der
grootstad en der grootstadmentaliteit zooals dat omschreven werd door Dr. Prims in
zijn studie De grootstad en hare sociale beteekenis. Het is ons niet bekend of Dr.
Prims Antwerpen bedoeld heeft, doch om het even, de bewering van den schr. over
den afstand tusschen armen en rijken is niet anders dan schromelijke overdrijving.
In de bepaling van de karaktertrekken van den Antwerpenaar hervalt schr. gedurig
in gemeenplaatsen. Sommige beschouwingen o.a. over patriciërs van eigen bodem
en uit den vreemde herinneren te veel aan Edmond De Bruyn's Lof van Antwerpen.
Uitlatingen zooals over de Sinjoorsche luchthartigheid, reislust, luidruchtigheid in
den vreemde, hebben slechts
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de waarde van klanken, evenals de korte beschouwingen over het zg. modernisme
van den Sinjoor die op een apodictischen toon worden uitgesproken waarin wij
nogmaals den invloed van Edmond De Bruyn herkennen, maar die kent den Sinjoor,
en schr. van B blijkbaar niet.
Reeds de titels van het IIe en IIIe hoofdstuk bewijzen dat ook in dit werk het
eigenlijk onderwerp, de literatuur over het stadsbeeld, versmolten is met het
letterkundig leven te Antwerpen in het algemeen. Deze hoofdstukken gaan van de
XIIIe tot de XVIIIe eeuw; zij omvatten een duidelijk uiteengezette geschiedenis van
Antwerpen, niet alleen op cultureel maar zelfs op economisch gebied.
Geuzenliteratuur, Rederijkerij, Humanisme, Contrareformatie enz. tot den ondergang
in de XVIIe eeuw - gansch het verloop der Antwerpsche geschiedenis wordt er
onderzocht. Al kunnen wij ons niet eens verklaren met sommige uitlatingen, en zijn
er ook historische vergissingen (o.a. betreffende den datum van de voltooiing van
O.L. Vrouwetoren) toch is het een verdienste dat het Antwerpsch stadsbeeld wordt
bestudeerd in logischer historische orde zonder het over- en weergaan dat het werk
A karakteriseert.
Doch het is pas met het IVe hoofdstuk over de XIXe eeuw dat onze aandacht meer
gaat gespannen zijn. De heropleving der letteren biedt schr. gelegenheid tot onderzoek
van de rol van Jans Frans Willems, Blieck, van Kerckhove enz. eenigzins verrassend
is de verhouding van Snieders tot Conscience die o.i. wel meer had mogen worden
gedetailleerd. Beginnen de beschouwingen over den grootstadsroman in de XIXe
eeuw, met aanhalingen van Dr. Prims en zijn pessimistische opvatting over den
eenling, die wij niet kunnen onderschrijven en die zeker niet toepasselijk is op
Antwerpenaren wanneer men de verhoudingen van onze stad tot wereldsteden in
acht neemt, dan getuigt de studie van hier af toch van meer nadenken dan schr. A
gelegenheid had aan den dag te leggen. Terloops moet ik aanmerken dat hij niet
voldoende vertrouwd is met het oeuvre van Dickens wanneer hij beweert dat dezes
‘werk nog niet overgaat tot een scherpe sociale aanklacht’, - integendeel, het is
immers overbekend welken enormen invloed Dickens gehad heeft op allerlei sociale
hervormingen en wat hij bereikt heeft door wat Chesterton zijn ‘practisch
sentimentalisme’ noemt.
Als een verdienste moet het hem worden aangerekend,
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en hier is de auteur B superieur aan A, de rol en de beteekenis van Georges Eekhoud
en La Nouvelle Carthage duidelijk te hebben vooruitgezet. Ook de verhouding van
de Bom tot Eekhoud komt tot haar recht, ofschoon de uitlating dat Wrakken een
‘treurig werkje’ is, aanleiding kan geven tot misverstand. Men moet het voorzeker
op prijs stellen dat schr. niet gevreesd heeft ook af en toe vergelijkenderwijs een
vreemden auteur te bespreken, waaruit dan toch belezenheid en de omvang van zijn
oordeel blijken; de wijze evenwel waarop die namen worden te pas gebracht geven
den indruk dat zij eenigzins uit het verband vallen, dit is o.a. het geval met Norbert
Jacques, met Léon Werth, Octave Mirbeau en Horace van Offel.
De bladzijden over de grootstadsliteratuur bevatten goede dingen, doch heel wat
zwakheden. Verkeerd achten wij bv. de te besliste bewering dat ‘heel de literatuur
over Antwerpen in de XXe eeuw ons doorgaans niet veel nieuws brengt, noch wat
inhoud, noch wat vorm of kunstopvatting betreft’. Deze bemerking kan alvast niet
slaan op André de Ridder, Willem Elsschot, om niet eens te spreken van de
allerjongsten. Anderzijds zijn de namen van onze romanciers weinig gelukkig gekozen
wanneer schr. beweert dat veel aspecten van de grootstad nl. zelfs grootstadszeden,
economische vraagstukken, politieke motieven enz... werden behandeld door
Baekelmans, Monteyne, Eeckels, Duykers en Frits Francken. Ten slotte lijkt het ons
ook overdreven dat Conscience en Snieders misschien den klaarsten kijk zouden
gehad hebben op de heerlijke toekomst van Antwerpen ‘waarvan zij al de beloften
te boek stelden’. Schr. maàkt trouwens misbruik van het modernisme dat hij natuurlijk
nergens omlijnt. De uitdrukkingen ‘allermodernste grootstadroman’, ‘hypermoderne
generaties’, komen nogal dikwijls voor, en hebben in den grond geen aesthetische
beteekenis vermits het denkbeeld van het moderne weinig of geen betrekking heeft
op de hoedanigheid der stadsliteratuur. Bij Lode Zielens had hij duidelijker kunnen
naar voor brengen dat deze schrijver meer de synthese van de Stad geeft dan haar
lokale kleur, het is juist een eigenaardigheid dat een aan Antwerpen gehecht schrijver
zoo weinig plaatselijk karakter aan zijn romans heeft gegeven, die veeleer doen
denken aan het hedendaagsch synthetisch tooneeldecor. Zeer terecht spreekt schr.
van het ‘willoos fatalisme’ van zijn personages, - deze
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eigenaardigheid houdt nu wel geen rechtstreeks verband met het stadsbeeld, doch
het bevestigt nog eens wat wij hiervoor gezegd hebben van het menschentype dat
reeds voorgesteld werd in La Nouvelle Carthage, en dat thans zoo taai blijkt te zijn
vermits het tot bij de jongste auteurs voortleeft. Wij hebben er geen bezwaar tegen
dat schr. er ook werk bijhaalt van Filibert van Haverbeke (Het Kluwen) doch wegens
de uitzonderlijke techniek die, zoo ver wij kunnen gissen (maar dat wordt niet gezegd),
verwant schijnt te zijn met schrijvers zooals dos Passos en Buchanan hadden wij
graag iets meer van dezen auteur willen vernemen.
Het hoofdstuk over de poëzie lijkt ons beter dan dat over het proza. De
overwegingen over de superioriteit van Van den Oever's verzen op zijn archaïstisch
proza kunnen wij geheel bijtreden. Er is geen bezwaar dat schr. er terloops een paar
Fransch-Belgische dichters bijhaalt, ofschoon hij op dat gebied zooals wij straks
zullen zien, wel wat ver gegaan is, en dat hij Verhaeren en Max Elskamp citeert; hij
schijnt echter niet bekend te zijn met een der bijzonderste en uitnemend lokale poëma's
van Elskamp, nl. La rue St-Paul. Sommige dichters, vooral P. van Ostayen, zijn veel
te beknopt behandeld.
Er is ook een hoofdstuk over het essay, het initiatief is uitstekend, doch schr. had
beter gedaan zich te beperken bij de Vlamingen die talrijk genoeg zijn om op dat
gebied afzonderlijk te worden besproken: desnoods had hij er Edmond de Bruyn's
Eloge d'Anvers kunnen bijhalen vermits van dit essay dan toch een Vlaamsche
vertaling bestaat. Het bijvoegen van Schnaase, Potgieter, Victor Hugo, Taine en
Fromentin lijkt overbodig, want dit maakt geen deel uit van het onderwerp.
Nu wij toch van het essay spreken moet ons een laatste opmerking van het hart,
die op beide werken slaat: het is te betreuren dat geen van beide auteurs genoeg
belang heeft gehecht aan Weerspiegeld Antwerpen; zooals wij er vroeger hebben op
gewezen in de Gids is dit boek een unicum. Wij kennen geen soortgelijk welk over
andere steden. Sinjoren geboren rond de jaren '80 hebben er hun herinneringen
vastgelegd over elke wijk van Antwerpen in den vorm van een essay of een kort
gedenkschrift. Het is ongemeen interessant om zijn plaatselijke beteekenis. Natuurlijk
dient er rekening te worden gehouden met de literaire eigenaardigheid van elk stuk,
doch het stadsbeeld op het einde van de XIXe eeuw is er op merkwaardige wijze
vast-
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gelegd, en verdiende van beide opstellers meer dan oppervlakkige aandacht.
Uit het voorgaande moge gebleken zijn dat beide werken groote hoedanigheden
hebben. De methode van B staat boven die van A. Het blijft de verdienste van het
werk B de stof duidelijker te hebben overzien en de chronologie methodisch te hebben
ingedeeld. Deze deugd kan niet worden aangerekend aan A die willekeurig van den
hak op den tak gesprongen is en talrijke herhalingen niet heeft kunnen vermijden.
Anderzijds, moeten wij er rekening mee houden dat B in sommige deelen het doel
heeft voorbijgeschoten: wel blijkt uit B veel belezenheid in de vreemde letteren, doch
strikt genomen mochten die buiten rekening worden gelaten, terwijl A strenger bij
het onderwerp wist te blijven. Een andere kwaliteit van B is dat er plaats wordt
ingeruimd aan La Nouvelle Carthage waarvan de groote beteekenis voor het verloop
van de Vlaamsche literatuur over Antwerpen onmiskenbaar is. Wij hebben voldoende
betuigd dat het verzwijgen van Eekhoud in A een onbegrijpelijk verzuim is.
De geheele literaire opzet van A is evenwel sterker dan die van B. Deze laatste is
vaak voor auteurs van beteekenis zooals Baekelmans en van Ostayen te beknopt, om
niet te spreken van naïefheden die blijkbaar nog op rekening moeten worden gezet
van de jeugd. Al moeten wij erkennen dat A nogal hoogdravend kan zijn, en neiging
heeft tot onbedaarlijkheid, dan moeten wij toch toegeven dat er meer gang is in zijn
werk, dat hij zich geen moeite ontzien heeft om dichters en prozateurs geestdriftig
te bespreken en daarbij blijken heeft gegeven van voldoende critisch oordeel. Het
werk van B vergeleken met A geeft een meer schoolschen indruk, al is de verdeeling
der stof duidelijker dan de wijdloopige dissertatie A.
Wij zijn van oordeel dat het werk A zou mogen bekroond worden. Toch moeten
wij voorbehoud maken voor eventueele uitgave, - er zou slechts tot publicatie op
Staatskosten kunnen worden overgegaan mits herziening, schifting en zuivering.
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Verslag van den heer J. Muls, tweeden verslaggever.
Over het algemeen ben ik het eens met collega Cornette in zijn beoordeeling van de
beide ingezonden werken. Indien hier nog een paar opmerkingen worden gemaakt,
dan hebben die slechts voor doel het besluit, waartoe hij reeds kwam, meer kracht
bij te zetten.
In deze regelen worden de beide handschriften ingezonden onder de kenspreuken:
‘Ook de stad kan een bloeiende boomgaard zijn’ en ‘Antwerpen die stadt minioot’
aangeduid als in het eerste verslag met de letters A en B.
De schrijver van A heeft zich veel beter van de opdracht gekweten. Waar het gaat
om ‘Antwerpen als literair motief in de Nederlandsche letterkunde’ te behandelen,
dient in de eerste plaats dat motief zelf onderzocht en moeten de bestanddeelen van
dit motief ontleed en bepaald worden.
Een stad is een levend complex dat wisselt door de tijden. Om volledig te zijn
moet de schrijver ons zeggen hoe zij was vroeger, hoe zij was gisteren, hoe zij is
thans. Hij zal vervolgens nagaan hoe deze gegevens, de bestanddeelen van het motief
Antwerpen terug te vinden zijn in de Nederlandsche literatuurgeschiedenis.
Dat heeft schrijver van A dan ook gedaan. Daardoor viel het hem moeilijk om te
vermijden dat dezelfde auteurs meer dan eens werden besproken naar gelang zij het
verleden van stad en stedeling of bestanddeelen van Antwerpen in het heden, zooals
de toren, de stroom, het havenbedrijf, de moderne grootstad tot onderwerp van hun
dicht- en prozawerk hebben genomen. Zoo komt telkens het motief ‘Antwerpen’ op
een of andere wijze weer aan de beurt en de schrijver laat zich bij zijne bespreking
leiden door de schoonheid der literaire productie bij het behandelen van het motief
dat aldus geleidelijk tot een zekere volledigheid van voorstelling komt.
Schrijver van B heeft zich meer op een zuiver literairhistorisch standpunt gesteld.
Hij geeft een overzicht van de literatuur van en over Antwerpen. Zijn verdeeling van
de stof gebeurde streng naar tijdsorde. Zoo verkreeg hij gemakkelijk orde en
gebondenheid maar niet zonder nadeel voor de bestudeering van het gegeven motief
Antwerpen, dat in het werk van A veel rijker tot zijn recht komt.
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Het literair-historisch standpunt vergt historische volledigheid en literair-critisch
inzicht, kwaliteiten die bij schrijver van B niet altijd aanwezig zijn. Wanneer b.v.
Dürer wordt vernoemd met het Dagverhaal zijner Nederlandsche Reize dan vragen
wij ons af waarom Erasmus niet aan de beurt kwam noch Thomas Morus die zijn
Utopia laat beginnen in de cathedraal van Antwerpen. Wanneer de vriend van
Erasmus, Petrus Egidius of Peter Gillis wel wordt vernoemd dan gebeurt dit zeer ten
onpas daar hij onder tijdgenooten van Justus Lipsius wordt gerekend, wanneer hij
in werkelijkheid bijna een eeuw vroeger heeft geleefd.
Wanneer schrijver van B moderne auteurs behandelt als Conscience, Snieders,
Van Kerckhoven, Zetternam, Dodd, Sleeckx, dan blijft het vaak bij een al te bondige
vermelding, wanneer wij uit hun werk de synthese zouden willen zien opgediept van
hunne onderscheidene voorstellingen van het Antwerpsche motief. Deze afwezigheid
van critische verklaring valt vooral op wanneer het gaat om werken die nochtans
Antwerpen voor uitsluitend onderwerp hebben zooals ‘Bezette Stad’ door Paul van
Ostayen. Wie het dichtwerk niet kent krijgt er door de bespreking niet het minst idee
van.
Schrijver van B met zijn literair-historischen opzet liet zich ook afleiden door de
producten van vreemde literaturen. Hij gaf daardoor wel blijk van groote belezenheid
die hem dienstig was tot vergelijkende literatuur-geschiedenis en tot het aanwijzen
van invloeden als deze van George Eekoud met zijn Nouvelle Carthage die van zoo
groot belang zijn geweest voor de opvattingen die de romans van de Bom,
Baekelmans, Monteyne ten grondslag liggen.
Doch hierdoor week schrijver van B ook van het eigenlijk onderwerp af. De
onverwachte kwaliteit die hij aldus verkreeg mag hem niet worden aangerekend
boven schrijver van A, die ze niet bezit, want ze wordt door de opdracht van de
prijsvraag niet vereischt. Overigens zijn deze uitwijdingen in vreemde literaturen
niet altijd volledig wanneer wij zien dat een schrijver als Descamps met zijn Voyage
Pittoresque niet eens wordt vernoemd.
Een zelfde kritiek kan tegen beide schrijvers worden uitgebracht omdat zij beiden
een zelfde vergissing begingen bij het behandelen van hun stof. Zij lieten zich namelijk
begoochelen door een overigens bij hen zeer vaag gebleven idee der grootstad.
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Met dat zeer onduidelijk begrip der grootstad hebben zij de besproken literatuur over
Antwerpen onder hand genomen en zij zijn er doorgaans ontgoocheld van terug
gekomen. Dat het klein-burgerlijke leven in zoo overwegende maat door schrijvers
over Antwerpen behandeld werd, beteekent niet dat deze stad in de 19e eeuw een
provinciaal nest zou zijn gebleven waar de aristocraat, de intellectueel, de groote
zakenman, de mondain in geen enkel exemplaar aanwezig zou zijn geweest.
Voorbeelden van het tegenovergestelde zouden genoeg kunnen worden aangehaald.
Het kunstgehalte van een roman wordt overigens in niets geschaad door het feit dat
er kleine menschenlevens in behandeld worden. Het blijft immer een kwestie niet
zoozeer van onderwerp dan van de manier waarop het behandeld wordt.
Provinciale aspecten zijn daarbij zeer goed vereenigbaar met het idee der grootstad.
Wie wereldsteden niet slechts van een oppervlakkig en vluchtig bezoek kent, maar
er langer tijd heeft gewoond, weet hoe zij onverwachte kleinsteedsche en zelfs
dorperige uitzichten kunnen vertoonen. In Parijs en Weenen is dat provinciale op
vele plaatsen terug te vinden. In Londen en New-York wordt het zelfs angstvallig
bewaard en beschermd als een eigenaardigheid, een herinnering aan het verleden.
Een grootstad is niet denkbaar zonder traditie. Het oudbakkene en provinciale te
midden van moderne groei mag niet als een gebrek worden aangezien, maar als het
bewijs van een overlevering die van geslacht tot geslacht in een bepaald millieu
wordt bewaard en die haar een zeldzaam persoonlijk karakter, een eigen locale kleur
verleent.
Beter dan te vertrekken van een onvolledig of verkeerd begrip der grootstad dat
de schrijvers aan menig literair gewrocht een verkeerden maatstaf deed aanleggen,
hadden zij zich eenvoudig moeten instellen op het bestaande literair materiaal over
Antwerpen, op wat de schrijvers ervan gemaakt hebben. Zoo hadden zij in ver van
elkaar verwijderde auteurs als Conscience en Paul van Ostayen, als Van Kerckhoven
en Gilliams een charme kunnen ontdekken die de tijd, de onzichtbare meester, aan
elk werk verleent.
In de gegeven omstandigheden verdient schrijver van A te worden bekroond en
hij kan wellicht vóor den druk zijn werk nog eens herzien en verbeteren.
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Verslag van den heer Em. De Bom, derden verslaggever.
Msc. A.
Na de grondige uiteenzetting van onzen collega prof. A.H. Cornette, en de zich
daarbij aansluitende beschouwingen van collega dr. Jozef Muls wordt de taak van
den derden verslaggever ongetwijfeld een veel lichtere.
De bezwaren van Prof. Cornette beaam ik: de logische bouw, de sterke greep
ontbreken meestal. Zekere beoordeelingen, als die over Aug. Snieders' en Karel van
den Oever's werken, zijn voor herhaalde tegenspraak vatbaar. Zeer subjectief, àl te
subjectief, klinkt mij schrijvers advies over zekere jongere auteurs. Maar het werk
biedt zulk een schat van dokumentatie, de schr. heeft zooveel materiaal bij elkaar
gezocht, dat men daar geen lof aan onthouden kan.
M.i. kan zijn studie bekroond worden.
Mag ik hem wijzen op een onvrijwillige, wel te vullen leemte, nl. de kennisneming
van dr. Gilliams' mooie opstel Ik en mijn stad, in het pas verschenen werk
‘Vlaanderen, o welig huis’. Ook een bijdrage van A.H. Cornette en die van anderen
in het Antwerpen-nr van het tijdschr. Vandaag, en sommige van E. de Bom in de Vl.
School, in Nieuw Vlaanderen en in Dagwerk zijn hem ontgaan of bleven onvermeld.

Msc. B.
Over het msc. B deel ik eveneens de meening van collega Cornette.
Men verontschuldige een persoonlijke opmerking. Dat ik den achtbaren schrijver
van B eenigszins tot zoo iets als een steen des aanstoots ben moeten worden - mijn
zoogenaamd ‘pessimisme’ vermocht zijn jeugdige naïveteit zelfs een poos te
‘verontwaardigen’! - zal ik me helaas nooit vergeven! - Dat hij verder van mijn
‘unvollendete’ poging tot een Antw. roman, met ‘Het Land van Hambeloke’, nooit
iets vernomen heeft, is zijn zaak. Het werk besloeg maar 3 à 400 blz. in het msc. Dat
Wrakken geen plezierige mop mag heeten, kan ik ondertusschen vrijwel met hem
eens zijn. Zóó was dit verhaal van liefdeleed en van jeugdig heimwee dan ook
eigenlijk niet bedoeld...
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Zijn studie is trouwens, zooals mijn vriend Cornette duidelijk uiteenzet, verdienstelijk,
om de methode vooral, en ook omdat hij Eekhoud's figuur er in haar invloedswaarde
op diens jongere tijdgenooten heeft toegekend.
Dat bij 't beoordeelen van al de literaire werken niet altijd de geestelijke sfeer van
den tijd, die op een generatie invloed oefent, volkomen juist is aangegeven, kan
nadrukkelijk aan beide auteurs bewezen worden. Het zij zoo!
Mijn conclusie is dus: A worde bekroond, mits ernstige zelfcritiek vóor het afdrukken.
B is niet onverdienstelijk, maar kan het tegenover A aan ruim inzicht en grondige
bewerking niet halen.

Taalkunde
1o - Men vraagt: Een critisch glossarium op de werken van Hadewijch.
Eén antwoord is ingekomen onder de kenspreuk: Hiertoe en weet ic geen dietsch.
Tot leden van den Keurraad werden aangesteld: de heeren J. VAN MIERLO, R.
VERDEYEN en FR. BAUR.

Verslag van den heer J. Van Mierlo, eersten verslaggever.
Wat mag men redelijker wijze verwachten van een critisch glossarium bij het werk
van een schrijver?
Dat het ons een volledig beeld zou geven van den woordenschat, met vermelding
bij ieder woord van wat soort van woord het is: wat soort van werkwoord b.v., wat
soort van substantief, en van welk geslacht, zoover dit uit de teksten kan opgemaakt
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worden; met eventueel ook de verschillende vormen der woorden en bij verschillende
vormen de daarbij passende vindplaatsen.
Dat het voor ieder woord de juiste beteekenis of beteekenissen zou aangeven, met
voor elke beteekenis de daarbij hoorende vindplaatsen, althans zóóvele, dat de
beteekenis van het woord nergens nog twijfel overlaat en dat alle moeilijke, verklaring
behoevende, plaatsen onder een of andere beteekenis worden ondergebracht. Men
kan aannemen, dat bij zeer gebruikelijke woorden niet alle vindplaatsen voor iedere
beteekenis worden aangegeven; maar dan moeten de wel aangegeven vindplaatsen
toch een voorstelling toelaten van het al of niet veelvuldig gebruik van het woord in
die beteekenis; en niet slechts voor één werk, maar voor het volledig oeuvre; zij
moeten mede van dien aard zijn, dat ze ook voor de niet-aangegeven vindplaatsen
geen twijfel omtrent de beteekenis overlaten.
Het glossarium zal de vraagbaak zijn bij alle twijfelachtige of eenigszins lastige
plaatsen in het werk van den schrijver.
Bij de gewone taalwoorden, lidwoord, voornaamwoord, enz. is het wel niet noodig
alle plaatsen op te sommen; men verwacht dan alleen de vindplaatsen voor een
eventueel afwijkend gebruik, met ook de verschillende buigingsvormen, zooals bij
de werkwoorden de verschillende vervoegingsvormen, met enkele vindplaatsen.
Het werk van een glossarium is wel niet dat van een spraakleer; maar men verwacht
er toch het noodige materiaal in te vinden dat de spraakleer behoeft.
Eindelijk moeten de beteekenissen eenigszins geordend worden; zooveel mogelijk
uitgaande van een algemeene beteekenis die het woord bij den schrijver heeft, om
tot de daaruit afgeleide beteekenissen af te dalen.
Beantwoordt dan het ingezonden werk aan deze eischen? Ik vrees zeer van neen.
Wat ten eerste de volledigheid betreft: de Latijnsche woorden die Hadewijch hier
en daar gebruikt werden niet opgenomen; evenmin de eigennamen van personen, of
plaatsen. Men kan dit standpunt verdedigen, hoewel men het ook wenschelijk kan
achten, dat die woorden vermeld werden; zij zijn niet alle duidelijk; een glossarium
zou bovendien het opzoeken dier namen in de werken voor bepaalde doeleinden
vergemakkelijken. Ik heb niet opzettelijk onderzocht of alle woorden werden
opgenomen, doch
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na enkele steekproeven vind ik reeds b.v. wets in wets na wee claghen (Str. Ged. 35,
21) onvermeld.
Ik doorloop even de letter P, een der kortste, en vind dat het werkwoord plien (Str.
Ged. 39, 57), geploen (Str. Ged. 9, 8) ontbreekt. En toevallig zoekend bij wech vind
ik wel wechdoen, maar niet wechvlien (30, 46. Str. Ged.).
Wat de vermelding betreft van de soort dat ieder woord is, dadelijk treft, dat nergens
gezegd wordt welk geslacht een substantief bij Hadewijch heeft; nog minder of het
overal hetzelfde geslacht heeft. Ik begrijp dat men het geslacht niet aangeeft wanneer
dit niet blijkt. Elders mag dit toch niet ontbreken. Ook van de werkwoorden worden
geen vervoegingsvormen meegedeeld; van hun zelfstandig gebruik geen melding
gedaan.
De verschillende schrijfvormen van een woord worden gewoonlijk wel aangegeven,
bij het begin van ieder artikel; doch men verwacht dat voor elken vorm de vindplaats
zou vermeld worden, wat ontbreekt.
Ik kom nu tot de voornaamste bezwaren die ik tegen dit glossarium heb. De
vindplaatsen voor elke beteekenis van een woord zijn uiterst schaarsch. De aanlegger
heeft zich telkens met een paar verwijzingen tevreden gesteld, en dan nog meestal
uit de Visioenen. De door hem aangewezen vindplaatsen worden dan in alle
uitvoerigheid afgeschreven, wat sommige artikels vrij lang maakt, zonder dat ze
feitelijk veel leeren. Van alle vindplaatsen voor een woord of een beteekenis van een
woord is dus hier geen spraak. Het glossarium kan ons geen voorstelling geven van
het min of meer zeldzaam, min of meer gewoon gebruik van een woord, evenmin
als van het gebruik van het woord in de verschillende deelen van Hadewijch's werk.
En toch is dit wel een hoofdvereischte van zulk een critisch glossarium: zoo mist
men het materiaal, dat van zulk een glossarium voor allerlei vragen verwacht mag
worden. Voor de verklaring van Hadewijch zelf is zulk een glossarium van weinig
belang: men weet nu wel hoe aanlegger enkele plaatsen begrepen heeft, maar niet
hoe hij het woord in zoovele andere plaatsen opvat of hoe men het daar begrijpen
moet: welke der verschillende beteekenissen past, nu hier, dan daar? De groote last
der verklaring wordt nog steeds aan den lezer overgelaten: wat heeft men dan aan
zulk een glossarium? Is dit niet al te gemakkelijk?
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Zelfs wanneer men meent voor zeer gebruikelijke woorden niet alle vindplaatsen te
moeten vermelden - men moet ze daarbij niet telkens overschrijven - dan nog moeten
de vindplaatsen zoo gekozen zijn dat ze iets leeren over de verspreiding en het gebruik
van het woord bij Hadewijch. Men moet zeggen, hoe men het woord gewoonlijk
dient op te vatten; of het woord in deze of gene beteekenis nog elders, of dikwijls,
of zelden, voorkomt, enz. Van dit alles niets.
Ik bedoel natuurlijk niet, dat men voor de allergewoonste woorden van de
algemeene taal alle vindplaatsen zou samenbrengen van enclitica, en, so, van negatie,
van gewone bijwoorden, of voegwoorden, ende, of, enz. Daar is het voldoende op
te merken wat er eigens aan is en waar zulke eigenaardigheden voorkomen.
Zoo ook bij de voornaamwoorden en de bezittelijke bijvoeglijke naamwoorden.
Hier dienen alleen de gewone vormen vermeld, met eventueel de eigenaardige
afwijkingen. Toch zouden dan eventueel de vindplaatsen zóó kunnen gekozen worden,
dat ze ons de gewone verbuigingsvormen bij Hadewijch aan de hand doen. Doch
ook hier vind ik nergens het bewijs, dat aanlegger zich om deze zaken bekommerd
heeft.
Om niet te gewagen van mijn, haar, uw, enz. waar men haast niets zal vinden b.v. haer wordt als volgt afgedaan: ‘bezittel. vnw. Haar’ met als voorbeeld: ‘Na haere
genuechten weghe mesval / Si mi die meeste vrome, str. 1, 19-20,’ zonder meer; van
de verschillende vormen, van zelfs de beteekenis hun, geen spraak, wat reeds laat
vermoeden, dat aanlegger niet voldoende thuis is in het Middelnederlandsch - neem
ik, b.v. selc en vind: ‘aanw. vnw. zulk, een of andere’, met twee voorbeelden: ‘eer
selc van Minnen wert ghesoghet (Str. 5, 36) selke stat te besittene (Vis.)’ en verder
verwijzing naar Van Helten. Van het gebruik van het woord als selc ene, selc mensch
ic si, den selken, die selke; van het onbepaald gebruik: deze of gene, menigeen, enz.,
van den vorm sulc niets.
Ik kom tot de beteekenis der woorden. Ik zoek op het woord Minne. Ik vind er
niets anders dan: ‘znw. Minne’, met vier voorbeelden, drie uit de Visioenen, één uit
de Brieven. Uit Str. Gedichten, niets! Naar welke norm deze voorbeelden gekozen,
werden blijkt nergens. Van de beteekenissen die het woord bij Hadewijch kan hebben:
Minne verpersoonlijkt, als Koningin,
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of als Opperste Macht; Minne als vereenzelvigd met den H. Geest; als vereenzelvigd
met Christus; minne als gevoel in den mensch; minne gebruikt voor de minnende
ziel zelf; enz. geen spoor. Bij zulk een woord was het wel niet noodig alle vindplaatsen
op te sommen; doch de verschillende beteekenissen moesten onderlijnd en telkens
met treffende voorbeelden gestaafd worden.
Ik zoek op Redene: hier worden wel zes beteekenissen aangegeven, aan de hand
van mijn glossarium bij de Visioenen. ‘I. Rede, verstand, denkvermogen’; met drie
voorbeelden, twee uit de Brieven, één uit de Visioenen, waarvan der godleker redenen
hier volgens mij niet past. ‘2. Verpersoonlijkt verstand, verpersoonlijkte Rede’ met
één voorbeeld: o vroede vander redenen berecht, ja vander redenen ons groten Gods,
uit de Visioenen. Ik had deze beteekenis ook vermeld met het oog op het visioen
waarin Rede als koningin optreedt; het hier opgegeven voorbeeld past niet voor deze
beteekenis; in Str. Ged. had men heel wat voorbeelden gevonden. ‘3. Deugd van
verstandigheid’, met één plaats, Vis. 12, 98-100. 4. redeneering, betoog, uiteenzetting,
met één voorbeeld uit Vis. 6, 71-72: ic hoerde sine redene, ende verstont alle redene
met redenen: welk redene beteekent nu hierin: betoog, uiteenzetting? Ik had ook op
die plaats gewezen en ze volledig besproken.
Maar ik zou het woord in Ic hoerde sine redene niet zoo bepaald opvatten, eerder
algemeen: wat door het redeneerend verstand wordt voortgebracht; b.v. hier veeleer:
leering. En alle redene, is hier: alle onderscheidenlijke kennis; met redenen is: met
de menschelijke, onderscheidenlijke kennis. ‘5. uitdrukkingskracht’; met drie
voorbeelden uit de Vis., waarvan tweemaal onseggheleke enegher redenen, wat
eerder past bij ‘6. taal’, met één voorbeeld uit Vis. en één uit Brieven: hemelsche
redene en mach ertrike niet verstaen, wat eerder bij 4 behoort: leering, wijsheid.
Dus: geen enkel voorbeeld uit Str. Ged., geen uit Mengeldichten; drie uit de
Brieven! Maar nergens wordt Redene eigenlijk verklaard in de gewone beteekenis
bij Hadewijch: als het natuurlijk denkvermogen, met de natuurlijke, in begrippen
afzonderlijk en onderscheidenlijk kennende wijsheid, of als het zedelijk bewustzijn,
dat de ziel voorlicht en leidt, tegenover de hoogere kennis uit de Liefde. Men diende
van zulke algemeene begripsbepaling uit te gaan, om dan de verschillende
nuanceeringen, de verschillende opvattingen van het woord te volgen en met voor-
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beelden te bewijzen. Nu zal de lezer van Hadewijch, zelfs met die zes mogelijke
beteekenissen van het woord vóór zich, dikwijls in onzekerheid blijven bij welke
beteekenis een plaats moet ondergebracht worden. En ook al verwachten wij niet,
dat bij dit woord alle vindplaatsen worden aangehaald, toch mochten er voor elke
beteekenis wel wat meer vermeld worden, al naar het min of meer veelvuldig
voorkomen van het woord in die beteekenis.
Ik zoek op wesen: een lang artikel van meer dan een bladz.; maar lang vooral door
de aanhalingen. Hier zelfs zeven beteekenissen: ‘I. wezenheid, natuur’, met één
voorbeeld uit de Str. Ged., waar echter dit woord dit niet beteekent, maar eenvoudig:
wijze van zijn, van leven; 2. ‘het zijn’, met een viertal lange voorbeelden uit de
Visioenen; ‘3. watheid’, met twee voorbeelden uit de Visioenen; ‘4. eigenaardigheden,
eigenschappen’, met één voorbeeld uit de Vis.; ‘5. levenswijze’, met één voorbeeld
uit de Vis.; ‘6. opzicht’, met één voorbeeld uit de Vis.; ‘7. afzonderlijke wezens’,
met één voorbeeld uit de Vis. en twee uit de Brieven. Men zou er uit moeten besluiten,
dat het woord in de Brieven ‘afzonderlijk wezen’ beteekent. Ik geloof niet dat het
woord bij Hadewijch ooit een philosophischen zin heeft, als wezenheid, watheid;
het woord is meestal vaag en onbepaald; soms kan het eenvoudig beteekenen: een
wezen, een zaak; maar de gewone beteekenis is: wijze van zijn, van handelen, van
leven. En uit deze beteekenis kan het woord steeds verklaard worden: helsche wesene,
hemelsche wesene b.v. hier aangehaald voor de beteekenis: afzonderlijke wezens,
zijn eenvoudig; helsche, hemelsche wijzen van handelen, van leven. En zelfs: ‘die
wesene’, vertaald als eigenschappen, zijn vooreerst wijzen van leven. Het woord
wordt ook herhaaldelijk gebruikt door Hadewijch als omschrijving: der Minnen
wesen is veelal niet meer dan de Minne; sijn wesen is: hem. Uit de Str. Ged. zou ik
een heele reeks voorbeelden kunnen aanhalen, waar het met de beteekenissen hier
gegeven moeilijk zal zijn de juiste beteekenis te treffen.
Ik neem nog raet: nog een dier vage woorden, waarbij wij gaarne opheldering
hadden verlangd. Ik vind zeven beteekenissen, met vooral voorbeelden weer uit de
Visioenen, vier nu uit de Str. ged.; geen enkel uit de Brieven of de Mengeldichten.
Welk is nu de gewone beteekenis? Want bij iedere beteekenis staat een voorbeeld,
alsof ze alle gelijk waren. De zeer gewone beteekenis: redmiddel, uitkomst, wordt
niet vermeld. Evenmin die andere:
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datgene waartoe iemand aanzet: van Minnen rade (22, 36; 31, 60); na der Minnen
rade (28, 22) in hogher Minnen rade (28, 66) haren hoechsten rade volgen (15, 85),
in hogher trouwen rade (4, 4); bi Redenen rade (43, 78). Van zulke verbindingen
waarin een woord gebruikt wordt geeft dit glossarium nooit eenige voorstelling;
evenmin van uitdrukkingen als: ergens te rade sijn; bi rade = met overleg (40, 12)
of van het gebruik der voorzetsels bij het woord, of van den naamval, die er door
geregeerd wordt. En weer zal men in de meeste gevallen niet weten welke beteekenis
juist past. Men kan evengoed, en nog beter, het Middelnederlandsch Woordenboek
raadplegen; het glossarium helpt den lezer niet verder. Wat is wrede raet? boven
raet? haddics raet (16, 26) bi vremden rade; enz. Niet zelden wordt het woord
gebruikt in verband met Minnen, waar het weinig meer beteekent dan: Minne in hare
verborgenheid: ter hoechster Minnen rade (I, 82 waar het Mnl. Woordenboek vertaalt
door rad, van rad dus); in Minnen hoechste raet (7, 80) in 't hoechtste van Minnen
rade (12, 10, enz.)
Zooals men ziet, met zulke artikels is weinig gewonnen voor het begrip van
Hadewijch. Wij behoeven geen glossarium voor gewone Middelnederlandsche
woorden, noch voor hun gewone beteekenissen; maar wel voor hun gebruik bij
Hadewijch: dat alzijdig moet toegelicht worden, met de bij elke beteekenis passende
vindplaatsen - uitgezonderd steeds natuurlijk bij de gewone taalwoorden in gewoon
gebruik of bij veel voorkomende woorden, waar het nutteloos is het gebruik door
nog meer voorbeelden toe te lichten - met de verbindingen en uitdrukkingen waarin
een woord kan voorkomen, zoodat ten slotte het glossarium de verklaring biedt van
alle woorden en uitdrukkingen in elken samen hang, waarin ze voorkomen, in 't
bijzonder wanneer de plaats ook maar eenigszins twijfelachtig is. Zulk een glossarium
veronderstelt dus een volledig begrip van Hadewijch, zonder hetwelk men er niet
mee beginnen moet.
Een glossarium als het hier ingezondene dient tot niets. Wat heeft men b.v. aan
‘side znw. zijde. Ende wi dolen bi hare side (Str. ged. 11, 14)’. Vooreerst, dit verklaart
de plaats niet; en wat is dan: in elke side (= richting) 11, 32; 13, 3; 30, 3. of: ane der
Minnen side, 36, 15, 39, 82 en: ane der Minnen side sijn of bliven = de Minne trouw
blijven.
Wat heeft men aan b.v. ‘pat znw. smalle weg Redene hevet hare vrie pade Br. 18,
84-85’? En wat is dan: Hoe nauwe ic dole
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in Minnen pade (Str. ged. 39, 73): of: Wiltsi mi alle die nauste pade / Van haren
weghe doen verstaen (Str. ged. 31, 11).
Wat heeft men aan: ‘pine znw. leed, smart’ met één enkel voorbeeld; terwijl het
woord voortdurend gebruikt wordt en gewoonlijk zelfs de beteekenis inspanning,
moeite veronderstelt.
Wat heeft men aan ‘sake zw. 1. zaak, aangelegenheid’, met één voorbeeld uit Vis.
en een uit Br., zonder dat zelfs een gewone beteekenis ‘oorzaak’ vermeld wordt? ‘2.
Wijze’ met één voorbeeld?
Wat aan ‘wech’ weg, tocht’ met één voorbeeld uit Vis.? Van het veelvuldig
overdrachtelijk gebruik in Str. Ged. 21, 21; 26, 38 van de verbindingen hoghe weghe
16, 14; in vremden weghen 13, 31; 26, 38; die wide weghe 28, 46, der dieper weghe
41, 9; verhoelne weghe 25, 27; van de beteekenis handelwijze: der Minnen weghe
31, 12; 34, 10, 34; na haere genuechten weghe 1, 19; in allen weghen opzichten, 30,
4; op alle manieren, 5, 10, - niets.
Bij sach, een aan Hadewijch eigen woord, staat gezag met een enkel vindplaats.
Bij persoen staat ‘znw. persoon Troest ende mislone in onen persone (Str. Ged.
31, 25): en wat beteekent dit nu?
Ik zou op die wijze bij ieder woord dezelfde opmerkingen moeten herhalen. Ik
heb hier slechts de eerste de beste woorden behandeld die mij onder de oogen
kwamen.
Indien nu iemand de mystieke woorden wilde nagaan: gebruken, gerinen, orewoet,
een sijn, enicheit, enz. en er in dit glossarium de vindplaatsen voor opzocht, hij zou
er niet meer aantreffen dan een beteekenis, genieten b.v., met een paar voorbeelden,
zonder meer. Bij een zou hij zelfs vinden: telwoord en lidw.; van het mystieke gebruik
van het woord is er zelfs geen spraak.
Of indien iemand de specifiek hoofsche woorden bij Hadewijch wilde bestudeeren,
dan zou hij bij woorden als fijn, fier, joie het met een paar voorbeelden moeten stellen;
bij joie zelfs geen enkel uit de Str. Ged.
Wie nu zocht naar duistere woorden, als ieghenwordich, glorilecheit, getoenlicheit
en andere dergelijke, zal er met de hier gegeven verklaring niet wijzer door worden:
ieghenwordich b.v. heet tegenwoordig; maar wat is dan: ieghenwordighe werke?
Tegenwoordige werken: wat beteekent dat?
Ik heb geen speciaal onderzoek gedaan naar de betwiste beteekenis van sommige
woorden; maar ik kom op tegen de be-
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teekenis van dorespelen en van scaken: die bepaald verkeerd is. Ook heb ik niet
onderzocht of er onmogelijke beteekenissen in vermeld staan. Maar ik ontmoet
toevallig het woord stade, met de beteekenis ‘strand’; welke beteekenis
Oostmiddelnederlandsch is. Maar wat is in allengh ewarighen staden: in alle
ghewarighen stranden? Het woord beteekent eenvoudig: toestand, goede orde.
Het zal nu wel overbodig zijn het onderzoek van het ingezonden antwoord op onze
prijsvraag voort te zetten. Het spijt mij zeer dat ik dit glossarium niet ter bekroning
mag aanbevelen. Het beantwoordt niet aan de essentieele vereischten van een critisch
glossarium bij het volledig werk van een schrijver. De opvatting zelf is verkeerd: er
werd geen woordenlijst gevraagd, met bij ieder woord een of meer mogelijke
beteekenissen, met voor iedere beteekenis een of twee voorbeelden. Er werd een
critisch glossarium verlangd, waarin elk woord wordt behandeld, met de bepaalde
en juiste beteekenis of beteekenissen, die het bij Hadewijch heeft, met de vindplaatsen
voor ieder woord en voor iedere beteekenis, uit alle werken van Hadewijch, althans
zoo vele vindplaatsen als noodig of wenschelijk is om de gebruikswijze vast te stellen,
over geheel het oeuvre van onze schrijfster, zoodat men niet in twijfel komt over de
beteekenis die bij een of andere plaats past, omdat alle twijfelachtige gevallen ten
minste onder de vindplaatsen werden opgenomen. Zooals het is, kan het noch voor
de verklaring van Hadewijch's tekst, noch voor de kennis van hare leer, noch voor
eenig onderzoek dat van het materiaal der taal zou uitgaan, met nut gebruikt worden.
Een vraagbaak zelfs voor alle lastige of twijfelachtige plaatsen is het in geen geval.
Zonder een grondige kennis van het Middelnederlandsch en zonder een alzijdige
begrip van Hadewijch zelf, zou men zich aan zulk een onderneming niet moeten
wagen.
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Verslag van den heer R. Verdeyen, tweeden verslaggever.
De door de Academie uitgeschreven prijsvraag moet, zegt de schrijver van het
ingezonden antwoord, Inleiding, blz. 4: ‘met alle middelen welke ons de
Middelnederlandsche lexicographie aan de hand doet, van den Middelnederlandschen
woordenschat van Hadewijch een in alle opzichten helder en volledig beeld
verstrekken (ik onderstreep).’
Wie zelf zulke hooge en absolute eischen vooropstelt, kan niet anders dan de
verwachtingen zeer hoog spannen. De lezer moet die echter al dadelijk gaan inbinden.
Inderdaad:
de Latijnsche woorden worden ‘als niet ter zake hoorend’ weggelaten (blz. 4);
‘alle leerstellige vraagstukken die aan sommige woorden vastzitten, alle
toespelingen op plaatselijke toestanden, nu het ons om woordverklaring, niet om
zaakverklaring te doen is, (moesten) onbesproken blijven’ (blz. 5);
‘aan persoons- en plaatsnamen werd geen plaats ingeruimd’ (blz. 5);
woorden, ‘die op een lezing teruggaan welke Dr. Van Mierlo niet bijtreedt, konden
niet in aanmerking komen’ (blz. 5);
de verschillende flexievormen worden niet opgenomen, omdat zulks ‘niet kan
gevraagd worden’; (blz. 6);
‘de verschillende verbuigings- en vervoegingsvormen, comparatieven als bat,
beter, best en alle superlatieven met alre-’ worden ‘geweerd, omdat zij niet tot de
lexicographie, wel tot de vormleer behooren’ (blz. 6);
‘op de geminatie- en dissimilatieverschijnselen, op de prothesis, aphaeresis,
paragoge, methathesis en andere verschijnselen die zich hierbij voltrekken, wordt
niet ingegaan; naar de meening van schrijver ‘dient een glossarium immers alleen
de onontbeerlijke bouwstoffen voor de grammatici bij elkaar te brengen, niet de taak
der grammatica op zich te nemen’ (blz. 6).
Over ieder van deze punten zou er, vooral in verband met de nog steeds
geheimzinnige Hadewijch, heel wat te zeggen vallen. Laat ik volstaan met er op te
wijzen, dat, na al die beperkingen, er geen sprake kan zijn van een ‘in alle opzichten
volledig beeld’ van Hadewijch's woordenschat, dat ‘met alle middelen’ zou zijn
opgebouwd.
Raadpleegt men het glossarium zelf, dan merkt men dadelijk,

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

633
dat de auteur het tot een minimum heeft beperkt: het woord, een of meer
beteekenissen, een of meer citaten. Van critische bespreking geen spoor. Zelfs bij
woorden, die niet bij Verdam voorkomen en die, wat een gelukkig idee is, door een
speciaal teeken worden aangeduid, wordt niet de minste motiveering van de opgegeven
beteekenis aangetroffen. De lezer moet die op goed vertrouwen aanvaarden of op
een gezag, dat niet vermeld wordt. Met andere woorden, hij moet zelf het critisch
werk doen, dat gevraagd werd. Doet men dit, dan zet men telkens weer vraagteekens.
De door Collega Van Mierlo aangehaalde gevallen kunnen ter zake volstaan.
Het aangeboden glossarium beantwoordt met aan de voornaamste vereischte van
de gestelde vraag, de critische behandeling van de stof en kan m.i. dan ook niet voor
een bekroning in aanmerking komen.

Verslag van den heer Fr. Baur, derden verslaggever.
Uw derde verslaggever heeft te kort het manuscript onder zich gehad om er grondig
inzage te hebben kunnen van nemen; lang genoeg echter om de gegrondheid te kunnen
nagaan van de bezwaren der eerste twee Commissarissen, met wier conclusie hij
zich dan ook vereenigt. Hij zou echter willen in overweging geven dat de Academie
thans reeds zou beslissen deze gewichtige vraag aan te houden voor een volgenden
wedstrijd: de inzender heeft, bij ontstentenis van andere hoedanigheden, toch blijk
gegeven van belangstelling in het thema en reeds heel wat materiaal ingezameld.
Wat hij met een eersten worp niet heeft bereikt, kan hij, thans door het grondig verslag
van den eersten Commissaris ingelicht over wat van hem wordt verwacht,
waarschijnlijk wel verwezenlijken bij een tweede poging. Indien de Academie hiertoe
besluit, zal haar 3e Commissaris deze voorloopige nota vervangen door een uitvoeriger
verslag, waarin hij nog eenige wenken ten behoeve van dezen Hadewijch woordenaar
zou verwerken.
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2o - Men vraagt Een historisch-critische studie over het onderzoek naar het
ontstaan van de Nederlandsch-Romaansche taalgrens.
Eén antwoord werd ingezonden onder de kenspreuk:
... plerosque Belgas esse ortos ab Germanis.

Tot leden van den keurraad werden aangewezen: de heeren J. VAN DE WIJER, R.
VERDEYEN en J. VAN MIERLO.

Verslag van den heer J. Van de Wijer, eersten verslaggever.
In de verhandeling ingezonden onder de kenspreuk ‘... plerosque Belgas esse ortos
ab Germanis’, als antwoord op de door de Academie gestelde vraag:
‘Historisch-critische studie over het onderzoek naar het ontstaan van de
Nederlandsch-Romaansche taalgrens’ worden eenerzijds de verschillende
‘hypothesen’ verzameld welke werden opgesteld ter verklaring van het ontstaan en
de vroegste wijzigingen van onze taalgrens; anderzijds wordt er door den inzender
naar gestreefd een methode op te bouwen voor een detail-studie, welke de talrijke
nog onopgeloste problemen uit onze oudste geschiedenis zal trachten te belichten(1).
Het oogenblik schijnt inderdaad thans wel gekomen, nu het onderzoek over de
taalgrens reeds meer dan honderd jaar aan den gang is, een wetenschappelijken ‘status
quaestionis’ op te stellen en de vaststaande ‘waarheidsmomenten’ duidelijk te
formuleeren. Het werkelijk belang van de wetenschappelijke studie van onze taalgrens
zal inderdaad wel door niemand meer worden betwist: de taalkundige en de historicus
worden immers

(1) ‘Deze studie wil de rekening opmaken van de vele opstellen en boeken handelend over de
Vlaamsch-Waalsche taalgrens en over de Germaansche kolonisatie in onze gebieden; voor
ons eigen onderzoek beteekent zij slechts een bezinning op de methode en op de doelstelling
van verdere studie’ (Inleiding bl. XI).
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voortdurend verplicht het taalgrensprobleem te stellen, wanneer zij de wording
bestudeeren van de Nederlandsche en Romaansche dialecten en de oudste geschiedenis
onderzoeken van de volksgemeenschappen welke door de taalgrens gescheiden
worden.
De zeer talrijke studiën en bijdragen betreffende de Nederlandsch-Romaansche
taalgrens werden door den inzender van uit een dubbel gezichtspunt, nl. chronologisch
en ideologisch, gerangschikt.
Chronologisch: de verhandeling bevat, benevens een voorwoord en een inleiding,
drie afdeelingen waarin achtereenvolgens de taalgrensstudie vóór 1900, het onderzoek
na 1900 en ten slotte de jongste theorieën over het ontstaan van de taalgrens in België
worden behandeld.
Ideologisch: in de eerste twee afdeelingen heeft S. een verdere indeeling
doorgevoerd op grond van het onderscheid tusschen de ‘historische’ en de ‘actueele’
taalgrensstudie.
De historische taalgrensstudie tracht de taalgrens te verklaren als het huidig
eindresultaat van een proces, dat sedert eeuwen aan den gang is; zij onderzoekt dus
problemen, als daar zijn: het ontstaan en de wijzigingen van de ‘primitieve’ taalgrens,
de historische gebeurtenissen en de natuurkundige omstandigheden, welke op een
bepaald oogenblik tot den oorsprong en de verandering van de taalgrens aanleiding
hebben gegeven; zij wil uiteindelijk in haar verruimd aspect, cultuurgrensstudie
worden door de cultuurvakken (‘Kulturräume’), in hun historisch en actueel aspect,
te vergelijken met de taalgrens.
De actueele taalgrensstudie kiest als uitgangspunt het huidig aspect van de
taalgrens: zij tracht deze grens zoo nauwkeurig mogelijk te beschrijven; zij wil de
thans nog voorkomende taalgrensschommelingen verklaren ook met het doel van
hier uit nuttige aanduidingen te verkrijgen over vroegere gelijkaardige verschijnselen.
In elk van de eerste twee afdeelingen wordt daarom een hoofdstuk gewijd aan de
historische, een ander aan de actueele taalgrensstudie; in chronologische volgorde
komen daarin respectievelijk aan de beurt: de werken, waarin het geschiedkundig of
het actueel-beschrijvend uitzicht van het taalgrensprobleem op het voorplan wordt
gesteld.
Als besluit tot dit algemeen overzicht van den inhoud dezer verhandeling, weze
nog opgemerkt dat een afzonderlijk hoofd-
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stuk wordt gewijd aan de bespreking van G. Kurth's ‘La frontière linguistique en
Belgique et dans le Nord de la France’ (Brux., 1895-98) in de eerste afdeeling; een
ander aan de studie van G. Des Marez ‘Le problème de la colonisation franque et le
régime agraire en Belgique’ (Brux., 1926) in de tweede afdeeling, en dat ten slotte
de derde afdeeling heelemaal is gewijd aan de bespreking van de nieuwste
taalgrenstheorie van Dr F. Petri, uiteengezet in dezes lijvige studie ‘Germanisches
Volkserbe in Wallonien und Nordfrankreich. Die fränkische Landnahme in Frankreich
und den Niederlanden und die Bildung der westlichen Sprachgrenze’ (Bonn, 1937).
***

Meer in het bijzonder kan de inhoud van deze verhandeling als volgt worden
samengevat.
Ofschoon G. Kurth met zijn standaard-werk al de taalgrensstudies uit de vorige
eeuw voorbijstreeft, toch zou het onjuist zijn te meenen dat hij voor het eerst de
taalgrens wetenschappelijk heeft bestudeerd.
Immers reeds op het einde van de XVIIIe en in het begin der XIXe eeuw waren J.
Des Roches, J.J. Raepsaet en vooral A.P. Raoux ijverig aan het werk gegaan om de
historische teksten uit te pluizen en omstreeks 1850 had elk historicus van eenige
beteekenis er, wat betreft de ethnographische samenstelling van de oudste bevolking
in onze gewesten, een eigen theorie op uitgedacht.
Dit onderzoek der historische bronnen werd overigens reeds vroeg aangevuld
eenerzijds door de gegevens der archeologie (L. Galesloot) - anderzijds op het gebied
der anthropologie waar L. Vanderkindere baanbrekend werk heeft verricht.
In nauw verband met het onderzoek naar het ontstaan der taalgrens staat ook de
lange discussie tusschen L. Vanderkindere en A. Wauters, betreffende het aandeel
der verschillende ‘Germaansche stammen’ in den opbouw van de bevolking ten N.
van de huidige taalgrenslijn, welke reeds zeer vroeg als een onmiddellijk gevolg van
de Germaansche landname in het Noorden van België werd beschouwd. Het verdient
ook onze aandacht dat in deze uiteenzettingen reeds groot belang werd gehecht aan
de studie der pln. en in het bijzonder aan deze der toponymische
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suffixen en niet minder aan de beruchte kaster/chastre-plaatsen, welke zoowel door
Wauters als door Vanderkindere worden aangezien als versterkte punten, die door
de Romeinen tegen de invallende Germanen werden opgebouwd.
Wij weten ook dat G. Kurth een dankbaar gebruik gemaakt heeft van dit alleszins
archeologisch niet bewezen argument. Ook het Kolenwoud, volgens Kurth, de
determineerende factor bij het ontstaan der taalgrens, behoorde tot de zeer geliefde
onderwerpen van de XIXe-eeuwsche mediëvisten: vooral Ch. Duvivier heeft aan dit
vraagstuk een uitgebreide en grondige studie gewijd.
Het lijkt ons overbodig hier de verschillende bestudeerde bijdragen op het stuk
der ‘historische taalgrensstudie’ vóór Kurth samen te vatten: alleen willen wij met
den S. onderlijnen dat deze studiën thans alleen nog een retrospectief belang bezitten,
mede dat het duidelijk blijkt dat G. Kurth in ruime mate afhankelijk is geweest van
een ‘communis opinio’ ten overstaan van het taalgrensprobleem.
Wij kunnen echter gerust de uitspraak van den S. onderschrijven: ‘Deze
afhankelijkheid tegenover zijn voorgangers dient echter niet te worden beschouwd
als een vermindering van de uitzonderlijke waarde van Kurth's werk’ (bl. 26), want
Kurth heeft onze taalgrens voor het eerst volledig bestudeerd, zijn werk is een synthese
van groot formaat en terzelfder tijd is het baanbrekend als systematisch
detail-onderzoek op toponymisch gebied’.
Wellicht ware het logischer geweest hierna onmiddellijk over te gaan tot de
bespreking van ‘La frontière linguistique’ in plaats van het tweede hoofdstuk der
eerste afdeeling te wijden aan ‘de studie van de actueele taalgrenslijn en de statistiek
der landstalen’ (bl. 28-42): al wordt ons door deze indeeling van de stof het bewijs
gebracht, dat Kurth's werk ook de bekroning vormt van de vele pogingen welke in
de XIXe eeuw werden aangewend om de moderne taalgrenslijn vast te stellen.
Op zich zelf beschouwd heeft dit tweede hoofdstuk overigens een niet gering belang.
S. betoogt dat het actueel verloop van de taalgrens slechts met de gewenschte
nauwkeurigheid kan worden bepaald op grond van een langdurig en stellig niet
gemakkelijk topographisch onderzoek in de taalgrensstreek en wijst in dit
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verband op de groote onderneming van J. Zimmerli voor het vaststellen der taalgrens
in Zwitserland. Daar een dergelijk onderzoek voor de Vlaamsch-Waalsche taalgrens
in haar geheel tot hiertoe nog niet onder oogen genomen werd, is men voor de
beschrijving van de huidige taalgrenslijn en voor de studie van de schommelingen,
welke zij in de laatste honderd jaren heeft ondergaan, aangewezen 1) op de oudere
beschrijvingen van bepaalde taalgrensfragmenten, 2) op de gegevens van de
verschillende volkstellingen en ten slotte 3) op de locaal-historische studies over
afzonderlijke taalgrensgemeenten.
Deze ‘bronnen voor het aanleggen van taalgrenskaarten’ worden achtereenvolgens
critisch besproken.
Wat de beschrijving van de taalgrens in de XIXe eeuw betreft, hecht S., en terecht,
een groote beteekenis aan het enkwest ingesteld ten tijde van het Fransche keizerrijk,
aan de taalgrenspolitiek van Willem I en aan de talrijke reisbeschrijvingen, waarvan
de door F. Mone gepubliceerde (zie bl. 31-33) een sprekend voorbeeld is.
Het grootste gedeelte van dit hoofdstuk is echter gewijd aan de volkstellingen,
welke van 1846 af werden ingericht door de Commissie voor de Statistiek. S. wijst
er op dat de betrouwbaarheid van deze taalstatistieken zeer ongelijk is en dat dus
ook de verschillende taalgrenskaarten uit de XIXe eeuw (deze van Kurth inbegrepen),
welke haast uitsluitend steunen op de gegevens der officieele stukken, slechts een
zeer relatieve waarde bezitten.
Het IIIe hoofdstuk van de Iste afdeeling: ‘De taalgrensstudie vóór 1900’ brengt een
uitvoerige bespreking van G. Kurth's ‘Frontière linguistique’ (bl. 43-59).
Vooraleer de resultaten van dit werk samen te vatten, onderzoekt S. de algemeene
principes waarvan Kurth is uitgegaan. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat Kurth
zich heeft vergist, wanneer hij meende aan de hand van een onderzoek der
‘Flurnamen’ van die gemeenten, welke gelegen zijn in een zeer smalle strook langs
de huidige taalgrens, iets anders te kunnen aantoonen dan dat de taalgrens van de
XIIIe eeuw af niet verschoven is. Ook dat Kurth in het tweede deel van zijn werk,
dat handelt over de ‘Siedlungsnamen’ (noms de localités et d'habitations), aan de
plaatsnaamkunde veel te hooge eischen stelt, door uit
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de verspreiding van bepaalde Germaansche toponymische suffixen onmiddellijke
gevolgtrekkingen af te leiden, wat betreft den omvang van de Frankische nederzetting
in een bepaald gebied.
Mede blijkt dat Kurth in den grond is uitgegaan van het postulaat, dat de taalgrens
in den grond niet verschoven is en van hieruit naar een hinderpaal heeft gezocht, die
de Frankische kolonisatie in de IVe-Ve eeuw kon tegenhouden (de kaster-lijnen en
het Kolenwoud); aldus heeft hij voor het eerst met nadruk de stelling verdedigd dat
de taalgrens de lijn is, waarop de Frankische kolonisatie werd gestuit. In het licht
van deze stelling beschouwt S. dan verder een andere theorie van Kurth, deze der
zgn. ‘conquêtes royales’: ten Zuiden van de huidige taalgrens zouden nl. de Frankische
vorsten wel de politieke macht hebben veroverd, maar een Frankische
volksnederzetting van eenigen omvang zou in dit gebied, in tegenstelling met de
thans nog Germaansche streken ten N. van de taalgrens, nooit zijn tot stand gekomen.
Gedurende het eerst kwart der XXe eeuw heeft Kurth's ‘Frontière linguistique’, aldus
leidt S. de tweede afdeeling van zijn verhandeling in, het historisch taalgrensonderzoek
volkomen beheerscht. De hoofdstelling van dit werk, nl. de taalgrens is de
kolonisatiegrens van de Germanen, welke zich in de IVe-Ve eeuw in het Noorden
van België hebben gevestigd, blijft onaangeroerd en groeit steeds meer en meer uit
tot de alleen mogelijke verklaring van het ontstaan der taalgrens (bl. 60).
Op één enkel punt ontstond echter oneenigheid: de hinderpalen, welke volgens
Kurth de Germaansche nederzetting in het Zuiden verhinderd hadden, bleken niet
bestand tegen de kritiek. G. Cumont, H. Vander Linden e.a. wezen de
Kolenwoud-theorie van de hand; de archeologen slaagden er niet in op de
kaster-punten eenig spoor van de Romeinsche verdedigingswerken te ontdekken.
Daarom werd het noodzakelijk iets te ontdekken, wat de rol van het woud kon
overnemen en heeft men o.m. gedacht aan de verdedigingswerken langs de
Romeinsche heerbanen (Dubois), aan de heuvelenreeks tusschen Laag- en
Midden-België (H. Van Houtte), aan de groote densiteit van de bevolking ten Z. van
de taalgrens (Van der Essen), enz.
Ook deze verschillende stellingen worden door S. critisch
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onderzocht en als afdoende verklaring voor het ontstaan der taalgrens, in haar geheel
beschouwd, verworpen. In het huidig taalgrensgebied blijkt geen enkele natuurkundige
of kunstmatige hindernis aanleiding te hebben gegeven tot de door Kurth
veronderstelde wijziging in het kolonisatiesysteem der Franken (volksnederzetting
in het Noorden; politieke machtsovername zonder kolonisatie in het Zuiden).
G. Des Marez in zijn bekend werk ‘Le problème de la colonisation franque’ had
zich niet voorgenomen het eigenlijke taalgrensprobleem op te lossen. Deze geleerde
stelde zich veeleer tot doel de Frankische kolonisatie, d.i. de volksbeweging der
Salische Franken van Toxandrië naar het Zuid-Westen en in het bijzonder naar de
Schelde en Leie-valleien, de verplaatsing van de Ripuarische Franken van de
Rijnoevers naar het Oosten van ons land en de vestiging van de Saksische en Friesche
bevolkingsgroepen in het kustgebied en in West-Brabant, nader te belichten; hij
bestudeert dus de Germaansche landname in de thans nog Germaansche noordelijke
helft van België.
Alhoewel de uitkomsten van Des Marez' onderzoek thans reeds grootendeels
verworpen zijn (zie de samenvatting van de geopperde bezwaren bl. 117-39), toch
zal, meent S. terecht, het verdere taalgrensonderzoek steeds moeten rekening houden
met de methode welke Des Marez in zijn werk heeft pogen uit te werken.
Van uit het standpunt der taalgrensstudie - zoo wordt verder onderlijnd - valt te
betreuren dat Des Marez, door het feit dat hij zijn arbeidsveld strict beperkte tot het
noordelijk gedeelte van ons land, een zeer belangrijk probleem, nl. dit der
Germaansche nederzetting van de huidige taalgrens, niet heeft kunnen zien en in
laatste instantie het probleem van het ontstaan der taalgrens heeft herleid tot de oude
niet bewezen tegenstelling tusschen Germaansche volksnederzetting in het Noorden
en Frankische politieke verovering in het Zuiden.
Vooraleer over te gaan tot de behandeling van de jongste opvattingen met betrekking
tot de Germaansche landname en het ontstaan van de Germaansch-Romaansche
taalgrens, die het onderwerp uitmaken van de derde afdeeling van deze studie,
bespreekt S. in een afzonderlijk hoofdstuk ‘de studie van de
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taalgrenslijn na 1900’ (bl. 140-59), blijkbaar om het parallellisme tusschen de twee
afdeelingen niet te verstoren.
Zooals boven reeds werd aangeduid, tracht S. hier ‘het materiaal dienstig bij de
topographische beschrijving en de cartographische weergave van de taalgrens critisch
te verzamelen’. Als dusdanig beschouwt hij o.m. de gegevens der taalstatistieken
van officieele en private organismen, de lezingen (o.m. op de algemeene
vergaderingen van het Davidsfonds) van geleerden, die de taalgrens ter plaatse hebben
bestudeerd, en ten slotte de historische monographieën over de gemeenten uit het
taalgrensgebied, welke bibliographisch worden samengebracht op bl. 153-59.
In het derde hoofdstuk, dat blijkbaar nog voor een aanzienlijke uitbreiding vatbaar
is, onderzoekt S. ten slotte de vraag ‘of de jongste opvattingen in verband met de
Germaansche landname en de stichting van het Frankenrijk niet van aard zijn om
een steviger verklaring voor het ontstaan der Vlaamsch-Waalsche taalgrens aan de
hand te doen dan deze, welke in de voorgaande bladzijden als niet steekhoudend
werden beschouwd’.
S. meent - en zeker terecht - dat deze nieuwe theorieën vooraf aan de feiten zullen
moeten worden getoetst en betoogt dat dit niet het werk van enkele jaren en evenmin
van een enkelen geleerde kan zijn. Toch blijkt het dat de nieuwe opvatting, zooals
zij uiteengezet werd door F. Steinbach in dezes ‘Studien zur westdeutschen Stammesund Volksgeschichte’ (Jena, 1926) en opnieuw, en met werkelijk overweldigend
feitenmateriaal gestaafd, door F. Petri in zijn werk ‘Germanisches Volkserbe’ meer
kans heeft de werkelijkheid te benaderen dan de traditioneele theorie van Kurth,
Pirenne, Des Marez, enz. Hij onderlijnt met klem dat het tot hiertoe volkomen
ontbreekt aan steekhoudende argumenten en bewijsplaatsen om het afbreken der
Frankische kolonisatie in het huidig taalgrensgebied te staven; daarentegen schijnen
de talrijke vroegmiddeleeuwsche rijengrafvelden, de ontelbare Germaansche
plaatsnamen in de thans Romaansche streken en vele andere verschijnselen van
taalkundigen, volkskundigen, rechtshistorischen aard er op te wijzen, dat de
Germaansche nederzetting heelemaal niet beperkt is gebleven tot de thans nog
Germaansche gebieden ten N. en ten O. van de taalgrens, maar dat zij zich integendeel
heeft uitge-
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breid tot de vruchtbare en daarom reeds in den vóór-Frankischen tijd ontgonnen en
bewoonde streken van Noord-Frankrijk en Wallonië.
De taalgrens zou dus niet zijn - zoo luidt deze jongste opvatting - de
‘Siedlungsgrenze’ van de Germanen, niet een relict uit den tijd der volksverhuizing,
maar wel een vrij laat (VIII-IXe eeuw) tot stand gekomen terugtochtslinie van de
Germaansche kultuur, een lijn waarop het Germaansch zich uiteindelijk heeft kunnen
staande houden tegenover den kultuurvloed uit het Zuiden. Het onderscheid tusschen
deze opvatting en de oudere wordt niet onjuist weergegeven in den ondertitel van
dit laatste hoofdstuk: ‘Statiek of dynamiek’.
***

In deze bondige samenvatting van den inhoud der aan de Academie voorgelegde
studie kon natuurlijk niet worden ingegaan op de talrijke problemen, welke alleen
terloops werden behandeld. Wij vermelden: de verfransching van de Brusselsche
agglomeratie (bl. 41b), de verhouding van nederzetting en woud (bl. 75 vlg.), het
aanleggen van een historische kaart der wouden (bl. 81 vlg.), het vraagstuk der
Romeinsche wegen in België (bl. 97 vlg.), het probleem van de laat-Romeinsche
grensverdediging in onze gebieden (bl. 99 vlg., 121 vlg.), den invloed van de
verspreiding der Romeinsche beschaving op de Germ. nederzetting (bl. 105 vlg.),
de kwestie van de Frankische begraafplaatsen in Wallonië (bl. 108 vlg., 181 vlg.),
de beteekenis van de theorie van den ‘Ortsnamenausgleich’ (bl. 172 vlg.), enz.
Wij vestigen hierbij zeer in het bizonder de aandacht op de behandeling door S.
van het zoo betwiste probleem der Romeinsche wegen.
Naar aanleiding en aan de hand van het opstel van Ch. Dubois ‘L'influence des
chaussées romaines sur la frontière linguistique de l'Est’ (bl. 93 vlg.), worden in alle
duidelijkheid de vragen geformuleerd, waarop een antwoord moet worden gevonden,
vooraleer uit het bestaan dezer Romeinsche wegen eenig argument tot verklaring
van het ontstaan der taalgrens op een bepaalde plaats kan worden gehaald. In verband
hiermede wordt tevens met nadruk gewezen op de dringende noodzakelijkheid van
een nieuw en systematisch onderzoek van de Gallo-
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Romeinsche oudheden in België, niet het minst in verband met de vast te stellen
chronologie der ontdekte grafvelden. Overal wordt hier de problematiek op duidelijke
wijze gesteld en de wegen aangeduid langs waar het verder onderzoek zal moeten
gebeuren.
Ook met betrekking tot de verhouding nederzetting - woud komen ons S.'
beschouwingen voor als een vruchtbare stimulans voor verdere opzoekingen.
Het vraagstuk wordt een eerste maal aangesneden bij de behandeling van het opstel
van de Marneffe (bl. 74 vlg.), waar wij dan tot onze niet geringe verwondering
vernemen dat de taalgrens, van Germaansche zijde beschouwd, eigenlijk ligt achter
de zoogenaamde natuurkundige hindernissen. Ook de wijze, waarop volgens het
inzicht van de Marneffe taalkundige en ethnische ‘resten’ stilaan worden opgeslorpt,
is onze aandacht overwaard.
Vooral echter naar aanleiding van het jongste werk van Goblet d'Alviella (bl. 76
vlg.), weidt S. uitvoerig uit over de historische woudkaart, die aan de hand van
verschillende wetenschappen zou moeten worden opgemaakt en beschrijft hij in alle
nauwkeurigheid de methode volgens dewelke dit verder onderzoek zou moeten
gebeuren (zie vooral bl. 81-82).
Uit het ingezonden stuk blijkt overigens haast op elke plaats een grondige
onderlegdheid, wat betreft de grondvragen en -wetenschappen, aan de hand van
dewelke het ontstaan van de taalgrens alleen kan worden opgelost: zij het de kennis
van de oudere geschiedenis, de historische aardrijkskunde, de archeologie, de
rechtsgeschiedenis, enz.
Wij wenschen hier alleen te verwijzen naar de volwaardige bespreking en kritiek
van het werk van Kurth, Des Marez, Holwerda, Petri, Dubois, Bonenfant en zoovele
anderen, wier conclusies op uitstekende en o.i. afdoende wijze aan de nieuwste
bevindingen worden getoetst.
Ook met betrekking tot de volledigheid der bestudeerde literatuur voelt men zich
niet ongerust: men ontgaat niet aan den indruk dat door S. een ontzaglijke
documentatie werd bijeengebracht, waarbij de vaak zoo moeilijk bereikbare
buitenlandsche bronnen in geenen deele worden verwaarloosd. Als voorbeeld moge
hier aangehaald worden de bespreking van Des Marez'
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‘Colonisation’ (bl. 112 en vlg.): zeer waardeerend met het oog op het vele nieuwe
dat deze studie ons heeft gebracht en niet minder ten overstaan van de ongunstige
voorwaarden (ontoereikende voorstudie), waarin het werk moest worden geschreven.
De lijst der recensies alleen (die wij niet verder zouden weten aan te vullen) spreekt
hier boekdeelen (bl. 114).
Toch is het bij dit alles weer een verdienste van S., dat hij ‘door de boomen’ toch
‘het bosch’ heeft gezien, uit zijn omvangrijke documentatie alleen de werkelijke
hoogtepunten heeft gelicht en zijn aandacht niet heeft laten afleiden door allerlei
minderwaardige literatuur, die in verband met dit onderwerp is verschenen.
Wij hebben boven reeds terloops gewezen op de eenigszins storende indeeling van
de stof waardoor de lijn der historische behandeling wordt onderbroken: wellicht
dienden de twee hoofdstukken over de studie der actueele taalgrensstudie te worden
samengebracht en, eventueel ingekort (worden sommige volkstellingen niet wat te
uitvoerig behandeld?), verwerkt tot een bijlage.
Men moge hieruit echter niet afleiden dat wij de hoofdstukken in kwestie (al
worden zij blijkbaar niet direkt in de gestelde vraag geïmpliceerd) als overbodig
zouden beschouwen.
Dank zij de gegevens verstrekt met betrekking tot het vaststellen van de ‘actueele
taalgrenslijn’, zien wij het proces der romaniseering in sommige taalgrensgemeenten
(ook in de Brusselsche agglomeratie) zich voor onze oogen ontwikkelen, zoodat hier
nuttige aanduidingen worden gegeven over de wijze, waarop ook vroeger grens- en
gemengd gebied is verloren gegaan. S. schenkt ons namelijk hierdoor een klaar
inzicht in de psychologische, sociale en cultureele factoren die de verschuiving der
taalgrens kunnen voor gevolg hebben (bl. 41c, 41d, 41e). Niet ten onrechte wordt
hierbij gewezen op den overwegenden invloed van cultureelen aard (zie ook bl.
105-06).
Op overtuigende wijze wordt dit standpunt overigens door S. zelf toegelicht op
bl. 61.
Daarenboven heeft dit ‘actueele’ bibliographisch onderzoek van S. ook weer heel
wat publicaties aan het licht gebracht die de meesten onder ons wel moeilijk konden
vermoeden:
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wij verwijzen hier graag naar het taalgrensonderzoek van Coquebert de Montbret
(bl. 35 vlg.), naar wat wordt medegedeeld over de taalgrenspolitiek van Willem I
(bl. 41), aan de hand van de nog onuitgegeven studie van Dr De Jonghe, naar de
bijdragen van R. Boeckh (41 h), R. Andree (41 g), Brämer (41 o), e.a.
Wij vinden het echter jammer dat de kaarten, waarvan hier herhaaldelijk wordt
gewaagd, niet als bijlage bij deze studie werden gevoegd: dit zou natuurlijk het lezen
van dit gedeelte aanzienlijk hebben vergemakkelijkt.
***

Terecht hebben wij onze waardeering uitgesproken ten overstaan van de secuur- en
volledigheid van het bestudeerde materiaal.
Wat het onderzoek uit den allerlaatsten tijd betreft, dient het historisch overzicht
echter niet onwezenlijk te worden bijgewerkt.
S. maakt zich o.m. al te gemakkelijk af van de kritiek op het werk van Petri door
den grooten Romanist E. Gamillscheg (Germanische Siedlung in Belgien und
Nord-Frankreich. Die fränkische Einwanderung und die junggermanische
Zuwanderung, Berlin 1938), waaraan amper een paar bladzijden worden besteed.
Hij overziet insgelijks de lovende bespreking van den Germanist Th. Frings over het
werk van Petri in Anzeiger f. dt. Altert. u. Lit. LVII (1938), 76-90 - al moge hier
wellicht de verontschuldiging gelden dat deze documentatie vrij laat ter beschikking
zal hebben gestaan.
Voor verdere aanvulling zal hij daarenboven stellig in ruime mate moeten rekening
houden met het zoopas verschenen werk van F. Steinbach en F. Petri: Zur
Grundlegung der europäischen Einheit durch die Franken (Leipzig, 1939).
Een analytisch-kritische bijdrage als de onderhavige studie bracht onvermijdelijk
een zeker gevaar mede van onoverzichtelijkheid. Dit gevaar heeft S. in de meeste
gevallen weten te vermijden: zie b.v. Kurth (bl. 43 vlg.), Des Marez (bl. 111 vlg.);
een paar malen echter is de uiteenzetting wellicht niet zoo heel duidelijk, zoodat men
kan gaan twijfelen of S. de theorie van den behandelden schrijver, ofwel zijn eigen
meening en critiek vooruitzet.
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Ook over de uiterlijke wijze van voorstelling valt wel een en ander op te merken.
De leesbaarheid en de bruikbaarheid van deze bijdrage zou stellig in niet geringe
mate verhoogd worden door het aanbrengen vooreerst van een meer gedetailleerde
inhoudsopgave, en voorts van een ruimer rubriceering in den tekst zelve, zoodat de
talrijke behandelde auteurs op meer overzichtelijke wijze aan den lezer worden
voorgesteld.
Ook een alphabetische lijst der aangehaalde werken en tijdschriften (met
verkortingen), eventueel in den vorm van een namen- en zakenregister, lijkt me
onontbeerlijk: bij de thans opgegeven verkorting der aangehaalde tijdschriften zou
dan met elken twijfel onmiddellijk worden opgeruimd, het veelvuldige op. cit., dat
thans zoo vaak aanleiding geeft tot onduidelijkheid (zie o.a. Balter, bl. 95, Van der
Essen, bl. 107, De Maeyer, bl. 91) zou tot een minimum kunnen worden herleid.
Wat ten slotte de taal van S. betreft, deze is over het algemeen keurig, al moge af en
toe - naast een niet altijd onontbeerlijk gebruik van sommige technische Duitsche
uitdrukkingen (zeitbedingt, Besiedlung, Rodung, Belege) - wel een en ander
voorkomen dat met het Nederlandsch taaleigen op eenigszins gespannen voet staat.
Vgl. o.m. het nationaal politiek-historische (bl. VI); de relatieve waarde van
beiden(studiën) (bl. 1); andere opdrachten als (bl. 41 b); troepen worden weggenomen
(bl. 99); uitzichtsloos (bl. 134); op punt (bl. 144); te samen (passim); de meest directe
inlichtingen (bl. 108); kritisch: critisch; kultuur: cultuur; geographisch · geografisch.
Al kan hier worden toegegeven, dat heel wat dingen eerder op rekening van de
typiste dan wel op die van S. moeten worden geschreven.
***

De hier aangestipte tekortkomingen kunnen echter m.i. aan de zeer hooge
wetenschappelijke waarde van deze historischcritische bijdrage niet te kort doen en
het zal S. ook wel geen zware moeite kosten om, eenerzijds de literatuur van het
afgeloopen jaar voldoende bij te werken en anderzijds, ingaande op
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de wenken welke boven werden gegeven, de overzichtelijkheid van het werk in ruime
mate te bevorderen.
Overigens, de werkplannen die op zoovele plaatsen worden ontvouwd, en de klare
kijk van S. over de wijze, waarop de verschillende disciplinen zullen moeten
gebundeld worden om het zoo veelzijdige en ingewikkelde taalgrensvraagstuk tot
een definitieve oplossing te brengen (zie vooral bl. 83 en 116), schijnen er mij borg
voor te staan dat hier werk in de maak ligt, waarover wij in de eerste toekomst nog
wel meer zullen vernemen.
Ik ben daarom overtuigd dat de Academie niet zal aarzelen aan deze studie den
uitgeloofden prijs toe te kennen en ze ook in afzienbaren tijd in de lijst der door haar
bekroonde uitgaven zal wenschen op te nemen.

Verslag van den heer R. Verdeyen, tweeden verslaggever.
In de Inleiding van het ingezonden antwoord onder kenspreuk ‘... plerosque Belgas
esse ortos ab Germanis’, vat Schrijver bondig en klaar de vier theorieën samen, die
over het ontstaan van de taalgrens werden vooruitgezet en die ik hier nog bondiger
zal noemen: de prae-romeinsche, de romeinsche, de frankische, de post-frankische.
Deze indeeling, die mij voor een synthese, die het werk wil zijn (bl. XIII), zeer
geschikt voorkwam, dacht ik als plan van de behandeling van de stof terug te vinden,
doch zulks bleek niet het geval te zijn. Schrijver zegt ons, dat zijn studie ‘als
verwijderde oorzaak’ een doctoraal proefschrift heeft, waarvan de titel luidde: ‘Proeve
van een analytische bibliographie van de Vlaamsch-Waalsche taalgrens’. Hoe die
eerste arbeid was opgevat, vernemen wij niet, doch blijkbaar heeft onze auteur er
zich niet kunnen van los maken, want zijn antwoord op de gestelde vraag is, in laatste
instantie, een analytische bibliographie van het onderwerp, chronologisch gerangschikt
en critisch behandeld. Of dit de goede methode is om een ‘status quaestionis’ te
behandelen, meen ik te mogen betwijfelen. Herhalingen zijn daarbij niet te vermijden
en wil de lezer, aan het slot van zijn lectuur, weten hoe een bepaalde theorie in den

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

648
tijd gegroeid of vervallen is, dan ziet hij zich wel verplicht zelf de lijn te gaan trekken.
Schrijver zit zoodanig aan zijn historische bibliographie vast, dat hij zich verplicht
acht Petri's voorstudies te bespreken, ofschoon die toch alle in zijn groot werk
‘Germanisches Volkserbe in Wallonien und Nordfrankreich’ zijn opgenomen: ‘de
publicatie van “Germanisches Volkserbe” werd voorafgegaan van een heele reeks
belangwekkende “Selbstanzeigen” en lezingen voor wetenschappelijke vereenigingen,
welke wij dus ook vooraf dienen na te gaan (blz. 174).’
Aan die voorstudies worden dan ongeveer evenveel bladzijden besteed als aan het
‘opus magnum’ zelf.
Een enkele maal heeft Schrijver wel het hinderlijke van de chronologische methode
gevoeld. ‘In dit overzicht van de taalgrensstudie,’ schrijft hij blz. 18, ‘zullen wij de
ontwikkeling van de Kolenwoud theorie hier niet verder vervolgen om het
chronologisch verband niet te verbreken: logischerwijze zou onmiddellijk na de
bespreking van het werk van Duvivier het grootste taalgrenswerk van de XIXe eeuw,
nl. Kurth's Frontière linguistique, moeten in oogenschouw genomen worden.
Vooraleer dit te doen, moeten wij echter vooraf de “ethnographische” richting,
waarover boven herhaaldelijk sprake was, in haar meer wetenschappelijken vorm
vervolgen.’ Uit deze passage blijkt duidelijk hoe de verschillende elementen en
argumenten van de ethnographische stelling over het werk verspreid liggen en dit is
eveneens met andere oplossingen het geval.
Petri is in zijn overzicht van de kwestie, dat Schrijver bij de bespreking van Petri's
hoofdwerk niet eens vermeldt, van een ander standpunt uitgegaan, nl. van de
grondslagen, waarop de theorieën over het ontstaan van de taalgrens werden
opgebouwd: de historische documenten, de toponiemen, de romeinsche wegen, de
castra-namen enz. om bij deze enkele voorbeelden te blijven (cf. blz. 178/179 van
het antwoord). Telkens groepeert hij om elke kern argumenten en namen. In het
eerste gedeelte van zijn lijvig boek geeft hij dan een geographische lijst van de door
hem verzamelde toponiemen en bespreekt dan in verschillende hoofdstukken
synthetisch ‘in ihrer Verteilung auf der einzenen Namengruppen’: 1.
Gewässerbezeichungen, 2. Vegetationsbezeichungen, 3. Lagebezeichungen, 4.
Siedlingsbezeichungen, 5. Staat und Volk, Rechts- und Wehrorganisation, 6. Wege
und Grenzen in den germanischen Namen Walloniens und Nord-
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frankreichs, 6. Der nationale Aussagewert der französischen Ortsnamen vom
Weilertyp, 7. Der Ortsnamenausgleich. Men ziet het verschil in de gevolgde methode.
Wat de bespreking van Petri's werk zelf betreft, waarschuwt ons Schrijver, dat hij
de ‘interpretatie van Petri schematisch’ samenvat. Naar mijn meening, al te
schematisch. Zelfs in een synthetisch overzicht maakt men zich van een studie als
die van Petri niet af in nauwelijks vijf bladzijden. Dit is inderdaad het laatste groote
werk over de kwestie, en een werk, dat ten minste evenveel opgang zal maken als
het werk van Kurth of Des Marez, waaraan resp. 16 en 28 blzz. worden besteed. Het
is wel waar, dat bij laatstgenoemde ook de critiek begrepen is en dat hiervoor heel
wat materiaal ter beschikking van den schrijver stond. Een reden te meer om bij Petri,
in afwachting van de critiek, een zoo volledig mogelijk beeld te geven van het boek,
de methode en de argumentatie. Wat tot dusver aan kritiek is verschenen, had gerust
achterwege kunnen blijven, daar op dit oogenblik elk besluit voorbarig is. Wilde
Schrijver dan toch Gamillscheg's afbrekende recensie te berde brengen, dan had hij
die uitvoeriger aan zijn lezers moeten voorleggen en ondertusschen zich liever moeten
onthouden van een definitieve uitspraak als de volgende: ‘Anderzijds zijn wij er van
overtuigd dat die plaatsnamen welke Gamillscheg uit dit massale materiaal heeft
overgehouden en welke dus met grootere zekerheid als Germaansch kunnen worden
beschouwd, meer dan voldoende zijn om de stelling van Steinbach en Petri, wat de
toponymie betreft, niet te moeten verwerpen.’ Men zal zich allicht afvragen, of en
waarom Gamillscheg zelf die conclusie niet kon trekken? Ik wil hier op deze
etymologische kwestie niet ingaan en evenmin op de interpretatie, die aan het bestaan
van Germaansche plaatsnamen in romaansch gebied kan worden gegeven, maar moet
er toch op wijzen, dat voor Luik heel wat van dat Germaansch erfgoed moet
verdwijnen. Men leze er de nota van Prof. J. Haust op na in deel XII van het Bulletijn
van de Koninklijke Commissie van Toponymie en Dialectologie, blzz. 402-409.
Daaruit citeer ik (blz. 403): ‘A chaque page on tombe en arrêt devant d'étranges
allégations, qui témoignent d'un parfait dédain pour les méthodes rigoureuses de la
philologie. Prenons, dans le cercle, qui nous est familier, quelques exemples typiques.
Dans sa germanomanie, Petri méconnaît systématiquement le dialecte ré-
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gional; il ne comprend pas des mots qui sont de pure formation romane.’ Volgen dan
een reeks voorbeelden, waaruit o.m. blijkt, dat Petri verschillende Waalsche
diminutiefuitgangen verwart heeft met een germ. tweede lid malle, dal, holt, loh,
horn, en de bijloke (wa. biloke) met pruimen. De fontein te Spa, die haar naam
gekregen heeft naar den prins-bisschop Groesbeck wordt in verband gebracht met
germ. baki (een vergissing, waarop Gamillscheg eveneens gewezen heeft). Haust
besluit: ‘la rectification minutieuse de toutes les erreurs nous entraîneraient trop loin.
Pour résumer notre impression, à ne considérer que la partie toponymique de cette
étude, il n'est pas excessif de dire que l'auteur lui-même, par la fantaisie et le parti
pris de son argumentation, jette le discrédit sur sa propre thèse. Le malheur, c'est
que, du même coup et pour longtemps, il a défiguré notre toponymie wallonne.’
Daarna bespreekt Haust de kritiek van Gamillscheg, met instemming zooals men
kan verwachten, doch ook hier neemt hij de gelegenheid waar om op enkele
twijfelachtige germaansche en romaansche etymologieën te wijzen.
Nu weet ik wel, dat Haust een strenge rechter is, doch als twee romanisten,
voorwaar niet de eerste de beste, zoo veel voorbehoud maken, zal het toponymisch
materiaal van Petri toch eens behoorlijk gezift moeten worden. Men maakt zich van
de moeilijkheid niet af door te verklaren, dat ‘het toponymisch enkwest van Petri
o.i. niet het bijzonderste is, al werd het dan ook het verst doorgedreven, waarop de
nieuwe stelling kan worden gegrondvest.’ ‘En als Schrijver daaraan toevoegt, dat hij
(boven) een en ander over het oudheidkundig onderzoek’ heeft medegedeeld en
‘thans nog talrijke andere disciplines (zouden) moeten worden vermeld waarvan de
wetenschappelijke resultaten uitstekend passen in het raam van de theorie van
Steinbach en Petri’ en ‘Gamillscheg dit alles heeft verwaarloosd’, dan vraag ik mij
te vergeefs af waarom Schrijver niet zegt, welke die talrijke disciplines zijn, waarvan
de resultaten zoo gunstig uitvallen voor de nieuwste theorie. Dit kan niet anders dan
den lezer doen watertanden en aan het slot van een studie is dit eerder een
onbehaaglijk gevoel.
***
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Schrijver heeft de besproken historische taalgrensstudie over drie perioden verdeeld,
waarvan de eerste loopt tot 1900, de tweede tot 1926, de derde tot 1938. Daar is
principieel geen bezwaar tegen, doch de eerste en de tweede periode worden telkens
onderbroken door een gelijktijdig chronologisch overzicht van wat Schrijver de
‘actueele taalgrensstudie’ noemt. Men krijgt dus een indeeling: historisch, actueel;
historisch actueel; historisch. Dat deze herhaalde onderbreking de eenheid van de
studie niet ten goede komt, hoeft wel geen nader betoog. Die ‘actueele taalgrensstudie’
komt hoofdzakelijk neer op een overzicht van de sedert honderd jaar geconstateerde
toestanden en inz. de volkstellingen ‘de beschrijvende vaststelling van de taalgrenslijn’
(blz. 29) en eindigt met een lange en interessante bibliographie over het onderwerp
(blzz. 153-159).
Dit gedeelte maakt den indruk zeer volledig te zijn en is met bijzondere zorg
bewerkt. Het resultaat is echter betrekkelijk gering en men vraagt zich af of een
dergelijke uitgebreide behandeling, hoe belangwekkend ook op zich zelf, in dit werk,
wel gewenscht is. In alle geval is m.i. de ‘actueele’ toestand secundair en heeft die,
in verband met het ontstaan van de taalgrens, slechts in zoover belang, als daaruit
met zekerheid taalgrensschommelingen zouden zijn af te leiden, c.q. met de oorzaken
er van. Die zekerheid bestaat echter niet. Schrijver is integendeel tot de overtuiging
gekomen dat enkele afzonderlijke studies niet te na gesproken, ‘de Vlaamsche
Waalsche taalgrens ter plaatse nog nooit volledig en wetenschappelijk onderzocht
werd (blz. 28)’ en dat wij geen ‘voor de wetenschappelijke taalgrensstudieën bruikbare
moderne kaart bezitten’.
Dit gedeelte heeft dus veeleer een historisch-retrospectieve waarde, die meer
belang heeft voor de taalpolitiek dan voor de taalwetenschap.
***

Het bovenstaande beschouwe men als een blijk van de belangstelling waarmede ik
de voorgelegde studie heb gelezen en herlezen. Aanvaardt men ze, zooals zij is
opgevat, dan is zij zeer verdienstelijk. Zij is aangenaam geschreven, al zijn er hier
en daar eenige taalonzuiverheden te wieden, die gedeeltelijk te begrijpen zijn wegens
den invloed van Duitsche lectuur.
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De documentatie is uitstekend. Men voelt, dat Schrijver zich in zijn onderwerp geheel
heeft ingewerkt. Bij enkele apodictische uitspraken had men wel meer bewijzen
verwacht. Wanneer Schrijver blz. VI. verklaart, dat ‘in dit land twee bevolkingen
ondoordringbaar tegenover elkaar staan, en dit sinds vele eeuwen, met een door
niemand te ontkennen onderscheid in taal en volksaard’, dan wordt hier een
aprioristische stelling verkondigd, die, naar ik vrees, niet vreemd is aan de latere
cultuurgrenstheorie, waarvoor Schrijver een voorliefde schijnt te hebben. Hij verwart
hier pertinent taal en bevolking. Zijn formule is een negatie van de werkelijkheid en
in strijd met de ‘Rückzugstheorie’ zelf, tenzij men aanneemt dat de romaniseering
van de germaansche nederzettingen elk spoor van hun germaansch karakter zou
hebben uitgewischt.
Blz. VIII. wordt verklaard, dat ‘het eerste optreden in onze streken van menschen
die met eenige zekerheid als Germanen kunnen bestempeld worden, samenvalt met
het begin van de Hallstatt periode (ca. 800 v.Ch.). Op welk gezag en op grond
waarvan?
Blz. IX. leest men. dat ‘de tegenstelling tusschen Germanen en Romanen, ook
thans nog, de geschiedenis van West Europa’ beheerscht. Het motief is bekend, maar
dat ziet er, juist in den laatsten tijd, toch wel wat anders uit.
Anderzijds mist men ongaarne een lijst van de aangehaalde werken en vat Schrijver
blz. 163, de verhouding Kurth-Petri juist samen door de termen statiek en dynamiek,
dan had hij er moeten bijvoegen, dat die termen door Petri reeds werden gebezigd
en dat Petri zelf aan de theorie van Kurth een dynamisch karakter toekent: ‘Er (nl.
Kurth) war der einzige, der die nationale Beweiskraft eines Ortsnamens nicht lediglich
nach philologischen Gesichtspunkten beurteilte, sondern dynamischen Faktoren wie
der Sprachmischung und -entlehnung einen bedeutenden Einfluss auf die Gestaltung
des Ortsnamenbildes zuschrieb (blz. 13).’
***

Wanneer ik nu, aan het einde van dit verslag, voor de vraag kom te staan of het
ingezonden antwoord voor een bekroning in aanmerking komt, aarzel ik. Om de
hierboven uiteengezette

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

653
redenen, kan deze studie, als synthese, mij niet voldoen. Synthetisch zijn alleen de
gedeelten, waar een theorie of een stelling wordt samengevat en het laatste stuk, dat
over Petri, is werkelijk te ‘schematisch’.
Wat de historische taalgrensstudie betreft, brengt het werk welkom nieuws over
de eerste periode van de XIXe eeuw. Ook de vereischten van de te volgen
geographische methode worden uitstekend uiteengezet, maar van Kurth af staat daar
steeds Petri's overzicht voor ons, dat wellicht niet zoo bevattelijk, maar dan toch veel
systematischer is behandeld. De publicatie van Petri's werk is voor Schrijver vast
een zware handicap geweest. Is het daarom, dat hij zooveel aandacht geschonken
heeft aan de ‘actueele taalgrensstudie’, die inderdaad geheel nieuw is? Maar hoofdzaak
blijft het ontstaan van de taalgrens en daarover is de discussie, ten bewijze het
onlangs verschenen antwoord van Petri op Gamillscheg, nog volop aan den gang. Ik
vraag mij dan ook af, of het niet beter zou zijn de gestelde vraag aan te houden. Dit
zou aan Schrijver, die wel de man is om een synthese op nieuwen grondslag uit te
werken, de gelegenheid geven om zijn rijk materiaal om te werken, de
re-romaniseeringstheorie van dichterbij te toetsen aan de geopperde bezwaren, en
zijn lezers in te lichten over de hem nu reeds bekende resultaten van andere
wetenschappen. Ik zou hem daarbij willen wijzen op het groote belang van de zuivere
taalstudie, die m.i. door Petri en door hemzelf wordt onderschat. Is er inderdaad een
re-romaniseering geweest, dan moeten noodzakelijk de sporen daarvan vooral worden
teruggevonden in de gewone taal, d.i. voor ons nu, in de dialecten, die men van aan
onze taalgrens tot aan de Loire spreekt.
Is die romaniseering sterk genoeg geweest om de frankische nederzettingen te
doen verdwijnen, dan mag à fortiori worden aangenomen, dat de romaansch gebleven
gedeelten eveneens den invloed van het naar het Noorden opdringende zuidelijker
romaansch hebben ondergaan. Moest nu blijken, dat het Waalsch en het Picardisch
sterk genoeg waren ingeburgerd om aan dien invloed te wederstaan, dan zou dit op
een ontegensprekelijk ouden gevestigden toestand wijzen en zou de heele
‘Rückzugstheorie’, al mocht zij oogenschijnlijk ook door andere wetenschappen
gesteund worden, in elkaar storten.
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Verslag van Prof. Dr. J. Van Mierlo, derden verslaggever.
Om een juist en billijk oordeel over het ingezonden antwoord uit te spreken, moet
men, naar mijn meening, uitgaan van de vraag zelf, zooals die door onze Academie
gesteld werd ‘Men vraagt een historisch-critische studie over het onderzoek naar het
ontstaan van de Nederlandsch-Romaansche taalgrens’ De Academie verwachtte dus
niet, dat men een nieuw onderzoek naar het ontstaan van deze taalgrens zou instellen,
nog minder dat men een nieuwe theorie zou opbouwen om dit ontstaan te verklaren.
Zij verwachtte evenmin, dat men de verschillende totnogtoe voorgebrachte theorieën
beurtelings critisch zou onderzoeken en bespreken. Voorwerp van hare belangstelling
was veeleer het onderzoek zelf: hoe dit is opgekomen, hoe het zich heeft ontwikkeld;
welke resultaten het heeft bereikt, hoe ver het gevorderd is. Het antwoord moest ons
dus schetsen, hoe dit onderzoek historisch verloopen is en critisch bepalen welke
beteekenis aan elk nieuw onderzoek mag toegekend worden. Zoo was de te volgen
methode als vanzelf aangegeven: een chronologische bibliographie van de over het
vraagstuk verschenen werken was onvoldoende, maar zou noodzakelijk, n.m.m. de
historische studie van het onderzoek ten grondslag moeten liggen; verwacht werd
dan verder een analytische uiteenzetting van elke nieuwe bijdrage tot dit onderzoek
en een critische waardeering van het gebodene.
Deze methode werd dan ook door schrijver gevolgd. Hij onderscheidt nl. drie
groote tijdperken in de geschiedenis van het onderzoek: het tijdperk vóór 1900; het
tijdperk van het eerste kwart der twintigste eeuw; het tijdperk van de nieuwste
taalgrenstheorieën. Zooals schrijver opmerkt: ‘de onderhavige proeve van een synthese
van het onderzoek... werd chronologisch opgebouwd. Deze methode alleen bezit het
groote voordeel den gang van het wetenschappelijk werk, en in het bijzonder het
verband tusschen de verschillende taalgrenstheorieën, duidelijk te laten inzien’ (XIII).
Ieder tijdperk wordt in verband gebracht met een of ander baanbrekend werk, dat
er als de uitkomst, het hoogtepunt, de samenvatting van schijnt te zijn: dat van Kurth,
dat van Des Marez en dat van Steinbach en Petri. Daar echter het onderzoek

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

655
naar het ontstaan van de taalgrens methodisch twee aspecten veronderstelt: dat van
de historische taalgrensstudie en dat van de beschrijving en van de vaststelling der
huidige taalgrenslijn, welke beide aspecten wel inniger blijken samen te hangen dan
men vermoeden zou, wordt ook voor elke periode de historisch-critische studie
gegeven van het onderzoek naar de actueele taalgrens; zoodat hiermede telkens een
trouw beeld wordt geschetst van de volledige studie in een bepaalde periode van het
onderzoek naar het ontstaan van de taalgrens. Zoo was, meen ik, onderbreking in de
studie van het onderzoek der historische taalgrens telkens onvermijdelijk.
Moeten dan sommige tegen deze studie gemaakte bezwaren. b.v. dat de lezer zelf
door het werk de lijn moet zoeken voor de verschillende theorieën; dat ook de
vóórstudiën van Steinbach en Petri behandeld worden en niet slechts het opus magnum
zelf; dat de uiteenzetting zoo dikwijls onderbroken wordt, niet verklaard worden uit
's schrijvers bezorgdheid om bij de vraag der Academie en bij de door de vraag zelf
als het ware opgelegde methode te blijven?
Het wil mij dus voorkomen, dat onderhavige studie in ieder opzicht beantwoordt
aan de vraag zooals ze door de Academie gesteld werd. Schrijver blijkt ten volle op
de hoogte te zijn van de historische ontwikkeling van het onderzoek naar de taalgrens.
De verschillende voorgedragen verklaringen worden uitstekend samengevat en
voorgedragen. Niets van belang schijnt hem ontsnapt te zijn. Ook het critisch gedeelte
is scherp afgelijnd, bondig, maar doeltreffend: van iemand die met de problematiek
van het onderwerp ten volle schijnt vertrouwd te zijn. En ook bij Steinbach-Petri
doet hij voldoende uitkomen, dat diens toponymische bewijsvoering door Gamillscheg
sterk is ondermijnd geworden en hij wijst zelfs op de verschillende oorzaken van
vergissing. Doch hij voegt er aan toe, dat, wat uit het massale materiaal ook door
Gamillscheg werd overgehouden, meer dan voldoende is om de stelling van Steinbach
en Petri, wat de etymologie betreft, niet te moeten verwerpen.
Uit de critische beschouwing van de verschillende taalgrenstheorieën blijkt, dat
voor de verklaring van het ontstaan der taalgrens geen enkel stevige, in al haar
onderdeelen overtuigende hypothese naar voren werd gebracht. Het zou dus geen
zin hebben op dit oogenblik een nieuwe theorie te willen opbouwen.
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Veeleer eischte het wetenschappelijk onderzoek, dat de bereikte resultaten zouden
worden opgeteekend, met vermelding van wat daarin bruikbaar is gebleken, om dan
de wegen tot een nieuw detail-onderzoek voor te bereiden. Ook in dit opzicht wijst
het ingezonden werk de goede richting aan.
Schrijver heeft herhaaldelijk betoogd, dat alleen de historisch vergelijkende studie
van de cultuurverschijnselen in de taal- en volksgebieden, welke door de taalgrens
gescheiden worden, het ontstaan van de taalgrens kan belichten. Deze vergelijking
veronderstelt echter een lange reeks van detail studies voor elk van de twee
taalgebieden van België. In de ingezonden verhandeling worden voor Vlaanderen
de volgende bijdragen onder oogen gezien:
een historische kaart van de wouden welke voornamelijk in de taalgrensstrook het
bewoonbaar gebied zou vaststellen;
een inventaris van de Germaansche archeologische ontdekkingen welke in 't
bijzonder een nauwkeuriger dateering van het schaarsch materiaal zou toelaten;
een ‘Siedlungsgeschichtliche Auswertung’ van het oudste toponymisch materiaal,
welke dient rekening te houden met de vergissingen van Kurth, Des Marez en Petri.
Wij zullen allen hunkerend uitzien naar deze verdere studiën; doch ze werden door
de Academie niet gevraagd.
De bedoeling van de vraag der Academie is geweest: aan de hand van een
geschiedkundige en critische schets van het taalgrensonderzoek aan den eenen kant
vast te stellen wat men als zeker resultaat kan beschouwen, aan den anderen kant
aan te wijzen welke de leemten zijn, die nog moeten worden aangevuld, alvorens
een nieuwe en beter gevestigde verklaring van het ontstaan der taalgrens kan
opgebouwd worden. Ik kan niet anders oordeelen, dan dat onderhavige verhandeling
een zeer verdienstelijk antwoord biedt op de door de Academie gestelde prijsvraag.
Op detail-bezwaren door de vorige verslaggevers reeds gemaakt kom ik hier niet
terug. Mag ik even ook wijzen op het belang van dit onderzoek voor de geschiedenis
van onze letterkunde? Wij zullen het ontstaan en de ontwikkeling van onze
letterkunde, evenals van sommige letterkundige genres, wel eenigszins anders gaan
zien, indien de taalgrens blijkt ontstaan te zijn door een langzame terugverovering
van het Romaansch
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op het Germaansch, dan indien de taalgrens als een van oudsher vaststaande lijn moet
beschouwd worden. Zou er ook uit de heiligenlevens, uit de geschiedenis der kloosters,
uit de daar aanwezige werken, als b.v. uit de vroege aanwezigheid van een vertaling
van het Lijden in het Dietsch te St Riquier in Ponthieu, uit de liederen die om het
klooster te Poitiers, waar de H. Radegundis verbleef, gezongen werden en uit andere
dergelijke cultureele feiten, niets voor de geschiedenis van het ontstaan der taalgrens
kunnen gehaald worden?
De gang der verhandeling wordt, n.m.m. te vaak vertraagd, door het feit, dat schr.
eenigszins uitvoerig en te dikwijls meent te moeten aangeven hoe hij zal te werk
gaan, waarom hij nu dit behandelt, enz.
Wat de taal betreft, al is die over het algemeen zuiver, toch kan ze hier en daar
wat verbeterd worden. Mag ik nog wijzen op Germanismen als b.v. aanzetten,
aanmerken, en ook voortschreiden voor ...schrijden? Op het gallicisme: op punt
zetten; op verouderde uitdrukkingen als bij dewelke in plaats van waarbij? Ik weet
ook niet waarom schrijver steeds zegt: vooralsnog nog? Dit tweede nog is wel
overbodig. En in plaats van vooraleer schrijve men liever alvorens. Ook het door
Vlamingen veel gebruikte eenerzijds, anderzijds schijnt geen Nederlandsch te zijn.
Schrijver spreekt herhaaldelijk van den Brunehaut-weg in de derde en vierde eeuw:
bestond die toen reeds? Want dit ware van overwegende beteekenis voor het ontstaan
der Nibelungen.
Om alles samen te vatten meen ik dus, dat de ingezonden verhandeling een volledig
overzicht biedt van het onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandsch-Romaansche
taalgrens; dat dit synthetisch overzicht historisch-opbouwend werd uitgewerkt; dat
de verschillende taalgrenstheorieën critisch werden behandeld en gewogen; dat het
werk den weg toont voor het verder onderzoek door te wijzen op welbepaalde
onopgeloste problemen; dat het dus een volledig antwoord biedt op de vraag der
Academie en daarom verdient bekroond te worden. Ik weet niet of de tweede
verslaggever zich hiermee vereenigen kan; doch ook hij meende dat de studie, indien
men ze aanvaardt zooals ze is, zeer verdienstelijk moet heeten.
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Naschrift van den Tweeden Verslaggever
Prof. R. Verdeyen:
Aangezien bij de bespreking van de bovenstaande verslagen gebleken is, dat de
Academie, bij het stellen van de vraag, een chronologische behandeling verwachtte,
vervallen de bezwaren, die ik tegen de door S. gevolgde methode geopperd heb, en
kan ik mij verder gaarne ‘vereenigen’ met het voorstel tot bekroning.

3o - Men vraagt Een Studie over den inslag van de oorlogsgebeurtenissen
(1914 en vv. jaren) op een Yzerfrontdialect.
Eén antwoord werd ingezonden onder de kenspreuk:
Waar een wil is, is een weg.
Tot leden van den keurraad werden aangewezen: de heeren E. BLANCQUAERT, L.
GROOTAERS en L. GOEMANS.

Verslag van den heer E. Blancquaert, eersten verslaggever.
Het hier behandelde onderwerp is uiterst belangwekkend, niet enkel uit een
Vlaamsch-philologisch, maar ook uit een algemeen-linguistisch oogpunt. Immers,
voor de linguistiek van het gesproken woord evenzeer als voor al de andere vakken
die zich met beschrijving en interpretatie van levende verschijnselen inlaten, zijn
niet alleen de normale ontwikkelingen van belang, maar werpt de studie van het
abnormale of het uitzonderlijke - dat voor andere vakken o.m. het pathologische zou
kunnen heeten - een gansch bijzonder licht op het normale zelf. SCHUCHARDT heeft
dit abnormale gezocht in de kreolentalen. Ook in de dialecten van door den oorlog
verstrooide centra of in de oversnel gegroeide industriecentra kan men het vinden.
Een onderwerp als datgene wat hier wordt behandeld, blijkt bij de lectuur veel
ingewikkelder en veel omslachtiger te zijn dan men op het eerste gezicht wel zou
vermoeden. Des
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te meer verheug ik er mij over dat de schrijver zich met eere van zijn taak heeft
gekweten.
Door zijn ligging tusschen de beide vijandelijke fronten en de daarmee gepaard
gaande totale verwoesting, kon St-Jorisaan-den-Yzer wel degelijk op zichzelf als
een typisch geval worden behandeld. Schr. heeft zich echter de moeite getroost om,
althans wat betreft de bevolkingsbeweging, de geheele frontstreek van aan de zee
tot aan Ieper te onderzoeken en op kaartjes te brengen. Voor het dorp St-Joris heeft
hij tot den laatsten inwoner in zijn statistieken betrokken, zoowel voor 1914 als voor
1918; hij heeft nagegaan waar in 1914 en in 1918 de inwijkelingen vandaan kwamen,
en heeft ook deze gegevens op kaartjes gebracht. Hierbij zullen dan verder de
taalkaartjes aansluiten.
Wat het eigenlijke dialectprobleem betreft, heeft schr. aangetoond welke de ideale
methode zou geweest zijn, en welke practisch-mogelijke methode hij heeft gebruikt:
Om het dialect van 1914 met het na-oorlogsche te vergelijken heeft hij phonetische
opnemingen gedaan, o.m. van de vragenlijsten uit de ‘Reeks Nederlandsche
Dialect-atlassen’ bij onderscheiden groepen van St-Jorisnaars, namelijk: een groep
die den dialecttoestand van vóór 1914 vertegenwoordigt; een groep die de
afstammelingen van de eerste groep vertegenwoordigt, en ten slotte een groep jongere
en oudere ingewekenen. De phonetische opnemingen waarvoor de leden van deze
groepen als zegslieden dienden, werden onderling vergeleken; de varianten werden,
telkens met weergave van het verschijnsel voor iederen proefpersoon (zie tekst),
getoetst aan de verspreiding van dezelfde varianten over West-Vlaanderen (zie
kaartjes), waarbij dan de zone van de herkomst der inwijkelingen in acht werd
genomen. Aldus worden achtereenvolgens de korte en lange vokalen, de tweeklanken
en enkele consonantverschijnselen, een elftal woorden, enkele gevallen uit de
lexigrafie en een paar steekproeven uit de syntaxis behandeld.
Nadat hij deze verschijnselen een voor een heeft nagegaan en zooveel mogelijk
elk afzonderlijk heeft geïnterpreteerd, vat schr. in Hoofdstuk III zijn bevindingen
samen in enkele belangwekkende paragrafen. Hij onderscheidt namelijk 1. Den
invloed van ingewekenen op St-Jorisnaars. 2. Den invloed van St-Jorisnaars op de
ingewekenen. 3. Gedeeltelijken school-invloed. 4. Analogie en generatieverschil of
psychologische in-
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vloed (nogal oppervlakkig, vooral wat de laatste soort betreft). 5. Verhouding tusschen
het aantal ingewekenen en hun invloed op het St-Jorisch (die voor enkele
verschijnselen rechtstreeks evenredig is). 6. Geen invloed (d.i. schijnbaar ongerept
voortbestaan van uit- en inheemsche vormen naast elkaar).
De eind-conclusie luidt ten slotte (p. 150):
‘Het oorspronkelijke dialect blijft, dank zij een geringen kern van oud-ingezetenen,
bewaard, maar draagt, vooral wat den woordenschat betreft, talrijke sporen van
naoorlogsche inwijkingen van de verschillende richtingen waaruit deze inwijking is
geschied.’
Dit in zijn bijzonderheden en modaliteiten te hebben aangetoond met een rijkdom
van dialectmateriaal en dialectkaartjes die voor een dergelijke monografie
ongeëvenaard is, en wellicht zal blijven, lijkt mij de groote en duurzame verdienste
van dit werk, waarvoor bovendien een totaal origineele en uiteraard ingewikkelde
methode moest worden gevonden. Voor een eventueelen druk zal de taal nog hier
en daar moeten gezuiverd worden, en de indeeling van de eindresultaten wellicht
nog dienen vereenvoudigd of... bijgewerkt. Gaarne stel ik echter de bekroning voor,
en sluit ik mij aan bij den wensch van den schrijver dat, na één of twee generaties,
nogmaals onderzocht zou worden hoe het dialect van St-Joris zich verder zal hebben
ontwikkeld. Zijn werk is daartoe een hechte grondslag.

Verslag van den heer L. Grootaers, tweeden verslaggever.
Wij gaan accoord met den eersten verslaggever, waar deze de wetenschappelijke
methode en de grondigheid looft van de studie ingezonden met het motto ‘Waar een
wil is, is een weg.’
Zoowel het demographisch-sociologisch als het taalkundig gedeelte getuigen van
veel vlijt en geestdrift voor het gekozen onderwerp.
Wij hebben slechts eenige opmerkingen te maken betreffende de formuleering
van sommige feiten, alsmede over den uiterlijken vorm van de redactie.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

661
In het eerste hfst. van Deel I wordt een tabel medegedeeld (§ C. 14) waarin de
‘Algemeene kenmerken van het St.-Jorisch en het Westvlaamsch’ worden samengevat.
Onder dezen o.i. te vagen titel worden de Nederlandsche klinkers naast de
Westvlaamsche gesteld: we zouden hier verwachten ofwel een zuiver phonetische
vergelijking b.v. van Ndl. a met Wvl. a, Ndl. i met Wvl. i enz., ofwel een overzicht
waaruit zou blijken in hoe verre de huidige Wvl. klinkers in hun ontwikkeling met
het Ndl. overeenstemmen of er van afwijken. Uit den slotzin van den tekst die de
tabel voorafgaat zouden we opmaken dat we het eerste mogen verwachten; deze zin
luidt: ‘In het algemeen worden vocalen meer open en met minder spanning
uitgesproken dan in het Nederlandsch.’ En dan vinden we in de tabel voorbeelden
als: ‘Ndl. [i] = Wvl. [i.ə](wi.ən)’ en daarnaast ‘Wvl. [i] (fabrikə)’ en iets verder ‘Ndl.
[y:] = Wvl. [î] (vîr)’ (bedoeld wordt ‘vuur’); ‘Ndl. [oe.y] = Wvl. [y] (vyl]’ (bedoeld
wordt ‘vuil’(1). De term Nederlandsch wordt in deze tabel dus in twee beteekenissen
gebruikt, hetgeen natuurlijk verwarring moet stichten. Dan zouden we den schrijver
willen vragen wat hij onder ‘Westvlaamsch’ verstaat: uit zijn kaarten blijkt (hetgeen
trouwens geen bewijs behoeft) dat de term ‘Westvlaamsch’ een collectief begrip
dekt. De schrijver, die taalwetenschappelijk goed onderlegd is, weet dit beter dan
wij; het is echter een quaestie van terminologie: deze moet ondubbelzinnig zijn niet
alleen voor taalkundigen maar ook voor sociologen, die met de Zuidnederlandsche
dialecttoestanden minder vertrouwd zijn(2).
Ten slotte zijn wij het eens met den eersten commissaris,

(1) Schr. geeft niet overal de Ndl. vertaling van zijn voorbeelden; voor niet-Westvlamingen wel
een bezwaar, dat gemakkelijk kan uit den weg geruimd worden.
(2) Nog een opmerking over de spraakkundige terminologie door den schr. gebruikt. Hij spreekt
herhaalde malen van ‘lexigrafie’ (Inhoudstafel, Deel I, 49, Deel II, 3, enz.): deze term wordt
in de Fransche spraakkunst met de beteekenis ‘vormleer’ aangetroffen en dat is blijkbaar
hier de bedoeling; ‘lexigrafie’ wordt dus beter vermeden, des te meer daar er gevaar voor
verwarring bestaat met lexicographie dat wel tot de Nederlandsche taalkundige terminologie
behoort, maar heel wat anders beteekent; eenmaal (Deel I, blz. 145) is er spraak van ‘vormleer
en flexie’: hier moet het tweede woord natuurlijk geschrapt worden.
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waar hij den schrijver den raad geeft de fijne schaaf nog eens te laten gaan over de
taal van zijn manuscript(1).
Wij hebben de eer ons aan te sluiten bij het advies van den eersten commissaris
en aan de Academie voor te stellen het manuscript ingezonden met het motto ‘Waar
een wil is, is een weg’ met goud te bekronen.

Verslag van den heer L. Goemans, derden verslaggever.
Bij het nagaan van dit zoo nauwkeurig detail-onderzoek omtrent de eigenaardige
soort van ‘mengdialect’ in een Westvlaamsch dorpje sedert den wereldoorlog ontstaan,
komt mij de herinnering te binnen van de jaren toen in onze universiteiten de
linguistiek, onder den naam van Grammaire Générale, op 't verkeerde spoor haar
solemneelen gang ging. De wetenschappelijke methoden der moderne phonetiek en
dialectologie waren onbekend, en men moest zich met teksten en ‘papieren’ klanken
vergenoegen om te trachten algemeene taalproblemen op te lossen. Wij leerden, met
tal van voorbeelden uit de oude en uit de moderne geschreven talen, wat globaal ook
een leek in 't vak al wist, dat terwijl de menschelijke spraak zich in tijd en ruimte
onder een verbazende verscheidenheid van talen vertoont, een zelfde levende taal
aanhoudend evolueert in haar woordenschat, morphologie, syntaxis en klankvoorraad.
Zoodra echter naar modaliteit en oorzaak van de taal- en, meer in het bijzonder, van
de klankwijzigingen werd gevraagd, was de officieele linguistiek meestal op
onderstellingen zonder vasten grond aangewezen, daar zij tot dan toe verwaarloosd
had de volkstaal onder de loep te nemen, waar de evolutieverschijnselen voor het
grijpen liggen.

(1) Ten slotte nog een paar oneffenheden: Blz. 144 staat een noot waarin wordt medegedeeld
hoe de lijdende vorm er uitziet in het... Oudengelsch; wat schr. hiermee wil verklaren is niet
duidelijk.
In de Bibliographie worden sommige auteursnamen met den voornaam, andere er zonder
geciteerd; sommige voornamen staan er voluit, andere worden door beginletters aangegeven;
sommige auteurs krijgen Dr. bij hun naam, andere niet; voor tijdschriften (b.v. Biekorf) is
het gebruikelijk het eerste en het laatste jaartal van de verschenen deelen te citeeren.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

663
Nu, de schr. van dit prijsantwoord zoekt de vraag op te lossen hoe en in welke mate
de tongval van een plaats door immigranten van verschillende nabije of meer
afgelegen plaatsen beïnvloed wordt. De studie van dit zeer belangrijk linguistisch
geval is op methodische wijze en met groote zorg volvoerd. Ook demographische
en economische aangelegenheden worden onder oogen genomen. Schr. heeft hier
geen bijzonderheid verwaarloosd, en eer te veel dan te weinig geleverd. Uit statistieken
van de streng waargenomen en gelocaliseerde taalverschijnsels (59 gekleurde kaarten
verduidelijken den tekst) kan men niet onmiddellijk conclusies afleiden die ons door
hun nieuwigheid zouden verrassen. Schr. beperkt zich dan ook tot het vaststellen van
het feit, dat vooral de woordvoorraad onder den invloed van de naoorlogsche inwijking
staat. Maar ‘de tijd zal het leeren’ is een woord dat best op linguistische vraagstukken
van algemeenen aard past. Schr. wenscht nl. dat ‘na één of twee volgende generaties’
zijn statistieken met de eventueel nieuwe vormen van het onderzochte dialect worden
vergeleken. Ik ben het met hem dienaangaande volkomen eens. ‘Wat ware er al niet
te leeren uit de vergelijking tusschen den vroegeren en den huidigen toestand van
een tongval!’ schreef ik eens met het oog op onze huidige taalstatistieken(1). Het heeft
niet veel te beduiden indien men werk levert dat niet aanstonds àl zijn vruchten
afwerpt. Het moet de stof tot latere ontdekkingen bieden.
Schr. heeft deze principieele waarheid begrepen, dat navorschingen als de zijne
schakels dienen te zijn op den weg der wetenschap. Hoe zouden wij van hem eischen
wat zijn materiaal aan niemand geven kan.
Mijn oordeel over zijn verhandeling, wat de bekroning er van door de Academie
betreft, stemt met het advies van de vorige verslaggevers overeen.
Wanneer er sprake zal zijn tot het drukken van het werk over te gaan - wat het
reproduceeren van de 59 gekleurde kaarten eens tot een voor de Academie nijpend
financieel probleem zal maken -, zoo ware het wenschelijk, dat de drie verslaggevers
nogmaals de studie onder de hand nemen ten einde van den schr. een volstrekt
persklaren tekst te bekomen.

(1) Cfr. Leuvensch Taaleigen. - Woordenboek, I, p. VII.
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4o - Men vraagt: Een studie over de klank- en vormleer van het dialect van
Mechelen met een taalgeographisch onder zoek van ten minste twintig
omliggende plaatsen.
Eén antwoord werd ingezonden onder de Kenspreuk: In Trouwe vast.
Tot leden van den keurraad werden aangewezen de heeren L. GROOTAERS, E.
BLANCQUAERT en L. GOEMANS.

Verslag van den heer L. Grootaers, eersten verslaggever.
De klank- en vormleer van het dialect van Mechelen, met een taalgeographisch
onderzoek van ten minste twintig omliggende plaatsen.
Het manuscript ingezonden als antwoord op de vraag beslaat X-306 4e-blz. en 100
kaarten. In een Voorbericht geeft de schrijver eenige aanduidingen betreffende de
gevolgde methode en de indeeling van zijn arbeid; hierop volgt een lijst van de
geraadpleegde werken, waaruit blijkt dat de schrijver de publicaties betreffende zijn
gebied heeft geraadpleegd, b.v.E. Blancquaert's Dialectatlas van Klein-Brabant en
L. Goemans' opstellen over sommige eigenaardigheden van het Mechelsch dialect.
De prijsvraag werd juist beantwoord: het werk bestaat uit drie afdeelingen: de
klankleer en de vormleer van het Mechelsch dialect en het geographisch onderzoek
van 27 plaatsen om de stad Mechelen gegroepeerd.
De Klankleer (blz. 1-160) bestaat uit twee deelen: de Phonetische studie van den
klankvoorraad en de Ontwikkeling van de klanken.
Het beschrijvende deel getuigt van grondige phonetische kennis en tevens van
goede taalkundige opmerkingsgave.
Natuurlijk zou men in sommige gevallen nog uitvoeriger wenschen ingelicht te
worden over de physiologische eigenaardigheden van het dialect, maar dit zou het
gebruik van experimenteele middelen vereischt hebben en zou het kader van deze
studie te buiten gegaan zijn.
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Bij de beschrijving van de medeklinkers komt één phonetisch teeken voor, dat ons
niet geheel kan bevredigen; schr. geeft de stemhebbende velare occlusief g (Fransche
g ‘dur’) weer door middel van de digraphie gu; natuurlijk blijft het gebruik van dezen
klank tot de sandhi gevallen beperkt, zoodat het bezwaar niet groot is; maar principieel
moeten diagraphieën vermeden worden; om gemakkelijk te begrijpen redenen gebruikt
schr. het teeken g (in plaats van j) voor de Nederl. stemhebbende fricatief: voor de
occlusief zou hij b.v. g2 kunnen gebruiken, zooals dit in de monographieën der
Leuvensche Bijdragen geschiedde.
Zeer lofwaardig zijn de pogingen door schr. aangewend om in een viertal
hoofdstukjes, die na de beschrijving van de klanken worden ingelascht, eenige
algemeene tendenzen van zijn dialect duidelijk te maken (nasalisatie, articulatiebasis
en articulatietendenzen) alsmede om de sociale en locale onderverdeeling van het
Mechelsch stadsdialect op te maken; hier zouden we een duidelijker en met meer
voorbeelden gestaafde uiteenzetting wenschen van bepaalde feiten: b.v. de
eigenaardigheden van Nekkerspoel en vooral de normaleeriseeringstendenz bij de
Mechelsche stadhuisklerken. Deze feiten zijn den schrijver zoo goed bekend, dat hij
voldoende acht ze met een paar woorden aan te stippen: voor den niet-Mechelaar is
dit echter onvoldoende.
Het tweede deel: Ontwikkeling van de klanken, bevat zes hoofdstukken: 1. Klinkers
en tweeklanken in hoofdtonige lettergrepen; 2. Wijzigingen in hoofdtonige lettergrepen
(umlaut, verkorting, rekking, samentrekking, invloed van bepaalde medeklinkers,
diphthongeering, monophthongeering); 3. Ontwikkeling der medeklinkers; 4.
Mouilleering; 5. Klanken der toonlooze en bijtonige lettergrepen; 6. Sandhi. Hierbij
komt een Aanhangsel over de ontwikkeling der klanken van Romaanschen oorsprong.
De studie der historische ontwikkeling van de klinkers in betoonde lettergrepen
gaat uit van de Westgermaansche dialecten, zooals dit gebruikelijk is.
Reeds in de behandeling van de Wg. a moest de door L. Goemans gesignaleerde
Phonetische puzzle (Teirlinck-Album, 1932) ter sprake komen; de schrijver heeft
blijkbaar pas na voleinding van het dialectgeographisch onderzoek zich een meening
gevormd over de eigenaardige ontwikkeling van Wg. a in open lettergreep, nl. ā in
normale vormen als mākə en korte open Q
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in verkorte vormen als mQkt(1). Bij een eventueele publicatie zouden de opmerkingen
der later ingelaschte blz. 21bis met blz. 21 moeten verwerkt worden.
Bij de behandeling van de medeklinkers gaat schr. insgelijks van de
Westgermaansche dialecten uit, zoodat we een vollediger en systematischer overzicht
krijgen dan in de tot nog toe verschenen dialectmonographieën het geval was.
De mouilleering komt in het Mechelsch (evenmin als in het Leuvensch) niet meer
in haar eigenlijken vorm voor; maar talrijke sporen zijn nog voorhanden in vocalisme
en consonantisme: schr. geeft een overzicht van deze verschijnselen en vergelijkt de
Mechelsche toestanden met de Aalstersche (Ph. Colinet, Leuv.-Bijdr., I) en de
Leuvensche (L. Goemans, ibid., II).
Bij de behandeling van de sandhi-verschijnselen (Hfdst. VI) zouden wij de volgende
opmerking willen maken: door sandhiwerking van n + v, f of van n + g ontstaan twee
nieuwe mede klinkers, die weliswaar geen phonologisch, doch alleen een phy
siologisch bestaan hebben; we bedoelen de nasale bilabiale fricatief (door den schr.
met het gebruikelijke teeken: omgekeerde m aangeduid) en de nasale velare fricatief
(door den schr. met een doorstreepte η aangeduid). Geen van beide medeklinkers
wordt in de beschrijving der liquiden en nasalen (§ 9) vermeld, terwijl dit wel het
geval is (en o.i. terecht) met de occlusieve g ((door schr. met gu aangeduid), die toch
evenmin een phoneem is als de andere twee genoemde medeklinkers; § 9 moet dus
hiermede aangevuld worden.(2)
De Vormleer (blz. 161-255) werd zeer zorgvuldig en volledig behandeld volgens
het model van de Leuvensche vormleer (L. Goemans, o.c.). Een paar kleine
opmerkingen moeten we maken bij de laatste hoofdstukken: aan het slot van § 489
heeft schr. een zeker aantal partikels samengebracht onder den titel

(1) De puzzle bestaat namelijk in het feit dat de verkorte vormen (b.v. 2e en 3e pers. enk. der
wkw., praet. ind. en partic. der zwakke wkw. een verder ontwikkelden klinker hebben dan
de niet-verkorte, terwijl tot nog toe het omgekeerde als regel gold (zie L. GOEMANS, t.a. pl.).
(2) De nasale velare fricatief werd weliswaar vermeld in het hoofdstukje over Nasalisatie (§
16), dat na de beschrijving der afzonderlijke klanken komt, zooals we hierboven reeds
aanstipten.
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Varia; deze woorden en uitdrukkingen zouden moeten ondergebracht worden in de
rubrieken waar ze thuis hooren; bij de behandeling van vele tusschenwerpsels
veronderstelt de schrijver dat wij de Mechelsche vormen zonder nadere verklaring
of Nederl. vertaling zullen verstaan: daar deze woorden affectief geladen zijn, werden
ze zeer vervormd en zijn voor den lezer allesbehalve doorzichtig; hier is een nadere
toelichting voor den niet-Brabantschen lezer onontbeerlijk.
Als Bijlage bij de vormleer geeft schr. een dialecttekst, nl. een gedeelte van Het
Spook uit Conscience's Avondstonden, dat ook in de monographieën over Aalst,
Leuven enz. verscheen; de tekst wordt in zijn genormaliseerden vorm en in zijn
sandhi-vorm opgeteekend en in het Nederlandsch omgezet.
Het Taalgeographisch Onderzoek (blz. 256-306) dat in de prijsvraag werd verlangd,
vormt het laatste gedeelte van deze studie.
In een voorbericht bepaalt schr. zijn standpunt: in een gebied van 27 plaatsen kon
de woordgeographie geen rol spelen; het geographisch onderzoek moest vooral de
klankleer gelden en in hoofdzaak het vocalisme; nochtans heeft schr. de andere
onderdeelen van de klankleer niet verwaarloosd. Het behandelde gebied vormt een
onregelmatigen zeshoek begrensd door de gemeenten Schelle
Duffel-Rijmenam-Hever-Zemst-Tisselt-Schelle. Schr. bereisde zijn gebied met een
lijst van ongeveer duizend woorden: hij schijnt wel de noodige voorzorgen genomen
te hebben om betrouwbare gegevens te verkrijgen.
Om den lezer het controleeren van de resultaten mogelijk te maken, heeft schr.
ieder der onderzochte verschijnselen op doorschijnend papier geteekend: zoo
ontstonden voor het vocalisme 71 kaartjes, waarvan de lijnen dan overgeteekend
werden op vier verzamelkaarten en samengevat op een enkele kaart van het vocalisme.
Het consonantisme omvat 6 kaarten (72-77) en een verzamelkaart.
Als Aanhangsel bij het consonantisme heeft schr. het merkwaardige verschijnsel
van hiaatvulling door middel van j, waarop
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L. Goemans (Leuv. Bijdr., XXIII, 65-83) de aandacht had gevestigd, geographisch
onderzocht (kaarten 78-89).
Ten slotte heeft schr, nog sandhi-verschijnselen en feiten uit de vormleer in zijn
vragenlijst opgenomen en in kaart gebracht.
In zijn kort Besluit tracht hij de ontwikkelingstendenzen in het onderzochte gebied
te bepalen: ronding en ontronding, monophthongeering en diphthongeering zijn de
voornaamste bewegingen die volop leven; o.i. blijkt uit de kaarten ook dat hier twee
expansiehaarden naast elkaar staan die ieder zijn omgeving beïnvloeden, nl. Mechelen
en Boom; dit punt zou de schr. eens moeten overwegen en hierover zijn meening
uiten.
De kaarten zooals ze door den schr. hier worden gegeven, zijn natuurlijk in dezen
vorm niet voor publicatie bestemd: schr. heeft door deze analytische methode (één
kaart per verschijnsel) zijn werkwijze willen toelichten. De resultaten van zijn
onderzoek zooals ze op zijn verzamelkaarten voorkomen, zijn alleen voor publicatie
bestemd. Dan zullen ze door een teekenaar voor clicheering moeten geschikt gemaakt
worden.
We kunnen ons oordeel over deze studie samenvatten als volgt: de schrijver heeft
de vraag volledig beantwoord; zijn werkmethode berust op wetenschappelijk gezonde
grondslagen; zijn studie vormt daarom een werkelijke aanwinst voor de kennis van
de taalontwikkeling in het onderzochte gebied. Mocht de Academie tot de bekroning
besluiten, dan zouden wij vragen dat, vooraleer verlof tot drukken worde gegeven,
rekening worde gehouden met de hierboven gemaakte op- en aanmerkingen.
Wij hebben de eer te adviseeren het manuscript ingezonden onder de kenspreuk ‘In
Trouwe Vast’ met goud te bekronen.
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Verslag van den heer E. Blancquaert, tweeden verslaggever.
Ik verwijs naar de uitvoerige inhoudsopgave van den eersten verslaggever en sluit
mij in het algemeen ook aan bij diens gunstig oordeel. Bovendien voel ik mij echter
genoopt enkele bedenkingen aan te voeren.
In de eerste plaats beklaag ik mij over den slordigen uiterlijken vorm waarin deze
verhandeling ons wordt voorgelegd en waardoor schr. te kort schiet in den aan de
Academie verschuldigden eerbied. Zijn werk is in een onbeholpen hand en overhaastig
geschreven; het handschrift bevat tallooze doorhalingen en bij- en
tusschengekrabbelde toevoegsels.
Ik noteerde verder een aantal spel-, schrijf- en taalfouten, als bezonder, vertonen,
van den buiten (passim), de lachlust (accus.) tusschen l, r en een volgende medeklinker
en passim een aantal foutieve accusatiefvormen; ‘eenige woorden die allen den
klemtoon op de eerste lettergreep dragen; enclitisch gebruikten, beantwoord (3e p.
enk. praes. indicat.) tweemaal; svarabhakti staat altijd vóór het suffix -lijk’, enz.
Ook de phonetische spelling laat te wenschen over. Behalve de door den eersten
verslaggever gemaakte opmerking (gu voor g) ga ik ook niet akkoord met het gebruik
van ø. voor den klinker van Ndl. dun, en van øy voor Nedl. ui. De
sandhi-verschijnselen worden principiëel niet weergegeven; zoo komt schr. er toe,
phonetisch te schrijven [brēikbar], spreek uit [brējgubar]; wat geen zin heeft; immers,
een phonetische spelling kan uiteraard niet anders zijn dan een juiste weergave van
de uitspraak. Evenmin ga ik dus akkoord met het onderscheid tusschen ‘normalen’
tekst en ‘sandhi’-tekst; de sandhi-tekst is normaler dan de andere.
Op blz. 9 wordt [liχt] zoowel Mechelsch als Alg. Besch. genoemd; schr. vergeet
dus dat Ndl. licht een andere i heeft dan Brabantsch licht. Op dezelfde bladz. wordt
de Mechelsche e van slecht gelijkgesteld met die van [ęrəm], terwijl schr. anderzijds
die van pet, veld, dek (blz. I) meer gesloten noemt dan de Nederlandsche. Het komt
mij echter voor dat de e van Mech. slecht even gesloten is als die van pet, veld en
dek, en in ieder geval heel wat geslotener dan die van [ęrəm] (arm).
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De op blz. 9 geformuleerde bewering als zou Mech. [luχt] = Nederl. licht (niet zwaar),
een [u] hebben waarvan de vocaal beantwoordt aan Ndl. [ι], maar in het Mech. meer
naar achteren wordt gearticuleerd, is een phonetische ontwikkeling of afwijking
suggereeren waar integendeel, zoowel in 't Mnl. als in de dialecten, het vocalisme
van verschillende woorden (nw. lucht, licht; adj. licht (niet zwaar) en licht (niet
donker) door mekaar is geloopen. Schr. wijst trouwens verder (§ 142) zelf op
contaminatie lucht-licht.
Behalve wat de spelling betreft is schr. ook meermaals onnauwkeurig in de
naamgeving van zijn hoofdstukken of van bepaalde phonetische verschijnselen. Dit
is bv. het geval met den naam van het hoofdstuk. ‘Beschrijving der afzonderlijke
klanken’. Wij hebben hieraan immers geen beschrijving, maar nauwelijks iets meer
dan een opsomming van Mechelsche klanken en een vage vergelijking met het
Nederlandsch. Bv. blz. 4: ‘deze klinkers (sic. het gaat over p.t.k.) komen ongeveer
met de Nederlandsche occlusieven overeen. Blz. 6: ‘j, is ongeveer de Ndl. j. - l, m,
n, r komen ongeveer met de Ndl. klanken overeen’. Dit ‘ongeveer’ wordt niet nader
toegelicht. En ‘het’ Nederlandsch is een bedenkelijke basis, vooral daar schr. nergens
zegt aan welke beschrijving van ‘het’ Ndl. hier moet worden gedacht. Waar hij op
blz. 8 verklaart dat de nasalisatie van vocalen eigenlijk onder sandhi thuishoort,
maakt hij mij erg benieuwd naar zijn definitie van sandhi, die ik echter nergens heb
gevonden.
Ook wat op blz. 9-11 genoemd wordt ‘De articulatiebasis van het Mechelsch’ is
niets méér dan een reeks losse voorbeelden waaruit geen algemeene tendensen te
voorschijn komen die ons zouden kunnen dietsch maken wat door articulatiebasis
moet verstaan worden en hoe de Mechelsche articulatiebasis er zou kunnen uitzien.
De ‘articulatietendensen’ van het volgende hoofdstuk worden mij al weinig
duidelijker dan de articulatiebasis. En hierbij moet ik bekennen dat schr's bewering
als zou de ronding van het Mechelsch een reactie zijn tegen de ‘wegtrekkende
ontronding van de omgeving’ mij erg sceptisch laat. De stedeling weet immers even
weinig van zijn ‘rondingen’ af als de plattelander van zijn ‘ontrondingen’. En zelfs
indien alles maar een kwestie van gehoorsindrukken is, valt er toch niet aan te denken
dat de Mechelaar opzettelijk bepaalde klanken ‘zus’ zou uitspreken omdat de boeren
ze ‘zóó’ uitspreken.
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Ook de inhoud van Hoofdstuk V (Sociale en geographische afbakening van het dialect
der stad Mechelen) verdient den weidschen titel van het hoofdstuk niet. De ‘sociale’
afbakening blijft immers nagenoeg beperkt tot de bewering dat er een plat-, een
burgers- en een stadhuis Mechelsch bestaat. De verschillen worden zoo goed als niet
beschreven. De locale afbakening blijft eveneens erg vaag en moet het stellen zonder
een kaartje. Dat er te Mechelen zelf, en niet enkel op Neckerspoel, Bargoensche
woorden bestaan, had schr. kunnen vinden op blz. 64 van Prof. Foncke's bundeltje
‘Het Mechelsch Dialect’, dat hij niet eens schijnt te kennen.
De historische studie der klinkers en tweeklanken in hoofdtonige lettergrepen (Tweede
Deel) blijft beperkt tot een naasteenplaatsen van Wg., modern-dialectische en
modern-Nederlandsche vormen. De gaping tusschen Wg. en hedendaagsche vormen
is duizelingwekkend, en leidt dan tot formules als b.v. Wg. û > Mechelsch Q (brQ n
- mQ s - zQ pə) Ohd. brûn - mûs - sûfan - Ndl. bruin, muis, zuipen, formules die,
zooniet misleidend, dan toch al te simplistisch zijn. Er blijkt niet eens dat het
Mechelsch ook den overgang van û naar uu en diphthong zou hebben meegemaakt.
Dergelijke opmerkingen zouden voor dit historisch gedeelte op gansch de lijn kunnen
gemaakt worden. Waar bv. blz. 88 onder ‘Monophthongeering’ wordt gezegd:
‘Volgende diphthongen beantwoorden in het Mechelsch aan monophtongen... Ndl.
ij-ei luidt in het Mechelsch ā (rijk, wei) had toch een poging moeten gedaan worden
om het vooarfgaandelijk bestaan van een Mechelschen diphthong te bewijzen en om
de monophthongeering in den tijd te situeeren. In de Mechelsche toponymie en in
de oude teksten - waarover ik geen enkel nummer in schr.'s bibliografie aantref - was
hiervoor materiaal genoeg te vinden. Ik wil grif toegeven dat een geschiedenis van
het Mechelsch dialect een werk van langen adem zou zijn, en een studie op zichzelf
uitmaakt. Maar dan moet een modern-beschrijvende monographie er van afzien om
een deel aan de ‘Ontwikkeling van de Klanken’ te besteden, of althans niet zulke
veelbelovende titels aan zijn hoofdstukken geven als bv. ‘Historische studie der
klinkers en tweeklanken in hoofdtonige lettergrepen’ of ‘Historische ontwikkeling
der medeklinkers’.
Ik houd een aantal detail-opmerkingen over de Klankleer
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ter beschikking van den schr. indien hij, voor een eventueele publicatie, zijn werk
moest om- of bijwerken, en ga thans over tot de vormleer.
Dit gedeelte lijkt mij beter, althans minder oppervlakkig bewerkt dan de klankleer,
en maakt trouwens geen aanspraak op een historische behandeling. Enkele
opmerkingen van geringer draagwijdte kunnen dan ook volstaan.
Bij de beschrijving van het geslacht der nw. in het Mechelsch had ik graag een
algemeene paragraaf gezien over de diverse criteria van het geslacht: vorm van het
nw. zelf, vormen van de bijgevoeglijke naamwoorden, lidwoorden, voornaamwoorden.
Bijzonder van belang zou het zijn te vernemen in hoeverre deze criteria onderling
overeenkomen of niet; wij krijgen daarover slechts een korte opmerking aan het
einde van het hoofdstuk.
In het hoofdstuk ‘Verbuiging van de Naamwoorden’ zou ik liefst den naam
‘partitieve genitief’ niet willen zien vervangen door ‘deelnemingsgenitief’, en ik zou
uit deze rubriek ook gevallen als [nə zak patatə] of [nəm bysəl aspęrə] liefst zien
verdwijnen omdat zij niets meer van den genitief overhouden. Aan den anderen kant
zouden de uitdrukkingen [lûpəs] (loopens) en [spujəs] (spoedens) beter bij de
bijwoordelijke genitieven passen dan bij de partitieve.
Schr. verbuigt het bijv. nw. schoon: m. šχūn - vr. šχūn - onz. šχū. Bij dit laatste
denkt hij te eenzijdig aan [ə šχū kint] of [ə šχū pje-t], en niet genoeg aan [ə šχūn
ę.izəlkə - ə šχūn opəkə - ə šχūn dørəp] of [ə šχūm bal], waar de slot-n toch wel
normaal voorkomt.
Ik houd niet veel van de benaming ‘wwn op-eden’ met als vb. ‘smeden’ (blz. 208)
en wwn op āve (blz. 209), zonder vb. Schr. heeft zich trouwens aan iets dergelijks
bezondigd in de klankleer waar hij het (blz. 155) heeft over den uitgang ètre van
Fransch mètre en -èque van bibliothèque.
In de lijst en van de Mechelsche sterke werkwoorden zijn er tenslotte enkele
binnengedrongen die geen Mechelsch zijn, zooals nijgen, tijgen, vlieten, slinken,
verzinnen, werpen, bevelen.
Het meest verwachtte ik van het deel getiteld ‘Taalgeografie’. Dit is echter niets
meer dan een korrelige, droge hoop materiaal, met veel ijver en nauwgezetheid
verzameld, grootendeels op kaartjes gebracht, maar heelemaal niet geïnterpreteerd
of synthetisch verwerkt.
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Hoe verhouden zich de omliggende dialecten tegenover het Mechelsch? In hoeverre
is het Mechelsch een stadsdialect dat min of meer als een eiland midden in de
plattelandsche dialecten ligt? Zijn er binnen het onderzochte gebied interessante
tegenstellingen af te bakenen wat betreft de klankleer, de vormleer, de
woordgeografie? Hoe is de samenhang van deze gebieden met de verder liggende,
niet onderzochte gebieden? Bestaat er een verband tusschen het uitzicht van het
landschap, den aard van den grond, de vroegere bosschen, de oude en nieuwe politieke
en kerkelijke grenzen aan den eenen kant en de huidige verdeeling of verschuiving
aan den anderen kant? Hoe staan de phonetische grenzen of isophonen tegenover de
grenzen van de flexieverschijnselen of isomorphen? - De arme twee bladzijden van
het ‘Besluit’ geven ons slechts een klein gedeelte van het antwoord op deze vragen.
Schr. verdient allen lof voor het onuitputtelijk geduld waarmee hij het eene feitje
naast de duizenden andere heeft geplaatst en met methode gerangschikt. Het ontbreekt
hem echter aan synthetischen zin. Hoe beperkt zijn gebied ook was, de omlijning
van bepaalde onderdeelen had tot op een zekere hoogte beter kunnen gebeuren dan
thans het geval is. Hij heeft tenslotte ongelijk gehad, ook niet enkele woordkaartjes
en syntactische kaartjes op te stellen.
Ik wil mij echter, wegens den grooten rijkdom aan geleverd materiaal, niet verzetten
tegen de bekroning van het werk. Maar het zou voor een eventueelen druk zoodanig
moeten omgewerkt worden dat het overzichtelijker wordt, dat er wellicht minder
opsommende en voorzeker méér samenvattende gedeelten in voorkomen, en dat er
verder ook rekening wordt gehouden met de andere bovenstaande opmerkingen en
wenschen.
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Verslag van den heer L. Goemans, derden verslaggever.
Na de omstandige verslagen door mijn Collega's, de heeren GROOTAERS en
BLANCQUAERT, over het prijsantwoord Klank- en Vormleer van het dialect van
Mechelen uitgebracht, kan ik mij tot eenige opmerkingen en nota's bepalen.
De schrijver van het prijsantwoord kent opperbest het materiaal van zijn dialect.
Dit materiaal is dan ook in overvloed in zijn verhandeling vertegenwoordigd, en,
behoudens hetgeen door de vorige verslaggevers over zekere onjuiste titels van
kapittels of paragrafen gezegd werd, duidelijk genoeg gerangschikt.
In zijn geheel getuigt het werk van de grootste vlijt in het vaststellen en
bijeenbrengen van de stof, wat een eerste vereischte is bij een onderzoek van dezen
aard, waarin men vooral een betrouwbare bron voor verdere studie wenscht te vinden.
Wie ooit aan phonetische dialectstudie heeft gedaan, zal dan ook begrijpen dat,
niettegenstaande zekere tekortkomingen waarop vorige verslaggevers hebben
gewezen, het oordeel van den keurraad over dit opstel gunstig is: het verdient door
de Academie bekroond te worden.
Dat de formuleering in menig geval te wenschen overlaat - hier en daar ook de
spelling -, dat een synthetisch inzicht ontbreekt waar wij het soms noode missen, is
wellicht toe te schrijven aan overhaasting in het verwerken van een overweldigende
stof.
Daarom kan er geen sprake zijn het handschrift in den vorm waarin het zich
voordoet ter perse te laten gaan. Schr. zal dienen rekening te houden met de wenken
door den Keurraad gegeven. Hij zal zonder twijfel het voorstel van den tweeden
verslaggever aangaande detail-opmerkingen over de klankleer in dank aanvaarden.
Nadat hij de gepaste addenda en corrigenda aan zijn opstel zal hebben toegebracht,
zal dit aan denzelfden keurraad moeten onderworpen worden, die vervolgens over
de wenschelijkheid der uitgave zal uitspraak doen.
Trouwens, de ervaring leert, dat de hier aangeduide methode in soortgelijke
gevallen regel dient te worden. Wanneer een Keurraad wenken of eischen heeft te
kennen gegeven in zake grond of vorm van een prijsantwoord, dat later eventueel
door de Academie in haar
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publicaties zou worden opgenomen, past het niemand beter dan den Keurraad zelf
in bijzonderheden na te gaan of het door den schr. gewijzigd handschrift als persklaar
mag worden beschouwd. Alleen de Keurraad is daartoe bevoegd. Hij is m.i. aan de
Academie verantwoordelijk niet enkel voor zijn voorstel tot bekroning van een
prijsantwoord, maar tevens voor zijn voorstel tot het in druk geven er van in een
persklaren vorm.(1)
***

De enkele nota's welke nu volgen zullen schr. wellicht niet te onpas komen.
1. - Naar mijn oordeel dient de opsteller van een dialectstudie als deze vooral zijn
aandacht te wijden aan de zoo nauwkeurig mogelijke beschrijving der klanken en
aan het weergeven er van in een konsekwente en niet al te ingewikkelde transcriptie.
Zekere phonetische teekens zijn minder gelukkig gekozen, nl. de onderaan van een
punt voorziene e en o, de naslag -j, de gu, de palatale naast de velare n.
2. - Mijn wensch ware aan 't eind van het werk een alphabetische lijst van de
geciteerde dialectische woorden aan te treffen, met verwijzing naar de plaats waar
ze in de studie verschijnen. De woorden zouden daar gemakshalve in hun Ndl. vorm
voorkomen; woorden in het Ndl. niet voorhanden, in phonetische of vernederlandschte
transcriptie; leenwoorden, in hun oorspronkelijke spelling, en, waar het Rom.
ontleeningen geldt, in de Fransche.
3. - Bij § § 14 en 15 zouden voorbeelden den tekst verduidelijken.

(1) De ervaring leert ons ook, men late mij toe nadruk te leggen op dit punt, dat stukken door
niet-leden ter publicatie in de Verslagen en Mededeelingen of in de andere reeksen van
uitgaven aangeboden, in hun volledigen vorm, met al hun eventueele bijlagen, kaarten, plans,
tabellen, enz., aan de bevoegde Commissie dienen onderworpen te worden, zoodanig dat
geen enkele later ingezonden bijlage voor uitgave in aanmerking kan komen, zonder dat de
Commissie opnieuw over het al of niet publiceeren van een stuk geraadpleegd wordt. De
Academie mag niet worden blootgesteld aan de willekeur van wie haar om een plaats in haar
publicaties verzoekt.
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4. - De term ‘model-Mechelsch’ zou m.i. dienen vervangen te worden door ‘typisch
Mechelsch’ (§ 16). Hier zag ik tevens met genoegen de vraag beantwoord of het
‘plat’ door de mannen in dezelfde mate als door de vrouwen en de kinderen uit het
volk wordt gesproken.
5. - Het dorpsche diminutief dat overeenkomt met bv. Ndl. pijltje vertoont m.i.
gemouilleerde l en k (§ 35).
6. - In § 45 schijnt de titel consonantische invloed niet best te passen. Daar, en passim
in de ondertitels, leidt het teeken > tot zeer verkeerde interpretaties.
7. - Bij §§ 77 en 78 wordt de ‘y iplv. i in labiale omgeving’ besproken. Schr. stelt
verkeerdelijk op dezelfde lijn eenerzijds tusschen en anderzijds klymə (klimmen),
ryp (ribbe), slym (slim).
Bij byskop (bisschop) hoort ook byskoré: (schommel) met den klemtoon op de
laatste syllabe. Het woord is ongetwijfeld samengesteld uit bys- voor bis verkort uit
bies van een biezen, dat men ook onder den vorm bijzen, biezebijzen in de beteekenis
‘schommelen’ aantreft in de Idioticons van SCHUERMANS, DE BO, JOOS, TEIRLINCK,
CORNELISSEN en VERVLIET(1).
8. - De Mech. vormen van gaan en staan hebben, wat den oorsprong van hun uitspraak
betreft, met de vormen laat (van laten) en raadt (van raden) niets gemeen (§ 127).
9. - Het Mech. meervoud van koe komt met het Ndl., wat de j-glide aangaat, overeen.
De dial. enkelvoud-vorm is analogie van het meervoud.
10. - Wat schr. voor een augmentatief-suffix aanziet in de gevallen leme (lam) en
mene (man) is vast een oorspronkelijk diminutief-suffix waarvan de diminutieve
beteekenis min of meer is vervaagd (men vergelijke de talrijke voornamen met
-e-suffix) zoodat een tweede diminutief-suffix soms noodzakelijk schijnt om den
verkleinenden zin te verduidelijken (§ 192).

(1) SCHUERMANS, JOOS: biezebijzen = touteren; JOOS: bijs = schommel; TEIRL.: bijze = schommel;
CORN. & VERVL.: biskorée of buskorée (Mechelen). Het tweede bestanddeel van het
compositum is minder duidelijk. Het komt waarschijnlijk uit een Rom. met corde als
grondvorm: corret, cordel of iets van dien aard.
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11. - In § 209 zegt schr. van het Mech. diminutief-suffix ts'ə: ‘waarschijnlijk uit t'’.
Men kan dienaangaande niet den minsten twijfel opperen. De serie is: k' > t' > ts'ə.
12. - In § 369 lees ik: ‘Leuven: De mouilleering t' > *tj is tot k' overgegaan’. Ik ben
sedert lang tot de overtuiging gekomen, dat de Leuv. gemouilleerde k' van het
diminutief-suffix geen terugkeer is van k over t' tot k', maar een klank rechtstreeks
uit vroeger -ekin < -ikin ontstaan.
13. - In § 453 en vv. De woordenlijsten naar het geslacht gerangschikt zouden aan
klaarheid winnen, waren de Fransche of Romaansche ontleeningen apart behandeld.
Schr. heeft het over de verandering van het grammatisch geslacht en zegt o.m. dat
‘deze verandering door Dr. L. Goemans wordt toegeschreven voornamelijk aan den
aard van het lidwoord.’
‘Het is echter zeker’, gaat hij voort, ‘dat de nabijheid van het Fr. niet vreemd is
aan het feit dat meer ontleeningen hun oorspronkelijk geslacht bewaarden in het M.
dan in het Ndl.’.
Ik schreef in het door Schr. aangehaalde opstel (1937):
‘Een eerste conclusie is, dat de Zndl.-dialecten veel dichter bij het oorspronkelijk
genus der (Fransche) ontleeningen staan, wat niet moeilijk te verklaren valt: de
dialectsprekers die dgl. znw. in de volkstaal gangbaar hebben gemaakt, waren min
of meer tweetaligen.’
14. - Onder § 470 dienen, om een volledig idee van de zaak te geven, in de Opm. te
worden geciteerd: Leuv. Bijdr. I (1896) p. 130 en vv. en II (1897) p. 144 en v.
15. - Eindelijk vestig ik de aandacht van schr. op een wijze van citeeren die mij niet
zeer nauwkeurig voorkomt en zooveel mogelijk dient vermeden. In de hooger
aangehaalde Leuv. Bijdr., 1897, p. 149) schreef ik:
‘Het artikel ed d, et t verkeert, voor de sandhi-werkingen van zijn anlaut, volkomen
in denzelfden toestand als het pronomen. Het gaat waarschijnlijk tot een *ded, *det
terug, zooals door Prof. Colinet, op. cit. 60 is vooruitgezet geworden. Doch nergens
vinden we nog 't spoor van een vroeger anlaut -d weer.’
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Schr. zegt nu: ‘Ook voor het pronomen en artikel (ə)t, (ə)d, wordt door Prof. Colinet
en Dr. L. Goemans op dezelfde plaatsen een *det en *ded-vorm aangenomen; er
dient echter al dadelijk opgemerkt dat van de anlaut-“d” nergens iets te bespeuren
is.’
Strenge nauwgezetheid is een eigenschap dat de Grieken ‘akribeia’ heetten en ons
leerden als een deugd aanzien. De minste nuances hebben hier hun waarde.
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Prijskampen
Karel Barbier-Prijskamp
Vijfde Tijdvak (1937-1938)
In de vergadering van 18 Januari 1939 der Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Taal- en Letterkunde, werden volgende leden benoemd om deel uit te maken van
den keurraad: de heeren Frank Lateur, Fernand Toussaint van Boelaere en Joris
Eeckhout.
Tot voorzitter stelde de keurraad den heer Lateur aan, tot sekretaris-verslaggever den
heer Eeckhout.
Twee werken werden ingezonden: Liebaerts door den heer Fernand Vercnocke, en
Adriaan Poirters door Prof. Dr. Edward Rombauts. Beide, uitgaven van het
Davidsfonds; het eerste opgenomen in de jeugd-, het tweede in de keur-reeks.
De heer Vercnocke is er in geslaagd, enkele bekende Vlaamsche figuren uit de
dertiende eeuw in een nieuw daglicht te stellen. Het gaat hier o.m. over Mathilde
van Vlaanderen, Karel de Goede, Pieter de Coninc, Willem van Gullik, Nikolaas
Zannekin en Zeger Janszoon. Deze verhalen werden grootendeels uitgezonden tijdens
het jeugduur van het N.I.R., en gretig onthaald. Sagen voor de jeugd, waaraan ook
volwassenen wel iets hebben.
Dr. Rombauts leverde vóór enkele jaren, met zijn ‘Leven en Werken van Adrianus
Poirters S.J.’, een streng-wetenschappelijke ‘bijdrage tot de studie van de
didactisch-moraliseerende letterkunde in de XVIIe eeuw in Zuid-Nederland’. Zij
werd door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde bekroond
en uitgegeven. Niemand was dus beter geschikt om ‘een vulgariseerend werk te
schrijven over den groei en de ontwikkeling van den volksschrijver Poirters’. Om
de speelsche
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arabeske echter wordt nergens de strak-historische lijn uit het oog verloren.
Poirters komt ons, uit de hier overvloedig-aangebrachte proeven uit zijn werk,
minder verouderd vóór dan Cats; er valt bij hem nog heel wat te genieten; veel dat
jong bleef door de tijden heen; eeuwig-jong als de volksziel zelf. Ook met dit tweede
boek over Poirters, heeft Prof. Dr. Rombauts zich verdienstelijk gemaakt. De keurraad
was dan ook de meening toegedaan, dat de Barbierprijs, tijdvak 1937-1938, gerust
kon toegekend aan: ‘Adriaan Poirters, Volksredenaar en Volksschrijver’ door Dr.
Edward Rombauts.
Namens de Jury:
De Sekretaris-Verslaggever, (get.) JORIS EECKHOUT.
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Vergadering van 19 Juli 1939
Zijn aanwezig: de heeren A.H. CORNETTE, bestuurder; A. CARNOY, onderbestuurder;
L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren A. VERMEYLEN, J. MULS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, J. VAN MIERLO,
J. CUVELIER, R. VERDEYEN, F. TIMMERMANS, J. VAN DE WYER, EM. DE BOM, L.
BAEKELMANS, L. GROOTAERS, J. EECKHOUT, E. BLANCQUAERT, J. GRAULS, FR.
BAUR, W. VAN EEGHEM, FR. DE BACKER en F. DE PILLECIJN.
Laten zich verontschuldigen: de heeren L. VAN PUYVELDE en J. LINDEMANS.
***

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

Onderscheidingen. - Bij Kon. Besl. van 8 April ll. werd de heer G. WALSCHAP,
letterkundige, benoemd tot ridder in de Leopoldsorde.
De Voorzitter der Fransche Republiek heeft den heer Dr. J. MULS, werkend lid
der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, tot officier in het
Eerelegioen benoemd.
De heer Bestuurder A.H. CORNETTE wenscht deze leden uit naam der Academie
geluk met de onderscheiding die hun werd verleend.
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Aangeboden boeken
Door de H.H. Leden der Academie:
- Proceedings of the third international Congress of phonetic Sciences held at
the University of Ghent 18-22 July 1938, edited by Edgard BLANCQUAERT Dr.
Phil. and WILLEM PÉE, Dr. Phil.;
- Van den Vos Reinaerde, door Prof. Dr. J.W. MULLER;
- De Sotslagh, door J. LYNA en W. VAN EEGHEM.

Door de Regeering:
- De Bevolking van Brabant in de XVIIe en XVIIIe Eeuw, door A. COREMANS.

Door de Koninklyke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen:
- De Moles van Drusus, door C.W. VOLLGRAFF;
- Het Vraagstuk: natuurlijk-bovennatuurlijk door Moralisten bezien, door W.J.
AALDERS;
- Grammatische Invloed van het Algonkisch op het Wiyot en het Yurok, door C.C.
UHLENBECK;
- Iets over Prae-Hinduïstische Bijzettingsgebruiken op Java, door W.F.
STUTTERHEIM;

Door het Koniklyk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te
Batavia:
- Amarasisch Timoreesche Teksten, door P. MIDDELKOOP;
- Niassche Priesterlitanieën, door W.L. STEINHART;
- Oudheidkundig Verslag 1938.

Door de K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet I Uppsala:
- Türkische Urkunden, herausgegeben und übersetzt von A.N. KURAT und K.V.
ZETTERSTEIN.

Door Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, te Kopenhage:
- Papyrus Carlsberg No. VIII, with some Remarks on the Egyptian Origin of some
popular Birth Prognoses, by ERIK IVERSEN.
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Aangekochte boeken
-

Jubileum-Uitgave van G. Gezelle's volledige Werken. Dl VI.
Les Noms de Personnes, par ALBERT DAUZAT;
Les Noms de Lieux, par le même;
Les Argots, par le même;
Les Patois, par le même.
La Civilisation Egéenne, par G. GOLTZ;
Les Celtes et l'Expansion celtique jusqu'à l'époque de la Tène, par HENRI
HUBERT;
- Sint-Willibrord, door Dr. M.A. ERENS. O. PRAEM.
- Nederlandsche Bibliographie aan 1500 tot 1540. Tweede Deel, door M.E.
KRONENBERG.

Mededeelingen van den Bestendigen Secretaris.
1. - Lidmaatschap der Academie. - Bij Koninklijk Besluit van 5 Juli 1939, artikel
1, wordt goedgekeurd de door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde gedane verkiezing, in haar zitting van 31 Mei 1939 tot werkend lid, van
de heeren:
1) Dr. W. VAN EEGHEM, briefwisselend lid, ter vervanging van Prof. A.J.J. VAN
DE VELDE;
2) Dr. J. GRAULS, briefwisselend lid, ter vervanging van den H. FR. VAN
CAUWELAERT;
3) Prof. FR. BAUR, briefwisselend lid, ter vervanging van Prof. Dr. FR. DAELS;
4) Dr. J. LINDEMANS, briefwisselend lid, ter vervanging van Dr. PAUL BELLEFROID;
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5) Prof. Fr. DE BACKER, briefwisselend lid, ter vervanging van den H. CAMIEL
HUYSMANS;
6) Dr. F. DE PILLECIJN, briefwisselend lid, ter vervanging van Dr. FL. PRIMS;
7) G. WALSCHAP, briefwisselend lid, ter vervanging van Prof. H. DE MAN.

Art. 2. - De HH. A.J.J. Van de Velde, Fr. Van Cauwelaert, Fr. Daels, P. Bellefroid,
C. Huysmans, Fl. Prims en H. De Man worden tot binnenlandsche eereleden benoemd.
De heer Bestuurder CORNETTE wenscht de nieuwe werkende leden geluk met hun
officieele benoeming. Hij spreekt de hoop uit, dat zij, hun titel indachtig, in de
Academie werkzaam zullen optreden en dringt er op aan dat zij, zoo dikwijls mogelijk,
de morgenzittingen der Commissies zouden bijwonen ten einde de taal- en
letterkundige bedrijvigheid van het genootschap van nabij na te gaan en er zoeken
aan deel te nemen.
2. - Openbare Zitting. - Ons buitenlandsch eerelid, Prof. Molkenboer heeft de
Academie, bij brieve van 19 Juni ll., aangekondigd, dat hij er in toestemt het woord
op de openbare zitting van 1 October a.s. te voeren. Hij zal later van het gekozen
onderwerp mededeeling geven.
3. - Taaltoezicht M.O. - Bij brieve van Juni ll., stelt de heer Minister van Openbaar
Onderwijs aan de Academie de vraag of zij een bezwaar heeft tegen de vernieuwing
van de opdracht in zake taaltoezicht, aan de heeren Dr. C. DE BAERE en V. D'HONDT
toevertrouwd, voor een nieuw termijn van drie jaar aan te houden. De Academie gaat
dienaangaande akkoord.
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4. - Te Deum te Brussel en te Gent. - De heer Minister van Binnenlandsche Zaken
en de heer Goeverneur der Provincie Oost-Vlaanderen verzoeken de leden der
Academie op de plechtigheid die, bij gelegenheid van de Nationale Feesten, op 21
Juli a.s. te 11 uur, zal plaats hebben, respectievelijk in de Sinte-Goedele en
Michiel-Kerk te Brussel, en in de Sint-Baafskerk te Gent.
5. - Bestendige Commissies. - De bijzondere Commissie, belast met de aanpassing
aan de nieuwe toestanden van de werkzaamheden der vier Bestendige Commissies,
heeft in haar vergadering van Donderdag 13 dezer beslist de benamingen der
Commissies bepaald vast te stellen als volgt:
1o Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde,
2o Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde,
3o Commissie voor Cultuurgeschiedenis,
4o Commissie voor Onderwijs en Lexicographie.
Men was akkoord om aan te nemen dat, naar gelang van de behandelde
onderwerpen, de biographie en de bibliographie tot de werkzaamheden van al de
Bestendige Commissies behooren.
Het speciaal programma van de Commissies zal verder zoo noodig door elk dezer
afzonderlijk worden bepaald.
6. - Schenking Lode Baekelmans. Bij brieven van 22 Juni en 3 Juli ll. stelde de heer
Schmook, secretaris van het Comité Lode Baekelmans, den Bestendigen Secretaris
op de hoogte van den wensch door ons medelid, den heer BAEKELMANS, uitgesproken,
ons Genootschap met een
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schenking te begiftigen. De onderteekeningen van vrienden, collega's en
bewonderaars, bij gelegenheid van de viering zijner 60e verjaring samengebracht
stegen, nl. tot een aanzienlijk bedrag waarvan de intresten zouden dienen om ten
gunste der Academie een letterkundigen prijs te stichten.
Een ontwerp van Reglement van den te stichten Lode Baekelmans-prijs werd door
den heer Schmook aan de Academie opgestuurd. De Bestendige Secretaris had daarna
een gesprek met den heer Schmook, en het Reglement kreeg volgenden definitieven
vorm.:
Art. 1. - De Lode Baekelmans-Prijs, bedragende 5.000 Fr., wordt te beginnen met
het jaar 1942 om de drie jaar toegekend aan den Belgischen schrijver, die in deze
tijdruimte het beste in het Nederlandsch gesteld letterkundig werk: roman, verzen,
tooneelspel, radiospel, essay, enz., gewijd aan de zee, den zeeman, de zeevaart, de
haven, het schippersbedrijf, of wat hiermede eenigszins verband houdt, zal hebben
geschreven.
Het eerste tijdvak omvat de jaren 1940-41-42. Elk driejaarlijksch tijdvak wordt
gesloten den 31en December van het derde jaar.
Art. 2. - De prijs kan niet toegekend worden aan hem, die voor hetzelfde werk in een
door een openbaar bestuur of door eenig genootschap uitgeschreven prijskamp reeds
bekroond werd.
Art. 3. - De wedstrijd wordt beoordeeld door een jury, te benoemen onmiddellijk na
verloop van elk driejaarlijksch tijdvak. De jury bestaat uit drie leden van de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, door deze aan te stellen.
Art. 4. - Wordt de prijs niet toegekend, dan wordt het beschikbaar bedrag bij het
kapitaal gevoegd, ofwel kunnen, na verloop van het volgende tijdvak, twee prijzen
toegekend worden.
Art. 5. - De uitslag van den wedstrijd wordt op de jaarlijksche Plechtige Vergadering
der Academie afgekondigd.
Art. 6. - De jury brengt verslag uit over haar werkzaamheid; dat verslag wordt
opgenomen in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie.
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Art. 7. - De belanghebbenden worden verzocht hun werk of werken in dubbel
exemplaar bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, in te zenden binnen de vijf
weken volgende op het sluiten van een driejaarlijksch tijdvak.
De leden der Academie, over de principieele vraag van het aanvaarden der schenking
en over den tekst van het Reglement geraadpleegd, drukken eenstemmig hun gunstig
advies uit, en de heer Bestuurder brengt onder applaus der vergadering hulde aan
den heer BAEKELMANS voor zijn belangrijke schenking.

Mededeelingen namens de bestendige commissies.
I. - Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - Prof. VAN
MIERLO, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren CUVELIER, TOUSSAINT VAN BOELAERE (VOORZ.),
VERMEYLEN, BAEKELMANS en EM. DE BOM;
en als hospiteerende leden, Prof. Dr. BAUR en Dr. VAN EEGHEM.
Op de dagorde staat:
1o) Verkiezing van een lid ter vervanging van Kan. FL. PRIMS.
Wordt verkozen E.H.J. EECKHOUT, werkend lid der Academie.
2o) Max Rooses (1839-1914). De Literator. - Herdenking, 25 jaar na zijn overlijden.
- Lezing door den hr. EM. DE BOM.
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Na een algemeene hulde gebracht te hebben aan den eersten conservator van het
Plantijn-Museum, aan den eersten Rubensspecialist, aan den ijveraar voor de
Vlaamsche beschaving, wenscht de heer EM. DE BOM voornamelijk den literator te
kenschetsen. Hij tracht de vorming van den criticus na te gaan en den geest van zijn
kritiek te ontleden; weidt uit over zijn sympathieën en antipathieën; karakterizeert
zijn stijl; volgt hem als getuige van de Vlaamsche letteren van zijn tijd en als
bewonderaar van de kunst van vroeger, en zet zijn pogingen uiteen voor de opbeuring
van het tooneel en voor de verdediging van Rodenbach. Prof. VERMEYLEN wenscht
er aan toe te voegen, dat Max Rooses zijn vaderlijke hand heeft gehouden over de
vroegste voortbrengselen der jongeren. De Voorzitter stelt voor, dat de bijdrage in
de Verslagen en Mededeelingen zal worden opgenomen.
3o) Antwerpen in 1846. - Lezing door den hr. L. BAEKELMANS.
Het gaat hier over reisindrukken, herinneringen, ontmoetingen, enz. van een uitstapje
in België, van Joh. Samuel van den Berghe: een romantisch dichterlijke figuur, die
in 1846 een reis per boot naar Antwerpen ondernam. De Voorzitter verzoekt den
heer BAEKELMANS zijn lezing bij een volgende gelegenheid voort te zetten: een
bijdrage tot een bloemlezing van reisindrukken van Hollanders, die onze Vlaamsche
gewesten tusschen 1786 en 1850 bezochten.
Bij de laatste omvraag stelt Prof. BAUR voor om ook in den schoot onzer Academie
Alberdingh-Thijm en de Camera Obscura te herdenken.
II. - Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie. Prof. L. GROOTAERS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren GOEMANS, MULS (onderv.), VERDEYEN (voorz.),
CORNETTE, en GRAULS
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en als hospiteerend lid, de heer A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid der
Academie.
De heer VAN PUYVELDE heeft zich laten verontschuldigen.
Op de dagorde staat:
1o) Verkiezing van een lid ter vervanging van Prof. A.J.J. VAN DE VELDE. Prof.
BLANCQUAERT wordt met eenparigheid van stemmen verkozen.
2o) De lexicographische werkzaamheden der Commissie. - Bespreking.

De heer GOEMANS, leidt de bespreking in; hij stelt voor een van de bedrijvigheden
van de Commissie, die thans op den achtergrond is geraakt, weer geregeld op te
nemen. Spreker bedoelt medewerking met de redactie van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal.
Deze medewerking zou bestaan:
1) in het steunen van den Vlaamschen medewerker aan het Woordenboek.
Over het administratief statuut van den heer de Tollenaere deelt Dr. J. GRAULS
nadere bijzonderheden mede.
2) in het nalezen van de verschenen afleveringen van het Woordenboek.
De Commissie is van meening dat dit werk niet productief genoeg is om dezen
arbeid systematisch te doen. Toch zullen opmerkingen of opstellen over den
Woordenboek-arbeid dankbaar aanvaard worden. Dr. J. GRAULS is bereid reeds in
de e.k. vergadering van de Commissie een referaat te houden over de jongste
afleveringen.
Ten slotte besluit de Commissie de noodige maatregelen te treffen om de vroeger
verschenen opstellen van Prof. A.J.J. VAN DE VELDE over wetenschappelijke
terminologie te laten excerpeeren.
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Dagorde:
1. - Wedstrijden 1939. - Na kennis te hebben genomen van de gedrukte Verslagen
over de Wedstrijden 1939, gaat de vergadering akkoord met de conclusies der
verslaggevers en besluit als volgt:
Worden bekroond, de heeren:
Dr. J. VAN DE WIELE, voor zijn studie over Antwerpen als literair motief in de
Nederlandsche letterkunde;
Dr. H. DRAYE, voor zijn Historisch-critische studie over het onderzoek naar het
ontstaan van de Nederlandsch-Romaansche taalgrens;
R. DUPONSELLE, leeraar aan het Kon. Atheneum te Berchem (Antwerpen), voor zijn
Studie over den inslag van de oorlogsgebeurtenissen (1914 en vv.) op een
Yserfront-dialect.
P. WIJNANTS en P. BOGAERT voor hun Studie over de klank- en vormleer van het
dialect van Mechelen, met een taalgeographisch onderzoek van ten minste twintig
omliggende plaatsen.
Prof. Dr. ROMBAUTS behaalde den Barbier-prijs voor zijn werk over ‘P. Adriaan
Poirters’.
2. - Prijsvragen 1942. - De vergadering gaat over tot het bespreken der academische
prijsvragen voor het jaar 1942.
Volgende prijsvragen worden vastgesteld:
Men vraagt:
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I. - Letterkunde
1o) Een studie over de Nederlandsche vertalingen of bewerkingen van tooneelstukken
van Lope de Vega in de 17e en de 18e eeuw.
Prijs: 2.500 Fr.
2o) Een studie over de verwantschap en het verschil tusschen den roman en de
literatuur van Noord en Zuid van 1830 tot 1800.
Prijs: 3.000 Fr.
3o) Een studie over Dr. Max Rooses, beschouwd als geleerde, kunsthistoricus,
letterkundige en Vlaamsch voorman.
Prijs: 2,500 Fr.

II. - Taalkunde
1o Een bijdrage tot de vergelijkende studie van den modernen Noord- en
Zuidnederlandschen woordenschat op het gebied van reclamen en advertenties.
Prijs: 2.000 Fr.
2o Een studie over de keuze van de bronnen voor het Woordenboek der Nederlandsche
Taal.
Prijs: 2,500 Fr.
N.B. - Men gelieve als Bijlage bij dit verslag de volledige lijst te vinden van de
Academische prijsvragen voor 1940, 1941 en 1942, met de voorwaarden daaraan
verbonden.
3o - Lezing door Prof. Dr. Fr. Baur. - Letterkundige geschiedenis en letterkundige
kritiek.
Deze lezing wordt bij gebrek aan tijd tot de aanstaande algemeene zitting uitgesteld.
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Bijlage
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
Uitgeschreven prijsvragen
N.B. - Al de hieronder uitgeschreven prijsvragen moeten beantwoord worden uiterlijk
op 10 December die het voor den prijs bepaalde jaar voorafgaat.

Voor 1940
Men vraagt:

I. - Letterkunde
1o) Een studie over de literaire kritiek in Zuidnederland van 1830 tot aan Van Nu en
Straks.
Prijs: 2.000 Fr.
2o) Een studie over het epigram in de Nederlandsche Letterkunde.
Prijs: 2.000 Fr.

II. - Toponymie
Een studie over de oude en moderne plaatsnamen van de stad Thielt.
Prijs: 2.500 Fr.
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III. - Kunstgeschiedenis
Een studie over het leven en het werk van Peter Benoit.
(Het leven van den grooten Vlaming dient naar alle zijden belicht en
muziekaal-technisch beoordeeld.)
Prijs: 3.000 Fr.

IV. - Folklore
Een studie over het folklorisme in de werken van Hendrik Conscience.
Prijs: 2.500 Fr.

Voor 1941
Men vraagt:

I. - Letterkunde
1o) 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..
2o) Een studie over het Impressionisme als levensbeschouwing in de
West-Europeesche literatuur.

II. - Taalkunde
1o) Een historische en statistische studie over de Middelnederlandsche metriek.
2o) Een nieuwe uitgave van de 14e-eeuwsche Dietsche
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oorkonden van de Abdij van St. Truiden, met een studie over klank- en vormleer der
teksten.

III. - Dialectkunde
Een Woordenboek van het Mechelsch Taaleigen.
(Prijs voor ieder van de 5 prijsvragen: 2.500 Fr.).

Voor 1942
Men vraagt:

I. - Letterkunde
1o) Een studie over de Nederlandsche vertalingen of bewerkingen van tooneelstukken
van Lope de Vega in de 17e en de 18e eeuw.
Prijs: 2.500 Fr.
2o) Een studie over de verwantschap en het verschil tusschen den roman in de
literatuur van Noord en Zuid van 1830 tot 1880.
Prijs: 3.000 Fr.
3o) Een studie over Dr. Max Rooses, beschouwd als geleerde, kunsthistoricus,
letterkundige en Vlaamsch voorman.
Prijs: 2.500 Fr.

II. - Taalkunde
1o) Een bijdrage tot de vergelijkende studie van den
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modernen Noord- en Zuidnederlandschen woordenschat op het gebied van reclamen
en advertenties.
Prijs: 2.000 Fr.
2o) Een studie over de keuze van de bronnen voor het Woordenboek der
Nederlandsche Taal.
Prijs: 2.500 Fr.

Algemeene voorwaarden voor bovenstaande Prijsvragen.
De schrijver zet zijn naam op zijn werk niet; hij voorziet dit slecht van een kenspreuk.
Die kenspreuk wordt, ditmaal met opgave van zijn naam en woonplaats, op een
briefje onder een gesloten omslag geplaatst met dezelfde spreuk tot opschrift.
Alle ingezonden werken behooren van de noodige inhoudstafels voorzien te zijn.
Ook de eventueel ter verluchting dienende teekeningen, kaarten, plans, enz. moeten
te gelijker tijd ingestuurd worden. Later bijgevoegde bijlagen van dezen aard worden
in geen geval in aanmerking genomen.
Gezien de omstandigheden, kan het bekronen door de Academie van een
prijsantwoord niet worden gelijkgesteld met de verbintenis tot het uitgeven er van.
De Koninklijke Vlaamsche Academie vestigt er de aandacht op, dat al de
ingezonden exemplaren of handschriften haar eigendom zijn en in haar archief
bewaard blijven.
De handschriften dienen in de in België officieel aangenomen spelling geschreven
te zijn.
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De Vlaamsche Schrijvers in vertaling
Proeve van bibliografie
Door Prosper Arents
II. Vertalingen in het Duitsch
1800-1939
A.

Toelichting.

B.

Werken.

698

1.

Romans en
novellen.

700

2.

Gedichten.

742

3.

Tooneelspelen.

761

4.

Kunstgeschiedenis. 762

5.

De Vlaamsche
strijd.

764

6.

Allerlei.

765

C.

Bloemlezingen.

768

D.

776
Dichtbundels, kritische studies,
literatuurgeschiedenissen en
voordrachten in boekvorm verschenen,
waarin vertalingen werden opgenomen.

E.

Naamregister van
1.

Auteurs.

803

2.

Vertalers.

804

3.

Bloemlezers en
806
schrijvers van een
inleiding of studie.

4.

Illustrators.

806
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A. Toelichting
Het eerste hoofdstuk van de Addenda op De Vlamingen in vertaling: Vertalingen in
het Fransch, verscheen in Juni 1935 in de Verslagen en Mededeelingen van de
Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde. Nu volgt het tweede hoofdstuk:
Vertalingen in het Duitsch. Zooals bij de eerste aanvulling lijkt het me niet overbodig
een korte toelichting te laten voorafgaan.
De volgende vergelijkende statistiek - met de herdrukken werd geen rekening
gehouden - geeft voor elke indeeling van Vertalingen in het Duitsch het aantal werken
op, dat in De Vlaamsche schrijvers in vertaling 1931 en in de Addenda 1939
voorkomt.

Romans en novellen

1931
234

1939
55

Gedichten

9

11

Tooneelspelen

3

3

Kunstgeschiedenis

8

6

Vlaamsche strijd

5

5

Allerlei

9

4

Bloemlezingen

11

9

Dichtbundels, kritische
studies,
literatuurgeschiedenissen,
in boekvorm verschenen
voordrachten, waarin
vertalingen werden
opgenomen

22

_____

_____

279

115

Buiten de hierboven vermelde statistiek bevat deze Addenda, onder Hendrik
Conscience, vertalingen, welke wegens onjuiste dateering of onvolledige opgave in
De Vlamingen in vertaling, opnieuw zijn opgenomen.
Voor beschrijvingen van werken, waarop onmogelijk de hand kon worden gelegd,
werd gebruik gemaakt van W. Heinsius' Allgemeines Bücher-Lexikon, dat nu verschijnt
onder den titel: Halbjahrsverzeichnis der Neuerscheinungen des deutschen
Buchhandels en oude dag- en weekbladen, welke me vaak in het kunsten letternieuws
op het spoor brachten van onbekende vertalingen. De bron van opgave wordt telkens
onder de beschrijving van het boek vermeld. Daar vele vertalingen - vooral wat de
oude uitgaven betreft - zeer zeldzaam zijn, heb ik in aanteekening
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de bibliotheek vermeld, waarin het boek aanwezig is. Enkele vertalingen, zooals bv.
Annchen Lieb en Heide-Blumen van Hendrik Conscience zijn onvindbaar... ook in
Duitsche bibliotheken, zoodat de oorspronkelijke titel niet kon worden opgegeven.
De bibliografie loopt over de spanne tijds 1800-1939. De oudste vertaling, die ik
gevonden heb, is een verzameling gedichtjes en liedjes, waarvan de Nederlandscheen Duitsche tekst tegenover elkaar staan. De titel van het eigenaardig bundeltje, dat
in 1842 anoniem op de boekenmarkt werd gebracht en een dichterlijke ontboezeming
is van Philip Blommaert, luidt: Knopjes en bloemen... Knospen und Blumen.
In elke afdeeling zijn de auteurs alfabetisch, het werk chronologisch geranschikt.
Voor Hendrik Conscience en Felix Timmermans werd op dezen algemeenen regel
wegens het groot aantal vertalingen en uitgaven een uitzondering gemaakt en
geschiedde de rangschikking alfabetisch. De vertalingen van één werk komen aldus
in tijdsorde bij elkaar, wat ongetwijfeld de opzoekingen vergemakkelijkt. De
bloemlezingen zijn chronologisch gerangschikt.

Afkortingen
Abbildn.

Abbildungen.

Aufl.

Auflage.

Ausg.

Ausgabe.

Aut.

Autorisierte.

Bandzeichn.

Bandzeichnung.

Bearb.

Bearbeitet.

Bibl.

Bibliotheek, Bibliothek.

Bibliogr.

Bibliographie.

Buchh.

Buchhandlung.

Eingel.

Eingeleitet.

Einl.

Einleitung.

Fl., Aus dem.

Flämischen. Aus dem.

Hrsg.

Herausgegeben.

Ill.

Illustrationen.

Halbjahrsverz.

Halbjahrsverzeichnis.

Hs.

Handschrift.

Kat.

Katalog.
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Nachw.

Nachwort.

Neubearb.

Neubearbeitet.

Neuersch.

Neuercheinungen.

Niederl., Aus dem.

Niederländischen, Aus dem.

Omsl.

Omslag.

O.t.[s].

Oorspronkelijke titel[s].

Overdr.

Overdruk.

Portr.

Porträt, Portret.

Tsd.

Tausend.

Übers.

Übersetzung, Übersetzt.

Übertr.

Übertragt, Übertragung.

Verl.

Verlag.

Verlagsh.

Verlagshandlung.

Vert.

Vertaald.

Uitg[n].

Uitgave[n].

Vl., Aus dem.

Vlämischen, Aus dem.

Vorw.

Vorwort.

Zeichnn.

Zeichnungen.

Z.j.

Zonder jaartal.

Z.n.v. pl. en dr.

Z. naam van plaats en drukker.

B. Werken
1. Romans en novellen.
August van Cauwelaert
1937
Der Gang auf den Hügel; Roman. Verdeutscht von H.R. Floerke. Freiburg im Bresgau,
Herder & Co. 1937. 8o. [4], 268 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Harry. 1934.
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Ernest Claes
1932
Flachskopf. Mit einem Vorw. und mit Bildern von F. Timmer-
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mans. Aus dem Fl. von P. Mertens. [6.-10. Tsd.]. Leipzig, Insel-Verl. 1931 [Ausg.
1932]. 8o. 208 blz..
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der Neuersch. des deutschen Buchh. 1932. II,
74, 1e kol.
Voor de 1e uitg. en den o.t., zie: De Vl. schrijvers in vertaling. 1931, 4.

Idem. [11.-15. Tsd.] 1935, 8o, 208 blz..
- Zie: Halbjahrsverz.... 1935. I, 72, 1e kol.

Hannes Raps; eine Landstreichergeschichte. Mit Bildern von F. Timmermans. [Übers.
von P. Mertens]. Leipzig, Insel-Verl. [1932]. 8o. 72 blz.
= Insel-Bucherei. 429.
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Wannes Raps. 1926.

1934
Black; die Geschichte eines Hundes. Aus dem Fl. übers. von P. Mertens. Leipzig,
Insel-Verl. [1934]. 8o. 180 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: De geschiedenis van Black. 1932.

1935
Bruder Jakobus. Aus dem Fl. übertr. von P. Mertens. Leipzig, Insel-Verl. [1935]. 8o.
312 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Kobe. 1933.

1936
Die heiligen von Sichem. Mit Zeichnn. von F. Timmermans. Übertr. von E. ter Meer.
Leipzig, Insel-Verl. [1936]. kl. 8o. 65 blz..
- Insel-Bucherei. 483.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der Neuersch. des deutschen Buchh. 1936. I,
60, 1e kol.
O.t.: De heiligen van Sichem. 1931.
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1939
Donkelhof und Wasinghaus; Roman. Leipzig, Insel-Verl. 1939. 8o. 336 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Het leven van Herman Coene. [1]-II. 1925. 1930.

Hendrik Conscience
1. Verzamelde werken.
1909
Baes Gansendonck und andere Erzählungen. Aus dem Vl. Osnabrück, Dr. und Verl.
von B. Wehberg. 1909. 8o. 308 blz..
-

Met de oorspr. afbn. van E. Dujardin.
Brussel, Koninkl. Bibl.
Vorwort.
-

3-6
Voorr. van Baes
Gansendonck. O.t.:
Herinnering.

Baes Gansendonck.
-

7-101
O.t.: Baes
Gansendonck. 1850.

Die Dorf-Pflage.
-

102-210
O.t.: De plaeg der
dorpen. 1855.

Eine Null zu viel.
-

211-307
O.t.: Eene O te veel;
Antwerpsche
zedenschets. 1878.

1917
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Fünf Erzählungen. Deutsch von G. Goyert. Mit Bandzeichn. 1. - 6. Tsd. Weimar, G.
Kiepenheuer Verl. 1917. 8o. 188 blz..
=

Liebhaberbibl. 38.

-

Brussel, Koninkl. Bibl.
Rikke-tikke-tak; verhael.
-

7-68

O.t.:
Rikke-tikke-tak;
verhael. (Uit:
Avondstonden.
1846).
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Der Sohn des Henkers.
-

69-106
O.t.: Het beulenkind;
verhael. (Id.).

Siska van Roosemael.
-

107-164
O.t.: Siska van Roosemael;
ware geschiedenis van eene
jufvrouw die nog leeft.
1844.

Der Geist.

165-173

-

O.t.: De geest; zedeschets.
(Uit: Avondstonden. 1846).

Die böse Hand.

174-188

-

O.t.: De kwade hand;
verhael. (Id.).

2. Afzonderlijke werken.
Abendstunden. Aus dem Fl. I-II. 7. Aufl. Münster, Aschendorff'sche Buchh. 1893.
8o.
= Sammlung ausgewahlter Schriften. 6-7.
- Voor de 1o uitg. en de o. ts., zie: De Vl. in vertaling. 1931, 5-6. Is de inhoud
van beide uitgn. dezelfde?

Abendstunden. Aus dem Fl. I-II. 8. Aufl. Münster, Aschendorff'sche Buchh. 1905.
8o. 2 dl. 76 + 108 blz..
=

Sammlung ausgewahlter Schriften. 6-7.

-

Antwerpen, Stadsbibl.
I.

Quintin Metsys; Erzählung.
-

6-18

O.t.: Quinten
Metsys.
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Die neue Niobe; Erzählung.
-

O.t.: De nieuwe
Niobe; verhael.

Das Kind des Henkers; Erzählung.
-

II.

67-76

O.t.: De geest;
zedeschets.

Rikke-tikke-tak; eine Erzählung.
-

36-66

O.t.: Het
beulenkind;
verhael.

Der Geist; eine Skizze aus dem
Volksleben.
-

19-35

5-61

O.t.:
Rikke-tikke-tak;
verhael.
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Die böse Hand; eine Erzählung.
-

O.t.: De kwade hand;
verhael.

Striata formosissima, oder das Dahlienfieber; Skizze
aus dem Leben.
-

77-95

O.t.: Striata formossima of
De dahliakoorts;
zedeschets.

Die Grossmutter; zwei Erzählungen für Kinder.
-

62-76

96-108

O.t.: De grootmoeder; twee
vertelsels voor kinderen.

Annchen-Lieb; Erzählung. Deutsch von Th. Stromer. Berlin, G.H.E. Müller. 1875.
8 . VII, 78 blz..
- Vermeld volgens: W. Heinsius, Allgemeines Bücher-Lexikon... 1875-1879. I.
272.
o

Baas Gansendonck. Aus dem Vl. von O.L.B. Wolff. Leipzig, C.B. Lorck. 1850. 8o.
147 blz..
= Niederl. Bibl. 12.
- Vermeld volgens: W. Heinsius, Allgemeines Bücher-Lexikon... 1847-1851. I,
103, 1e kol.
- O.t.: Baes Gansenjonck. 1850.

Baes Gansendonck. Aus dem Fl. übers. von Ph. Gigot. Mit 4 Orig. - Ill. von E.
Dujardin. Brüssel und Leipzig, Kiessling und Comp. 1850. 8o. 119 blz..
- Vermeld volgens: W. Heinsius, Allgemeines Bücher-Lexikon... 1847-1851. I,
184, 1e kol.

Der Bas vom heiligen Sebastian; flämische Dorfgeschichte. Übers. von G. Gärtner.
Leipzig, Hesse & Becker Verl. [1916] 8o. 136 blz..
= Hesse's Volksbücherei. 116-117.
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienenen
Bücher,... 1916. II, 58, 1e kol.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

Der Bahnwärter. Aus dem Niederl. von A. Steinbach. Hamm, Breer & Thiemann.
1901. 8o. 90 blz.
= Kleine Bibl. 60.
Vermeld volgens: Hinrich's Halbjahrs-Kat. der in deutschen Buchh. erschienenen
Bücher,... 1901. I, 41, 1o kol.
- O.t.: De baanwachter. 1873.
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Der Bahnwärter; Erzählung. Aus dem Fl. Graz, Styria. 1905. 8o. 71 blz.
= Volksbücherei. 72.
- Vermeld volgens: Hinrich's Halbjahrs. Kat... 1905, I, 450, 1e kol.

Der Bahnwärter. Aus dem Fl.. München, Münchener Volksschriften-Verl. 1905. 8o.
78 blz.
Der Bahnwärter; Erzählung. Aus dem Fl. [Mit Titelvign. und] Bilder von K. Rieder].
Kevelaer, Butzon & Bercker. [1929]. 8o. 64 blz..
= Munchener Jugendschriften. 1.
- Onvolledige overdr. uit: H. Conscience, Sammlung Ausgew. Schriften. 75 [=
55]. Munster, Aschendorff'sche Buchh. 1873.
Antwerpen, Stadsbibl.

Batavia; Roman. Deutsch von [C.] Büchele. Stuttgart, Franckh'sche Verlagsh. 1858.
16o. 326 blz..
= Das belletristische Ausland. 2678-2682.
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Batavia; historisch tafereel uit de XVIIe eeuw. 1858.

Batavia; historisches Gemälde aus dem XVII. Jahrhundert. I-III. München,
Aschendorff'sche Buchh. 1857. 8o. 238 blz..
= Sammlung ausgewahlter Schriften. 25-27.
- Opgave volgens: W. Heinsius. Allgem. Bucher-Lexikon... 1857-1861, I, 201.
Voor de 4e uitg. zie: De Vl. schrijvers in vertaling. 1931, 7.

Der Bauernkrieg. (1798); historisches Gemälde aus dem achtzehnten Jahrhundert.
Aus dem Vl. übertr. von K. Arenz. I-II. Augsburg, Verl. der J. Wolffischen Buchh.
1853. 8o. XII, 221 + 196 blz..
- Onder Ein Wort an die Leser: Mastricht, 9. Marz 1853. K.A. Antwerpen,
Stadsbibl.
O.t.: De Boerenkrijg (1798); historisch tafereel uit de XVIIIe eeuw. 1853.

Idem. 2. Aufl. I-II. 1863. 8o. XII, 417 blz.
- Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bucher-Lexikon. 1862-1867, I,
244, 2e kol.
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Der Bauernkrieg (1798); historisches Gemälde aus dem 18. Jahrhundert. Aus dem
Vl. übers. von Ph. Gigot. Mit 6 rad. Orig. - Ill. von E. Dujardin. Brüssel, Kiessling
und Comp. 1853. 8o. 304 blz..
- Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bücher-Lexikon. 1852-1856. I,
192. 1e kol.

Der Bauernkrieg (1798); historischer Roman. Aus dem Vl. von E. Zoller. Stuttgart,
Franckh'sche Verlangshandl. 1853. 16o. [1], 295 blz..
= Das belletristische Ausland. 1935-1939.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Die Opfer der Revolution oder der Bauernkrieg; ein geschichtliches Gemälde aus
der Zeit der I. französichen Revolution. Für die deutsche Jugend bearb. sowie mit
Einl. und Erläuterungen versehen von O. Heinrichs. Münster, Aschendorff. 1894.
8o. VII, 248 blz. gekl. pltn.
= Aschendorff's Prachtausgaben wertvoller Jugendschriften. 9.
- Vermeld volgens: Verz. der im deutschen Buchh. erschienenen... Bücher, 1894.
II, 35.

Der Bauernkrieg; historisches Gemälde aus dem 18. Jahrhundert. Osnabrück, B.
Wehberg. [1908]. 8o. 248 blz. pltn..
- Vermeld volgens: Hinrich's Halbjahrs-Kat.... 1908. II, 1e kol.

Die Briganten; Roman. Charlottenburg, Munin-Verl. [Z.J.].
= Munin-Bücherei.
- Aangekondigd in: Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienenen Büher...
1919. II, 74.

Bella Stock; Bilder aus dem Leben der flämischen Fischer. Aus dem Fl. von C.
Büchele. Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandl. 1862. 16o. 308 blz..
= Das belletristische Ausland. 3154-3161.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Die Bürger von Darlingen; Sittengemälde in zwei Zeitabschnitten.
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Aus dem Fl. von C. Büchele. Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandl. 1862. 16o. 333
blz..
= Das belletristische Ausland. 3162-3169.
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: De burgers van Darlingen; zedetafereel in twee tijdvakken. 1861.

Der Bürgermeister von Lüttich. Roman. Charlottenburg, Munin-Verl. [Z.j.].
= Munin-Bucherei.
- Aangekondigd in: Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienen Bucher...
1919. II, 74.
O.t.: De burgemeester van Luik; historische tafereelen uit de XVIIIe eeuw. 1866.

Chlodwig und Chlotilde; historisches Gemalde aus dem fünften Jahrhundert. Aus
dem Vl. übers. von A. Scheler. Mit dem Portr. des Verfassers in Stahlstich. Aut.
Ausg. I-III. Brüssel und Leipzig, Verl. von A. Schnee. 1854-1855. 8o.
- I. 1854. [3], 163. - II. 1854. [1], 186 blz. - III. 1855. 200 blz. Antwerpen,
Stadsbibl.
O.t.: Hlodwig en Clotildis; historische tafereelen uit de Ve eeuw. 1854.

Der jonge Doctor; eine Erzählung aus unserer Zeit. Aus dem Fl. von C. Büchele.
Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandl. 1860, 16o. 320 blz..
= Das belletristische Ausland. 2962-2969.
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: De jonge doctor. 1860.

Die Dorf Pflage. Aus dem Vl. von A. Scheler. Aut. Ausg. mit 4 lithogr. Orig. Ill. von
J. Bertou. Brussel, A. Schnee. 1855. 8o. 143 blz..
- Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines deutsches Bucher-Lexikon...
1852-1856. I, 192, 1e kol.
O.t.: De plaeg der dorpen. 1855.

Das Duell; ein Sittengemälde unserer Tage. Aus dem Vl. übers. von E. Grahl. Aut.
Ausg. Regensburg, Manz. 1870. 8o. 173 blz.
- O.t.: Menschenbloed; zedentafereel onzes tijds. 1854.
Vermeld volgens: Algemeines deutsches Bucher-Lexikon... 1868-1874. I, 327,
2e kol.
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Idem. Neue Titel. Ausg. Regensburg, Nationale Verlagsanstält. 1896. 12o. 173 blz..
= Zehnpfennigbibl. 90-92.
- Vermeld volgens: Verz. der im deutschen Buchh. neu erschienenen... Bücher,...
1896. II, 799.

Der arme Edelmann. Aus dem Vl. von O.L.B. Wolff. Leipzig, C.B. Lorck. 1851. 8o,
176 blz..
= Niederl. Bibl. 20.
- O.t.: De arme edelman. 1851.
Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bücher-Lexikon... 1847-1851, I,
103, 1e kol.

Der arme Edelmann. Aus dem Vl. von H. Wachenhusen. Pest und Leipzig, A.
Hartleben's Verl. 1851. 8o. [1], 130 blz..
= Belletristisches Lese-Cabinet. 430-432.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Der arme Edelmann. Aus dem Vl. übertr. von C. Arenz. Düsseldorf, Schulgen. 1851.
8o. IV, 199 blz..
- Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bücher-Lexikon... 1847-1851. I,
184, 2e kol.

Der arme Edelmann. Aus dem Fl. von Ph. Gigot. Mit 4 (radirten) Orig. - Ill. von E.
Dujardin. Brüssel, Kiessling und Comp. 1851. 8o. 141 blz..
- Idem.

Der arme Edelmann. Aus dem Niederl. von W. Lange. Leipzig, Ph. Reclam jun. [ca.
1877]. 8o. 143 blz..
= Reclam's Universal-Bibl. 929.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Der arme Edelmann. Aus dem Niederl. von A. Steinbach. Hamm, Breer & Thiemann.
1900. 16o. 162 blz..
= Kleine Bibl. 58-59.
- Vermeld volgens: Hinrich's Halbjahrs-Katalog... 1901. I, 41, 1e kol.

Everhard T'Serclaes; historisches Zeitgemälde aus dem XIV.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

709
Jahrhundert. 2. Aufl. Münster, Aschendorffsche Buchh. 1908. 8o. 125 + 104 blz..
= Sammlung ausgewählter Schriften. 71-72.
- Voor de 1e uitg. de o.t., zie: De Vl. Schrijvers in vertaling 1931, 10. Antwerpen,
Stadsbibl.
O.t.: Everard 't Serclaes; historische tafereelen uit de XVIe eeuw. 1874.

Der Geizhals. Aus dem Vl. übers. von Ph. Gigot. Mit 4 [rad.] Orig.-Ill. von E.
Dujardin. Brüssel und Leipzig, Verl. von Kiessling und Comp. 1852. 8o. 138 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: De gierigaerd. 1852.

Der Geizhals. Aus dem Vl. von E. Zoller. Stuttgart, Verl. der Franckh'schen Buchh.
1852. 16o. [1], 136 blz..
= Das belletristische Ausland. 1710-1711.
- Antwerpen: Stadsbibl.

Der Geizhals, Leipzig. [L. Wiedemann]. 1852. 8o. 192 blz..
- Vermeld volgens: Allgemeines deutsches Bücher-Lexikon... 1852-1856. I, 106,
2e kol.

Der Geizhals. Aus dem Vl. übertr. [mit Einl.] von C. Arenz. Mainz, Kirchheim und
Schott. 1852. 8o. XII, 198 blz..
= Bibl. ausgewahlter Novellen deutscher und ausländischer Erzähler. 2.
- Vermeld volgens: Allgemeines deutsches Bücher-Lexikon. 1852-1856. I, 106,
2e kol.

Der Geizhals. Aus dem Niederl. von E. Wegener. Leipzig, Ph. Reclam jun. [Z.j.] 8o.
144 blz..
= Reclam's Universal-Bibl. 1208.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Idem. Neue Aufl. [1917]. 8o. 144 blz..
= Reclam's Universal-Bibl. 1208.
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienenen Bücher,
1917. II, 278, 1e kol.
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Der Geizhals. Aus dem Niederl. von A. Steinbach. Hamm, reer & Thiemann. 1900.
16o. 155 blz..
= Kleine Bibl. 55-56.
- Vermeld volgens: Hinrich's Halbjahrs-Kat.... 1901. I, 41, 1e kol.

Der Geldteufel. Aus dem Vl. von K. Arenz. Aut. Ausg. I-II. Leipzig, Verl. von L.
Wiedemann. 1856. 8o. 2 dl. 168 + [3], 168 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: De geldduivel. 1856.

Der Geldteufel; Gemälde aus unserer Zeit. Aus dem Fl. von C. Büchele. Stuttgart,
Franckh'sche Verlagshandl. 1857. 16o. 334 blz..
= Das belletristische Ausland. 2410-2416.
- Antwerpen. Stadsbibl.

Geschichte des Grafen Hugo von Craenhove und seines Freundes Abulfaragus. Aus
dem Vl. von E. Zoller. Stuttgart, Verl. der Franckh'schen Buchh. 1846. 16o. [3], 127
blz.
= Das belletristische Ausland. 687-688.
Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Geschiedenis van graef Hugo van Craenhove en van zijnen vriend
Abulfaragus; historische tafereelen uit de XIVe eeuw. 1845.

Graf Hugo von Craenhove und sein Freund Abulfaragus; Erzählung. Nach dem Fl.
von G. Wagner. Mit einem Stahlstiche. Augsburg, v. Jenisch und Stage'sche Buchh.
1846. 8o. [4], 168 [4] blz..
- Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bücher-Lexikon... 1842-1846. I,
166, 2e kol.

Geschichte des Grafen Hugo von Craenhove und seines Freundes Abulfaragus;
historisches Gemälde aus dem XIV. Jahrhundert. Aus dem Fl. von G. Overmann.
Köln, Welter's Buchh. 1846. 8o.
- Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bücher-Lexikon. - 1842-1846. I,
166, 2e kol.

Geschichte des Grafen Hugo von Craenhove und seines Freundes
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Abulfaragus. Aus dem Vl. von O.L.B. Wolff. Ill. von E. Dujardin. Leipzig, C.B.
Lorck. 1849. 8o. portr.
- Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bucher-Lexikon... 1847-1851. I,
184, 2e kol.

Geschichte des Grafen Hugo von Craenhove und seines Freundes Abulfaragus. Köln,
Baumer und Stienen. 1847. 8o. 167 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.; titel ontbr.

Geschichte des Grafen Hugo von Craenhove und seines Freundes Abulfaragus. Aus
dem Fl. von O.L.B. Wolff. Neu [Titel] Ausg. mit Ill. von E. Dujardin. [Vignet].
Leipzig und Meiszen. Verl. von F.W. Goedsche. 1850. 8o. [3], 202 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.

Geschichte des Grafen Hugo von Craenhove und seines Freundes Abulfaragus.
Deutsch von J.W. Wolf. Neue Aufl. Bonn, A. Marcus. 1851. 8o [4], 137 blz..
- Ausgewählte Werke. 2.
- Vermeld volgens: Bibliogr. nationale. I. 1886, 272, 2e kol.; Niet in: W. Heinstus
Allgemeine Bucher-Lexikon... 1847-1851. I.
Voor de 1e en latere uitgn., zie: De Vl. Schrijvers in vertaling. 1931. 11.

Die Geschichte des Grafen Hugo von Craenhove und seines Freundes Abulfaragus.
Deutsch von A. Steinbach. Hamm, Breer & Thiemann. 1900. 16o. 153 blz..
= Kleine Bibl. 53-54.
- Vermeld volgens: Hinrich's Halbjahrs-Katalog... 1901. I, 41, 1e kol.

Die Geschichte Hugos von Craenhove und seines Freundes Abulfaragus. Mit 20
Orig.-Zeichn. von E. Dujardin. Charlottenburg, Munin-Verl. (1919?).
= Munin-Bucherei.
- Aangekondigd in: Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienenen
Bucher... 1919. II, 74.

Das Glück reich zu sein. Aus dem Fl. von A. Scheler. Mit 4 Orig.-Ill. von J. Bertou.
Aut. Ausg. Brüssel und Leipzig, Verl. von A. Schnee. 1855. 8o. [1], 130 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Het geluk van rijk te zijn. 1855.
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Heide-Blumen. Aus dem Fl. übers. von Ph. Gigot. Mit 16 Orig. Ill. von E. Dujardin.
Brüssel, Kiessling und Comp. 1851. 8o. 347 blz..
- Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bücher-Lexikon... 1847-1851. I,
184, 2e kol.

Die hölzerne Clara. Aus dem Vl. von R. Mulderer. Leipzig, C.B. Lorck. 1850. 8o.
[4], 121 blz..
= Niederl. Bibl. 13.
- O.t.: Houten Clara. 1850.

Die hölzerne Clara. Aus dem Fl. übers. von Ph. Gigot. Mit 4 Orig.-Ill. von E.
Dujardin. Brüssel und Leipzig, Kiessling und Comp. 1851. 8o. 95 blz..
- Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bücher-Lexikon... 1847-1851. I,
184, 2o kol.

Die hölzerne Clara. Aus dem Vl. von R. Müldener. Leipzig, P. Reclam jun. [ca.
1883]. 8o. 96 blz..
= Reclam's Universal-Bibl. 1789.
- Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bücher-Lexikon... 1880-1884. II,
768, 2e kol.

Das Goldland; Abenteuer von drei Flamändern die nach Kalifornien zogen um Gold
zu zuchen. Aus dem Fl. von [C.] Büchele. I-II. Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandl.
1863. 16o. 2 dl. 211 + 214 blz..
= Das belletristische Ausland. 3216-3227.
- O.t.: Het goudland. 1862.
Antwerpen. Stadsbibl.

Im Goldlande. Nach H. Conscience bearbeitet von C. Zastrow. Mülheim. a.d.R., J.
Bagel. 1893. 8o. 124 blz..
- Vermeld volgens: Verz. der im deutschen Buchh. erschienenen... Bücher. 1893.
I, 825.

Das eiserne Grab. Aus dem Fl. von C. Büchele. Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandl.
1861. 16o. 317 blz..
= Das belletristische Ausland. 3050-3057.
- O.t.: Het yzeren graf. 1860.
Antwerpen. Stadsbibl.
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Das eiserne Grab. I-II. 4. Aufl. Münster, Aschendorffsche Buchh. 1900. 8o. 112 +
96 blz..
= Sammlung ausgewählter Schriften. 34-35.
Voor de 1e en 5e uitg., zie: De Vl. schrijvers in vertaling. 1937.

Die Grossmutter; zwei Kindergeschichten. Aus dem Fl. übers. von H. Bauer. Brüssel
und Leipzig, Kiessling und Comp... [1853]. 8o. 61 blz. front.
Die Grossmutter.

5-13
-

O.t.: De grootmoeder.

Die Geschichte vom Janneken und vom Mieken.
-

O.t.: Vertelsel van Janneken
en Mieken.

Die Geschichte vom Knagelyntje.
-

15-35

37-61
O.t.: Vertelsel van
Knagelijntje.

Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: De grootmoeder; twee vertelsels voor kinderen.
(Uit: Avondstonden. 1846.)

Jacob von Artevelde; historischer Roman. Aus dem Vl. unter Mitw. des Verfassers
von O.L.B. Wolff. I-VI. Leipzig, C.B. Lorck. 1849. 8o. 6 dl. portr.
- I. [Mit Einl. von O.L.B. Wolff]. Heinrich Conscience. XIV, 122 blz. - II. [4],
123 blz. - III. [4], 124 blz. - IV. [4], 116 blz. - V. [4], 136 blz. - VI. [Mit]
Nachschrift von O.L.B. Wolff]. 105 blz.
= Niederl. Bibl. 1-6.
O.t.: Jacob van Artevelde. 1849.
Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bücher-Lexikon... 1847-1851. I,
103, 1e kol.

Jacob van Artevelde; ein geschichtlicher Roman aus dem alten Belgien. Frei übertr.
von K.L.W. van der Bleek. Leipzig, Grethlein & Co. 1917. 8o. VIII, 472 blz. front.
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienenen
Bücher,... 1917. II, 60, 1e kol.
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Der Kaufmann von Antwerpen; eine Geschichte unserer Tage. Aus dem Fl. von [C.]
Büchele. I-II. Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandl. 1864. 16o. 2 dl. 202 + 191 blz..
= Das belletristische Ausland. 2472-3483.
- O.t.: De koopman van Antwerpen. 1863.
Antwerpen. Stadsbibl.
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Die Kerle von Flandern; eine Erzählung aus dem 12. Jahrhundert nach der
zeitgenössischen Chronik des Galbertus. (Mit Einl. und] Frei bearbeitet von A. Scholz.
Zeichnn. von. W.A. Wellner. Gotha, F.A. Perthes. 1917 [= 1916]. 8o. VII, 216, blz.
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: De kerels van Vlaanderen; historische tafereelen uit de XIIe eeuw. 1871.

Die Kerle von Flandern; ein Kampf für Volk und Freiheit. Übertr. und bearb. von
G. Kneisel, ausgestattet und ill. von H. Kürth. Dresden-Radebeul, Freiheitsverl. 1927.
8o. 126 blz..
= Volk und Staat. [1].
- Antwerpen, Stadsbibl.

Das Leid der Zeit; eine Geschichte unserer Tage. Aus dem Fl. von C. Büchele.
Stuttgart, Franck'sche Verlagshandl. 1860. 16o. 290 blz.
= Das belletristische Ausland. 2858-2865.
- O.t.: De kwael des tyds; eene geschiedenis onzei dagen. 1859. Antwerpen,
Stadsbibl.

Die Qual der Zeit; eine Geschichte unserer Tage. Aus dem Vl. übers. von C.F.
Diepenbrock. Regenburg, F. Pustet. 1860. 8o. VIII, 298, [2] blz..
= Lehrreiche Unterhaltungsschriften von katholischen Verfassern mit Rücksicht
auf Sittenreinheit und gute Gesinnung ausgewählt. 9.
- Vermeld volgens: Algemeines deutsches Bücher-Lexikon... 1857-1861. I, 201,
1e kol.

Der Löwe von Flandern. Deutsch von J.W. und M. Wolf. I-III. Bonn, A. Marcus.
[1846]. 8o. I. [6], 162 blz. II-III. [4], 252 blz. 3 dl. in 2 bd.
= Ausgewählte Werke. 3-5.
- Antwerpen, Stadsbibl.
Voor de latere uitgn. en den o.t., zie: De Vl. schrijvers in vertaling. 1931, 11.

Der Löwe von Flandern; eine geschichtliche Erzählung aus dem 14. Jahrhundert.
Für die deutsche Jugend bearbeitet, sowie
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mit Einl. und Erläutrungen versehen von O. Heinrichs. Münster, Asschendorff. 1893.
8o. VI, 235 blz. gekl. pltn.
= Aschendorff's Prachtausgaben wertvoller Jugendschriften. 7.
- Vermeld volgens: Verz. der im deutschen Buchh. neuerschienenen... Bücher,...
1893, II, 20.

Idem. 2. durgeseh. Aufl. 1900. 8o. VI, 231 blz..
- Idem. 1900. II, 155.

Idem. 5. Aufl. [1916]. 8o. VI, 231 blz..
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienenen
Bücher,... 1916. II, 14, 2e kol.

Idem. 6. Aufl. 1921. 8o. VI, 230 blz..
- Idem. 1921. I, 92, 1e kol.

Der Löwe von Flandren. Billige Volksausg. Osnabrück, B. Wehberg. 1896 [= 1895].
8o. 376 blz.
- Vermeld volgens: Verz. der im deutschen Buchh. neu erschienenen... Bücher...
1895. II, 146.

Idem. 3. Stereotyp.-Aufl. 1912. 8o. 376 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.

Der Löwe von Flandern; Roman. I-II. Teschen, K. Prochaska. 1897. 12o. 189 + 182
blz..
- Die besten Romane der Weltliteratur. Neue Ausgaben. 5. Ser. 5; 6. Ser. 6.
Vermeld volgens: Verz. der im deutschen Buchh. neu erschienenen... Bücher,...
1897. I, 620.

Der Löwe von Flandern. I-II. Teschen, K. Prochaska. 1902. 8o. 2 dl. 202 + 196 blz..
= Klassische Romane der Weltliteratur. 11-12.
- Vermeld volgens: Hinrichs' Halbjahrs-Kat.... 1902. II, 323, 1e kol.

Der Löwe von Vlaandern. Aus dem Niederd. in das Hochd. übertr. und bearb. von
A. Schowalter. Mit Abbildn. von A. Hoff-
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mann und O. Porsche. München, J.F. Lehmann's Verl. 1898. IV, 360 blz. 8o.
= Jul. Lohmeyer's vaterländische Juchendbücherei für Knaben und Mädchen. 4.
Vermeld volgens: Verz. der im deutschen Buchh. neu erschienenen... Bücher,...
1898, II, 461.

Idem. 2. Aufl. 1905. 8o. 389 blz..
- Vermeld volgens: Hinrichs' Halbjahrs-Kat.... 1905. II, 265, 1e kol.

Der Löwe von Flandern. Aus dem Fl. übers. und für Jugend und Volk bearb. von A.
Schowalter. Mit Abbildn. von A. Hoffmann und O. Porsche. 3. neu bearb. Aufl.
München, G.W. Dietrich., [1912]. 8o. 295 blz..
= Julius Lohmeyers vaterländische Bücherei. 4.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Der Löwe von Flandern; geschichtlicher Roman. Aus dem Fl. Graz, Styria, 1905.
8o. VIII, 502 blz. front.
= Volksbücherei. 59-65.
- Opgave volgens: Hinrichs' Halbjahrs-Kat.... 1905. II, 77, 2e kol.

Idem.; geschichtlicher Erzählung. Aus dem Fl. 1923. 8o. VIII, 502 blz..
- Opgave volgens: Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienenen Bücher,...
1923. I, 104, 1e kol.

Idem. 21. - 30. Tsd. Graz, Wien, Styria. 1931. 8o. VIII, 502 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.

Der Löwe von Flandern. Aus dem Holl. übertr. von W. Spohr. Für die reifere Jugend.
Buchausstattung von E.R. Weiss. Köln, H. & F. Shaffstein. 1906. 8o. 327 blz..
= Schaffstein's Volksbücher für die Jugend. 18.
- Vermeld volgens: Hinrich's Halbjahrs-Kat.... 1906. II. 1907, 370, 2e kol.

Idem. 3. - 5 Tsd. [1915]. 8o. 327 blz.
- Antwerpen. Stadsbibl.
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Der Löwe von Flandern; historische Erzählung. Neu bearb. von C. zur Haide.
Regensburg, J. Habbel. 1907. 8o. 406 blz..
= Samml. historischer Romane. 4.
- Vermeld volgens: Hinrichs' Halbjahrs-Kat.... 1907. II, 87, 2e kol.

Idem. 3. Aufl. [1922]. 8o. 406 blz..
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienenen
Bücher..., 1922, I, 102, 2e Kol.

Der Löwe von Flandern. Aus dem Fl. Mit einer Einführung von R. von Berg.
Saarlouis, F. Stein Nachf. 1911. 8o. 248 blz. gekl. front.
= Aus Welt und Leben.
- Vermeld volgens: Hinrichs' Halbjahrs-Kat.... 1911. II, 28, 2e kol.

Der Löwe von Flandern; ein historischer Roman. [Bearb. im Auftrage des
Flaminganten-Ausschusses von K.L.W. van der Bleek auf Grund des vl. Originals]
Berlin, W. Borngräber. 1916. [= 1915]. 8o [2], 408 blz. front.
- Vooraf: Hoffmann von Fallersleben. An den Stamm der Vlaemen. Antwerpen,
Stadsbibl.

Idem. II. - 20. Tsd. 1916. 8o. [2], 408 bl. front.
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienenen
Bucher,... 1916. I, 60, 2e kol.

Idem. 31. - 35. Tsd. [1920]. 8o. 404 blz. front.
- Idem. 1920. I, 87, 2e kol.

Der Löwe von Flandern. [Aus dem Vl. übertr. und mit nachw. von S. Rüttgers].
Leipzig, Insel-Verl. [1916]. 8o. 526 blz..
= Bibl. der Romane. [39].
- Antwerpen, Stadsbibl.

Der Löwe von Flandern; eine geschichtliche Erzählung. Für die Jugend bearb. von
R. Reichhardt. Mit Bildern in Farbendr. nach Orig. von M. Wulff. Berlin, Meidinger's
Jugendschriften-Verl. [1917]. 8o. 240 blz..
Der Löwe von Flandern; Roman. [Übers. von G. Gärtner. Mit
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Einl. von T. Kellen]. Leipzig, Hesse & Becker Verl. [1919]. 8o. 464 blz.
= Romane der Welt-Literatur.
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienenen
Bücher,... 1919. I, 69, 2e kol.

Idem. [Unveränd. Neudr. 1925]. 8o. 464 blz.
- Idem. 1925. II, 128, 1e kol.

Idem. [Unveränd. Neudr. 1927]. 8o. 464 blz..
= Die Schatzkammer. 57.
- Idem. 1927. I, 118, 2e kol.

Idem. [Unveränd. Neudr. 1930]. 8o. 464 blz..
= Die Schatzkammer. 57.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Der Löwe von Flandern. Aus dem Fl. übers. Einl.: J. Schaal. 4. Aufl. Saarlouis,
Hausen Verlagsgesellschaft. [1922]. 8o. 260 blz..
= Hausen's Bücherei. 32-33.
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienenen
Bücher,... 1923. I, 104, 1e kol.

Idem. [5., verb., mit Bildschmuck versehene Aufl. Bildschmuck und Einband von
M. Braun.] Saarlouis, Hausen Verlagsgesellschaft. [1934]. 216 blz. 5 Taf. 8o.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Der Löwe von Flandern; geschichtlicher Roman. Deutsch von H. Eiler. Vollst. Ausg.
Berlin, A. Weichert. [1929]. 8o. 443 blz..
= Klassische Bücher der Weltliteratur. 10.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Mutter Hiob. Aus dem Vl. von K. Arenz. Aut. Ausg. Leipzig, L. Wiedemann. 1856.
8o [4], 169, [3] blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Moeder Job. 1856.
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Mutter Job. Aus dem Fl. 3. Aufl. München, Aschendorff'sche Buchh. 1886. 8o. 112
blz..
= Sammlung ausgewahlter Schriften. 22.
Op het omsl.: 3. Aufl.
Antwerpen, Stadsbibl.
Voor de vorige en latere uitgn., en den o.t., zie: De Vl. schrijvers in vertaling.
1937, 7.

Eine Null zu viel. Deutsch von A. Steinbach. Hamm, Breer & Thiemann. 1898 [=
1897]. 16o. 155 blz..
= Kleine Bibl. 14-15.
- O.t.: Eene O te veel; Antwerpsche zedenschets. 1872.
Vermeld volgens: Verz. der im deutschen Buchh. erschienenen... Bucher,...
1898. I, 84.

Der Rekrut. Deutsch von H. Sailler. Zürich, D. Burkli. [1850]. 18o.
- Vermeld volgens: Het Taelverbond. 1849-1850, 571; niet in: W. Heinsius
Allgemeines Bücher-Lexikon... 1847-1851. I.
O.t.: De loteling. 1850.

Der Rekrut.
- In het Duitsch vert. Uitgeg. te Stuttgart, Muller's Erheiterungen. Zie: Het
Taelverbond. 1849-1850; niet in: W. Heinsius Allgem. Bücher-Lexikon.
1847-1851. I.

Der Rekrut. Aus dem Vl. von O.L.B. Wolff. Leipzig, C.B. Lorck. 1850. 8o. 141 blz..
= Niederl. Bibl. 7.
- Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bucher-Lexikon... 1847-1851. I,
103, 1e kol.

Idem. [Neue Ausg.]. Bern, (Basel). 1903. 8o. 92 blz..
= Verein fur Verbreitung guter Schriften, Sektion Bern. 49.
- Vermeld volgens: Hinrichs' Halbjahrs-Kat. 1903. I, 421, 1e kol.

Der Rekrut; eine Dorfgeschichte. Aus dem Vl. von E. Zoller. Stuttgart, Verl. der
Franckh'schen Buchh. 1850. 16o. [3], 96 blz..
= Das belletristische Ausland. 1371-1372.
- Antwerpen, Stadsbibl.
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Der Rekrut. Aus dem Vl. von O.L.B. Wolff. Leipzig, Ph. Reclam jun. [1879]. 16o.
98 blz..
= Reclam's Universal-Bibl. 1208.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Der Rekrut; Erzählung aus dem flämischen Volksleben. Aus dem Fl. Graz, Styria.
1905. 8o. 76 blz. front.
= Volksbücherei. 70-71.
- Vermeld volgens: Hinrichs' Halbjahrs-Kat.... 1905. I, 450, 1e kol.

Der Rekrut. Übertr. von H. Alberti. Leipzig, Insel-Verl. [1917]. 8o. 84 blz..
= Insel-Bücherei. 210.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Der Rekrut. Aus dem Fl. übers. von Ph. Gigot. Mit 4 (radirten) Orig. - Ill. von E.
Dujardin. Brussel, Kiessling und Comp. 1850. 8o. VIII, 95 blz..
- Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bücher-Lexikon... 1847 1851. I,
184, 2e kol.

Idem. 2. Aufl. Mit 4 rad. Orig. -Ill. von E. Dujardin. Brüssel, A. Schnee. 1854. 8o.
[8], 95 blz.
- Vermeld volgens: Allgemeines Bücher-Lexikon... 1852-1856. I, 192, 2e kol.

Ricke-Ticke-Tack. Aus dem Holl. von A. Steinbach Hamm, Breer & Thiemann. 1898
[= 1897]. 16o. 97 blz..
= Kleine Bibl. 8.
- O.t.: Rikke-tikke-tak; verhael. (Uit: Avondstonden. 1846). Vermeld volgens:
Verz. der im deutschen Buchh. neu erschienenen... Bücher,... 1897. I, 84.

Blinde Rosa. Aus dem Vl. von R. Müldener. Leipzig, C.B. Lorck. 1851. 8o. 48 blz..
= Niederl. Bibl. 21.
- O.t.: Blinde Rosa. 1850.
Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bücher-Lexikon... 1847-1851. I,
103, 1e kol.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

721
Die blinde Rosa. Aus dem Fl. übers. von Ph. Gigot. Mit 4 (radirten) Orig.-Ill. von
E. Dujardin, Brüssel, Kiessling und Comp. 1851. 8o. 38 blz..
- Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bücher-Lexikon. 1847-1851. I,
184, 2e kol.

Simon Turchi, oder die Italiener in Antwerpen. (1550); historische Erzählung aus
dem sechszehnten Jahrhundert. Aus dem Fl. von C. Büchele. Stuttgart, Franckh'sche
Verlagshandl. 1860. 16o. 315 blz..
= Das belletristische Ausland. 2906-2913.
- O.t.: Simon Turchi, of de Italianen te Antwerpen (1550). 1859. Antwerpen,
Stadsbibl.

Siska Rosemal. Aus ‘Fläm. Stilleben’ in die Übers. von M. [von] Diepenbrock.
Saarlouis, Hausen Verlagsgesellschaft. [1920]. 8o. 92 blz..
= Hausen's Bucherei. 32-33.
- O.t.: Siska van Roosemael; ware geschiedenis van eene jufvrouw die nog leeft.
1844.
Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienenen
Bücher,... 1920. II, 216, 1e kol.

Valentin; eine Geschichte unserer Tage. Aus dem Fl. von [C.] Büchele. I-II. Stuttgart,
Frankh'sche Verlagsbuchh. 1867. 16o. 205 blz..
- O.t.: Valentyn; eene geschiedenis onzer dagen. 1865.
Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bucher-Lexikon... 1862-1867. I,
245, 1e kol.

Was eine Mutter leiden kan; eine wahre Geschichte. Aus dem Vl. von E. Wegener.
Aut. Auil. Leipzig, (Weidemann. 1852). 8o. 30 blz..
= Niederl. Bibl. 23.
- Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bücher-Lexikon... 1852-1856. I,
106.
O.t.: Wat eene moeder lijden kan; ware geschiedenis. 1844.
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Wie man Maler wird. Deutsch von F. Falk, Ill. von R. Peters. München, A. Schupp.
1900, 12o. 100 blz..
- O.t.: Hoe men schilder wordt; eene ware geschiedenis van een schilder die nog
leeft. 1843.
Vermeld volgens: Verz. der im deutschen Buchh. erschienenen Bücher,... 1900.
II, 156.

Das Wunderjahr (1566); historische Gemälde aus dem sechzehnten Jahrhunderte.
Aus dem Vl. treu übers. [mit Vorw. des Uebersetzers]. Regensburg, F. Pustet. 1846.
8o.? blz..
- Onder de voorr. van den vert.: Regensburg im Oktober 1845.
Het ex. van de Stadsbibl. te Antwerpen is onvolledig en telt slechts [4], 122 blz.
Het bevat 7 der 14 1/2 vellen van het volledige werk. Heinsius vermeldt het
aantal blz. niet.
O.t.: In 't Wonderjaar [1566]; historische tafereelen uit de XVIe eeuw. 1837.

Das Wunderjahr 1566; historischer Roman. Aus dem Vl. von E. Zoller. Stuttgart,
Verl. der Franckh'schen Buchh. 1846. 16o. [3], 142 blz..
= Das belletristische Ausland. 685-686.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Das Wunderjahr (1566); historische Gemälde aus dem 16. Jahrhunderte. Stuttgart,
Hallberger'sche Verlagsbuchh. 1846. 8o.
= Aula der schönen Literatur. 64-65.
- Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bücher-Lexikon... 1842-1846. I,
46, 2e kol.

Basiel de Craene
1930
Seine Zeugen. Übers. aus dem Fl. von Th. Metzler. Dülmen, [A.] Laumann. 1930.
8o. 267 blz..
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienenen
Bücher,... 1930. II, 103, 2e kol.
O.t.: Zijn getuigen. 1926.
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Willem Elsschot
[Pseud. voor Alfons de Ridder]
1936
Tsip. Berechtigte Übertr. aus dem Holländischen von E. von Hollander-Lossow.
Umschlag-Entwurf von B. Skibbe. Berlin. Holle & Co. [1936]. 8o. 146 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Tsip. 1934.

Jef Hinderdael
1938
Spiel der grossen Kinder: Roman vom Kriegsausbruch in Flandern. [Mit
Schutzumschlag von P. Stadlinger]. Berlin, Holle & Co. Verl. [1938]. 8o. 372 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Een spel van groote kinderen. 1937.

Peter Frans Van Kerchoven
1845
Daniel. Antwerpen, 1845. (Cöln, Welter's Buchh.) gr. 8o. 238 blz. met 1 houtsn..
- Vermeld volgens: W. Heinsius Allgemeines deutsches Bucher-Lexikon...
1847-1851. I, 500, 1e kol.

1849
Ferdinand de Zeeroover.
- Vert. in het Duitsch. Uitgeg. te Stuttgart bij J.-B. Muller. Zie: De Eendragt. 20
Mei 1849, 104; De Vl. Stem. 1849, 191. Niet vermeld in: W. Heinsius'
Allgemeines deutsches Bücher-Lexikon... 1847-1851. 1.
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Johan Alfried de Laet
1847
De speler.
- Deze novelle werd in het Duitsch vert. Een zeer gunstige bespreking ervan
verscheen in: Die Morgenzeitung. Zie: L'Indépendance belge. 26 Juni 1847.
Niet vermeld in: W. Heinsius, Allgemeines Bücher-Lexikon... 1842-1851.

Filip de Pillecyn
1933
Blaubart in Flandern; ein Roman. Berechtigte Übertr. aus dem Fl. von E. und F.
Augustin. Leipzig, J. Hegner. 1933. 8o. 200 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Blauwbaard. 1931.

1938
Hans von Malmédy; Roman. [Aus dem Niederl. übertr. von P. Mertens. Buchschmuck
von S. Kortemeyer]. Leipzig, G. Altenburg Verl. [1918]. 8o. 186 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Hans van Malmédy. 1935.

Maurice Roelants
1932
Maria Danneels; Roman. Berechtigte Übertr. von E. und F. Augustin.
[Schutzumschlagentwurf von R. Roselieb. Leipzig, R. Voigtländers Verl. [1932]. 8o.
238 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t. Het leven dat wij droomden 1931.
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Georg Peter Maria Roose
1921
Der Gezeichnete. Aus dem Niederl. von G. Gärtner. [Mit Bandzeichn. 1-5. Tsd.]
Leipzig. Bücherlese-Verl. 1921. 8o. 211 blz..
- Vert. naar het hs.
Antwerpen, Stadsbibl.

1922
Wie Michel Deutsch die sieben Reiter fand; Roman. Die Übertr. ins Deutsch besorgte
O.H. Kelterborn. Leipzig und Zürich, Grethlein & Co. [1922]. 8o. 437 blz..
- Met houtsn. op het losse omsl.
Opdr.: Meinem lieben bruderlichen Freunde Otto Hermann Kelterborn herzlichst
zu eigen. - [Achteraan:] Zu Ende geschrieben am 15. im Maien 1922, im Hause
meines lieben Freundes, des Oberapothekers Hans Guntzel zu Klein Storkwitz.
Vert. naar het hs.
Antwerpen, Stadsbibl.

Die Frau mit Goldhaar; Detektivroman. Berecht. Übers. von G. Gärtner. Leipzig,
Stern-Bücher Verl. 1922. kl. 8o. 156 blz.
= Stern-Bücher. Grosse Detektivromane. 16.
Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienenen
Bücher,... 1922. I, 430, 2e Kol.
Vert. naar het hs.

Unbesiegt! Der Roman des deutschen Offiziers von ***, ehemaliger belgischer
Offizier. Leipzig, Stern Bücher Verl. (Koch & Co). [1922]. 8o. 316 blz..
- Opdr.: Ich danke meinem lieben Freunde Otto Hermann Kelterborn herzlichst
für seine verständnisvolle, innig-nachfühlende Arbeit an der deutschen Form
dieses Buches und für das Flammenlied zur Sonnenwendfeier auf Seite 190.
Vert. naar het hs.
Antwerpen, Stadsbibl.
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Jozef Simons
1937
Flandern stirbt nicht; das flämische Fronterleben. Mit einem Vorw. von A. Borms
und F. Timmermans. [1-.3. Tsd.] Allein berechtigste Übertr. aus dem Fl. von U.
Zierow, die auch die Anmerkungen beisteuerte. Wolfshagen-Scharbeutz. [Sept. 1937].
8o. 223 blz.
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Eer Vlaanderen vergaat. 1927.

Stijn Streuvels
[Pseud. voor Frank Lateur].
1932
Das Christkind. Mit 24 Zeichn. von W. Schulz. München. A. Langen [&] G. Müller.
1933 [= 1932]. 8o. 77 blz..
- Antwerpen, Museum van de Vl. letterkunde.
O.t.: Het kerstekind. 1911.

Idem. [6.-8. Tsd.] 8o. 77 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.

Das Christkind. [Übers. von H. Schmülling.] Umschlagzeichn. und Textbildern von
H. Spörri. Basel, Verl. ‘Gute Schriften’. 1934. 8o. 57 blz..
= Gute Schriften. 184.
- Antwerpen, Stadsbibl.
Fragm. uit: Het kerstekind. 1911.

1933
Letze Nacht. Aus dem Fl. übers. von H. Schmülling. München, A. Langen [&] G.
Müller. 1933. 8o. 60 blz..
= Die kleine Bücherei. 23.
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.:
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1934
Knecht Jan; Roman. [Alleinberechtigte Übertr. aus dem Fl. von W. Ackermann und
N. Rost. Einband von I. Schüle. 3. Aufl. 14-17. Tsd.] Stuttgart, J. Engelhorns Nachf.
[1934]. 8o. 186 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Langs de wegen. 1902.
Voor de 1e uitg., zie: De Vl. in vertaling. 1931, 26.

1935
Der Arbeiter; [Berechtigte Übertr. aus dem Fl. von A. Kippenberg. [11.-20. Tsd.]
Leipzig, Insel-Verl. [1935]. 8o. 64 blz..
= Insel-Bucherei. 215.
- Antwerpen, Museum van de Vl. letterkunde.
Voor de 1e uitg., zie: De Vl. schrijvers in vertaling. 1931, 25.
O.t.: De werkman. 1913.

Idem. [21.-25. Tsd. 1935]. 8o. 71 blz..
= Insel-Bucherei. 468.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Prütske; die Geschichte einer Kindheit. Mit zwei Bildern. Alleinberechtigte Übertr.
aus dem Fl. von H. Schmülling]. 1. Aufl. (1.-5. Tsd.) Stuttgart, J. Engelhorns Nachf.
[Mei 1935]. 8o. 191 blz..
- Lebendige Welt.
Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Prutske. 1922.

1936
Liebesspiel in Flandern; Roman. [Alleinberechtigte Übertr. aus dem Fl. von A.
Valeton. Einband von I. Schüle. Umschlag von E. Hansen]. 1.-5. Tsd. Stuttgart, J.
Engelhorns Nachf. [Febr. 1936]. 8o. 256 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Minnehandel. 1902.
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Die Männer am feurigen Ofen. [Alleinberechtigte Übertr. aus dem Fl. von W.
Ackermann. Einband von I. Schüle. Umschlag von F. Busse. 1.-5. Taud.] Stuttgart,
J. Engelhorns Nachf. [Sept. 1936]. 8o. 78 blz.
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Het leven en de dood in den ast. (Uit: Werkmenschen. 1927.)

1937
Kinderseelchen. [Alleinberechtigte Übertr. aus dem Fl. von A. Valeton. Einband von
I. Schüle. Umschlag von F. Busse. 1.-5. Tsd.] Stuttgart, Engelhorn Nachf. [Jan. 1937].
8o. 59 blz..
= Neue Engelhorn-Bücherei. [7].
Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Kinderzieltje. (Uit: Dorpsgeheimen II. 1904).

Frühling. [Alleinberechtigte Übertr. aus dem Fl. von A. Valeton. 1.-5. Tsd.] Stuttgart,
Engelhorns Nachf. [Maart 1937]. 8o. 76 blz..
= Neue Engelhorn-Bücherei.
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Lente. (Uit: Lenteleven; 1899).

Martje Maartens und der verruchte Totengräber; Novelle. Deutsch von A. Valeton.
Mit Federzeichnn. von F. Fischer und einem Nachw. von F. Hammer. Leipzig, Ph.
Reclam jun. [1937]. 8o. 73 blz..
= Reclames Universal-Bibl. 7373.
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Martje Maertens en de misdadige grafmaker. (Uit: Dorpsgeheimen. II.
1904).

Der Flachsacker. Aus dem Fl. übertr. von P. Mertens. Leipzig, Insel-Verl. [1937].
8o. 388 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: De vlaschaard. 1907.

Weihnachtsgeschichten. [Einband von I. Schüle. Umschlag von F. Busse. 1.-5. Tsd.]
Stuttgart, Engelhorns Nachf. [October 1937]. 8o. 186 blz.
- Antwerpen, Stadsbibl.
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Inhalt.

5

Grossmutter. Übertr. von H. Schmülling.

7-32

-

O.t.: Grootmoederken.
(Uit: Open lucht. 1905).

Weihmachtsmär in einem flämischen Stall. Übertr. von 33-59
H. Schmülling.
-

O.t.: Kerstvertelsel.

1929.

Weihnachten im Niemandsland. Übertr. von A. Valeton. 61-103
-

O.t.: Kerstmis in
Niemandsland. (Uit:
Werkmenschen. 1927)

Das Christenkind. Übertr. von H. Schmülling.

105-106

-

1911.

O.t.: Het kerstekind.

Die heiligen drei Könige an der Küste. Übertr. von H. 163-186
Schmülling.
-

O.t.: De drei koningen aan 1927.
de kust.

1938
Die grosse Brücke; Roman. (Einzig berechtigte Übertr. aus dem Fl. von K. Jacobs.
Schutzumschl. von F. Busse. Einband von I. Schüle. 1.-5. Tsd. Stuttgart, J. Engelhorn.
Nachf. [Aug. 1938]. 8o. 272 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: De teleurgang van den Waterhoek. 1927.

Herman Teirlinck
1926
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Das Elfenbeinäffchen; ein Roman aus dem brüsseler Leben. (Nach der 3. für die
deutsche Ausg. vom Verfasser neubearb. Aufl. aus dem Fl. übertr. von S. Rüttgers.)
Leipzig, Insel-Verl. 1927. [= 1926]. 8o. 464 blz.
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienenen Bucher...
1926. II, 649, 1e kol.
O.t.: Het ivoren aapje; een roman van Brusselsch leven. 1909.
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Antoon Thiry
1931
Das schöne Jahr des Carolus; Roman. Berechtigte Übertr. aus dem Fl. von E. und F.
Augustin. Berlin, Transmare Verl. 1931. 8o. 285 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Het schoone jaar van Carolus, 1926.

1933
Das Betemännchen von Dendermonde und sieben andere Erzählungen. Frankfurt
a.M., Carolus-Druckerei. [1933]. 8o. 160 blz.
-

Antwerpen, Stadsbibl.
Das Betemännchen.
-

7-24
O.t.: De
kinderbiddelaar.
(Uit: De vier
pelgrims. 1928).

Betteke und ihr spätes Glück.
-

O.t.: Betteke en
heur laat geluk.
(Uit: Onder Sinte
Gommarus' wake.
1924).

Nelleke und das Ende ihres
Jesukindchens.
-

25-36

37-59

O.t.: Nelleke en het
einde van haar
Kindeke-Jezus-in-de-Kribbe.
(Uit: Gasten in het
Huis ten Halven.
1932).
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Judeke und seine letzte
Weihnachtsandacht.
-

O.t.: Jude en zijn
laatste kerst-offer.
(Uit: Onder Sinte
Gommarus' wake.
1924).

Die ‘Heilige Nacht’ des Herrn van
Gertrui.
-

117-143

O.t.: Bonie en zijn
stalleken van
Bethlehem. (Id.).

Das wandernde Beginchen.
-

102-116

O.t.: Zidoor en zijn
bellend ende. (Id.).

Bonie und seine Weihnachtskrippe.
-

75-101

O.t.: De
‘Kerstnacht’ van
Mijnheer van
Geertrui. (Uit: De
vier pelgrims.
1928).

Zidoors seltsames Ende.
-

60-74

144-157

O.t.: Het wandelend
begijntje. (Uit:
onder Sinte
Gommarus' wake.
1924).
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Aus der Welt des Dichters. Nachwort.
-

158-159

Ondert.: H.G.

Inhalt.

160

Felix Timmermans
Bauernpsalm; Roman. Aus dem Fl. übertr. von P. Mertens. [11.-20. Tsd.] Leipzig,
Insel-Verl. [1936]. 8o. 220 blz..
Op los omsl.: Teek. van den auteur.
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Boerenpsalm. 1935.

Beim Krabbenkocher; Erzählung. [Aus dem Fl. übertr. von P. Mertens. 21.-40. Tsd.]
Leipzig, Insel-Verl. [1937]. 8o. 104 blz..
= Insel-Bücherei. 508.
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Bij de Krabbekoker. 1934

Franziskus [Aus dem Fl. übertr. von P. Mertens. Übertr. des Sonnengesanges von
M. Lehrs]. Leipzig, Insel-Verl. 1932. 8o. 288 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: De harp van Sint-Franciscus. 1932.

Das Jesuskind in Flandern. [Berechtigte Übertr. aus dem Fl. von A. Kippenberg.
25.-34. Tsd. Volksausg.] Mit Zeichnn. des Dichters. Leipzig, Insel-Verl. [1933]. 8o.
232 blz..
- Antwerpen, Mus. van de Vl. letterkunde.
Voor de vorige uitgn. en den o.t., zie: De Vl. in vertaling. 1937, 26.

Idem. [35.-40. Tsd. Volksausg. 1934]. 8o. 232 blz..
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der Neuerscheinungen des deutschen Buchh....
1934. II, 384, 1e kol.
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Lebensbild. Mit elf Zeichnn. des Dichters. 1932. Gesellschaft der Bücherfreunde zu
Chemnitz.
= Bekentnisse; eine Schriftenfolge von Lebens- und Seelenbildern heutige Dichter.
16.
Niet vermeld in: Halbjahrsverz. der Neuerscheinungen des deutschen Buchh
1932.
Eigendom van F. Timmermans.

Kleine Leute in Flandern; Erzählungen. Mit einer autobiographischen Skizze. Leipzig,
Ph. Reclam jun. [1935]. 8o. 75 blz.
-

Antwerpen: Stadsbibl.
Bevat:
Die lange Tonpfeife. Übertr. von P.
Mertens.
-

O.t.: De lange
steenen pijp. (Uit:
Pijp en toebak.
1933).

Die Pförtnerstelle. Übertr. von P.
Mertens.
-

41-52

O.t.: De
kistprocessie. (Uit:
Het keerseken in de
lanleern. 1924).

Die Maske. Übertr. von K. Jacobs.
-

27-40

O.t.: Rond een
plaats van portier.
(Id.).

Die Sargprozession. Übertr. von A.
Valeton-Hoos.
-

3-26

53-58

O.t.: Het masker.
(Id.).

Selbstbildnis. Übertr. von P. Mertens.

78-74
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Inhalt.

[75]

Das Licht in der Laterne. [Aus dem Fl. übertr. von A. Valeton-Hoos mit Ausnahme
des Triptychons, das A. Kippenberg übersetzte. Zeichnn. des Dichters 11.-15. Tsd.].
Leipzig, Insel-Verl. 1928. 8o. 251 blz..
-

Voor de vorige uitg. en den o.t., zie: De
Vl. schrijvers in vertaling. 1931, 27.
Antwerpen, Stadsbibl.
Sankt Nikolaus in Not
-

O.t.: De Noot van
Sinter-Klaas.

Zum Königlichen Fladen.
-

5-24

25-39

O.t.: ‘In de
Koninklijke Vlaai’.
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Erstkommunion.
-

41-52
O.t.: Het
eerst-communikantje.

Tantchens Begräbnis.
-

53-64
O.t.: De begrafenis van
Matantje.

Der verliebte Mohr.
-

65-81
O.t.: De verliefde Moor.

Ambiorix
-

83-93
O.t.: Ambiorix.

Die Madonna der Fische.
-

95-112
O.t.: O.L. Vrouw der
visschen.

Die landliche Prozession.
-

113-122
O.t.: Landelijke processie.

Der Weihnachtsfaun.
-

123-151
O.t.: De Kerstmis-sater

Sankt Gommarus.
-

153-174
O.t.: Sint-Gommarus.

Die Sargprozession.
-

175-191
O.t.: De kistprocessie

Das Schweinchen.
-

193-199
O.t.: Het verksken.

Sommerkermisse.
-

201-209
O.t.: Zomerkermissen.
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Das Triptychon von dem heiligen drei Königen.
-

211-247

O.t.: Driekoningentriptiek.
1923

De Nederl. uitg. bevat achttien vertellingen. Het masker,
Het Nachtelijk uur, 't Nonneken Bealoys, Het
verbeternishuis en De eeuwige Stille, werden in de
Duitsche uitgave niet opgenomen, en vervangen door:
Driekoningentryptiek.
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Das Licht in der Lanterne; neue und alte Geschichten. Aus dem Fl. von P. Mertens
und A. Valeton-Hoos. Mit Zeichnn. des Dichters. Leipzig, insel: Verl. 1938. 8o. 251
blz..
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der Neuerscheinungen des deutschen Buchh.
1938. II, 378, 1e kol.

Pallieter. Aus dem Fl. übertr. von A. Valeton-Hoos. [Mit Bandzeich. des Dichters].
Leipzig, Insel-Verl. 1931. 8o. 44 blz..
Antwerpen, Stadsbibl.
Voor de vorige uitgn. en den o.t., zie: De Vl. in vertaling. 1937, 26.

Idem. [Volksausg. 42.-54. Tsd.] 80.-90. Tsd. [der Gesammtaufl.] 1932. 8o. 303 blz..
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der neuerscheinungen des deutschen Buchh....
1932. I, 492, 2e kol.

Idem. 93.-100. Tsd. 1933 [= 1932]. 8o. 303 blz..
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz.... 1932. II, 432, 1e kol.

Idem. [101.-110. Tsd.] 1934. 8o. 291 blz.
- Antwerpen, Mus. van de Vl. letterkunde.

Idem. [126.-140. Tsd.] 1937. 8o. 290 blz..
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz.... 1937. II, 383, 1e kol.

Der Pfarrer vom blühenden Weinberg. Aus dem Fl. von P. Mertens [Bandzeich. des
Dichters. 21.-24. Tsd.] Leipzig, Insel-Verl. 1934. 191 blz. 8o.
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der Neuerscheinungen des deutschen Buchh.
1934. II, 384, 1e kol.
Voor de vorige uitgn. en den o.t., zie: De Vl. in vertaling. 1931, 27.

Pieter Bruegel. Aus dem Fl. übertr. von P. Mertens. [Mit Zeichnn. des Dichters.
21.-25. Tsd.] 1934. 8o. 322 blz.
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der Neuerscheinungen des deutschen Buchh.
1934. II, 384, 1e kol.
Voor de vorige uitg. en den o.t., zie: De Vl. in vertaling. 1931, 27.
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Idem. [25.-34. Tsd.] 1938. 8o. 319 blz.
- Opgave volgens: Halbjahrsverz.... 1938. I, 384, 1e kol.

Sankt Nikolaus in Not und andere Erzählungen. [Übers. von A. Valeton-Hoos. Mit
Zeichnn. des Dichters. 1.-10. Tsd.] Leipzig, Insel-Verl. [1931]. 8o. 64 blz..
=

Insel-Bücherei. 420.

-

Antwerpen, Stadsbibl.
Sankt Nikolaus in Not.
-

O.t.: De nood van
Sinter-Klaas. (Uit:
Het keerseken in de
lanteern. 1924).

Das Schweinchen.
-

25-27
O.t.: Het verksken.
(Id.)

Ambiorix.
-

28-37
O.t.: Ambiorix. (Id.)

Die Madonna der Fische.
-

38-55

O.t.: O.L. Vrouw
der visschen. (Id.)

Die ländliche Prozession.
-

5-22

46-63

O.t.: Landelijke
processie. (Id.)

Idem. [11.-20. Tsd. 1931]. 8o. 64 blz..
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der Neuerscheinungen des deutschen Buchh.
1931. II, 468, 2e kol.

Idem. [21.-40. Tsd. 1932]. 8o. 64 blz..
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz.... 1932. II. 432, 1e kol.
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Das Triptychon von den heiligen drei Königen. Übertr. von A. Kippenberg. [Initialen
und Bilder des Dichters. 61.-70. Tsd.] Leipzig, Insel-Verl. [1931]. 8o. 50 blz..
= Insel-Bucherei. 362.
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz.... 1931. II, 468, 2e kol.

Idem. [71-80. Tsd. 1931]. 8o. 50 blz..
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz.... 1932. I, 468, 2e kol.
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Idem. [80.-100' Tsd. 1932]. 8o. 50 blz..
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz.... 1932. II. 432, 1e kol.

Idem. [101.-125. Tsd. 1936]. 8o. 50 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.

Die bunte Schüssel. Aus dem Fl. übertr. von P. Mertens. Mit Zeichnn. des Dichters.
Leipzig, Insel-Verl. [1933]. 204 blz. 8o.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Der Mantel der Armut.
-

O.t.: De mantel der Armoede. (Uit: Pijp en
toebak. [2e uitg.] 1933).

Der Heilige der kleinen Dinge.
-

-

46-74
O.t.: De lange steenen pijp. (Id.)

Die Pförtnerstelle.

75-91
O.t.: Rond een plaats van portier. (Id.)

Das Geheimnis der Weiden.
-

99-114

O.t.: Het liefdekabinet. (Id.)

Der mutwillige Schweinskopf.
-

92-98

O.t.: Het geheim der wilgen. (Id.)

Das ‘Brevier für Liebende’.
-

39-45

O.t.: De dinsdagsche Heilige. (Uit: Pijp en
toebak. 1933).

Die lange Tonpfeife.

-

5-38

115-128

O.t.: De moedwillige verkenskop. (Id.)

Die heiligmachende Krähe.

129-140
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-

O.t.: De heiligende kraai. (Id.).

Gustav aus der ‘Roten Katze’.
-

141-162

O.t.: Gustaaf uit de Roode Kat. (Uit: Het
keerseken in de lanteern).

Zwei Geschichten, den Kindern erzählt.
-

O.t.: Twee vertellingen voor mijne kinderen. (Id.)
Die Eule.
-

163-170
O.t.: De uil.
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Das Häslein siegt!
-

171-180
O.t.: Het
zegevierend haasje.

Selbstbildnis.
-

181-201
Vert. naar het hs.

Inhalt.

[203]

Das Schweinchen. [Achteraan:] Dieses Büchlein wurde im Herbst 1931 in einer
Aufl. von 30 benummerten Stücken in der Werkstatt der gewerblichen Berufsschule
Hamborn gedruckt. Der Satz und die Linolschnitte sind von Hebert Schwartz. 8o. 16
blz..
- Niet vermeld in: Halbjahrsverz. der Neuerscheinungen des deutschen Buchh.
Antwerpen, Mus. van de Vl. letterkunde.

Die sehr schönen Stunden von Jungfer Symforosa, dem Beginchen. [Übertr. und
Nachw. von F.M. Huebner. Mit Zeichnn. des Dichters. 36.-50. Tsd.] Leipzig,
Insel-Verl. [1929]. 8o. 70 blz..
= Insel-Bücherei. 308.
- Antwerpen, Stadsbibl.
Voor de 1e uitg. en den o.t., zie: De Vl. in vertaling. 1931, 28.

Idem. 61.-75. Tsd. [1931]. 8o. 69 blz..
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der Neuerscheinungen des deutschen Buchh.
1931. I, 521, 2e kol.

Timmermans erzählt. Mit Zeichnn. des Dichters. Leipzig, Insel-Verl. [1935]. 8o. 286
blz..
- Op los omsl.: Portr. van den schrijver door hemzelf.
Antwerpen: Stadsbibl.

Bevat:
Wie ich Erzähler wurde. Übers. von P. Mertens.
-

5-25

Vert. naar het hs.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

Die Flucht nach Ägypten. Übers. von P. Mertens.
-

26-38

O.t.: De vlucht naar
Egypte.
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Die ländliche Prozession. Übers. von A. Valeton-Hoos. 39-44
-

O.t.: Landelijke processie.
(Uit: Het keerseken in de
lanteern. 1924).

Der Heilige der kleinen Dinge. Übers. von P. Mertens. 45-49
-

O.t.: De dinsdagsche
heilige. (Uit: Pijp en
toebak. 1933).

Die Madonna der Fische. Übers. von A. Valeton-Hoos. 50-61
-

O.t.: O.L. Vrouwe der
visschen. (Uit: Het
keerseken in de lanteern.
1924).

Das Brevier für Liebende. Übers. von P. Mertens.
-

O.t.: Het liefdekabinet.
(Uit: Pijp en toebak. 1933).

Beim Krabbenkocher. Übers. von P. Mertens.
-

62-73

74-177

O.t.: Bij de Krabbekoker.
1934.

Der mutwillige Schweinskopf. Übers. von P. Mertens. 178-188
-

O.t.: De moedwillige
verkenskop. (Uit: Pijp en
toebak. 1933).

Zum Königlichen Fladen. Übers. von A. Valeton-Hoos. 189-199
-

O.t.: ‘In de Koninklijke
Vlaai’. (Uit: Het keerseken
in de lanteern. 1924).

Gustav aus der ‘Roten Katze’. Übers. von P. Mertens. 200-217.
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-

O.t.: Gustaaf uit de Roode
Kat. (Uit: Het keerseken in
den lanteern).

Ambiorix. Übers. von A. Valeton-Hoos.
-

218-224.

O.t.: Ambiorix. (Uit: Het
keerseken in de lanteern.
1924).

Das Tryptychon von den heiligen drei Königen. Übers. 225-250
von A. Kippenberg.
-

O.t.: Driekoningentryptiek.
1923.

Sankt Nikolaus in Not. Übers. von A. Valeton-Hoos.
-

O.t.: De nood van
Sinter-Klaas. (Uit: Het
keerseken in de lanteern.
1924).

Das Schweinchen. Übers. von A. Valeton-Hoos.
-

265-268

O.t.: Het verksken. (Id.).

Die Eule. Übers. von P. Mertens.
-

251-264

269-275

O.t.: De uil. (Uit: Pijp en
toebak. 1933).
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Das Häslein siegt. Übers. von P. Mertens.
-

276-283

O.t.: Het zegevierend
haasje. (Id.).

Inhalt.

[285]

Felix Timmermans en Antoon Thiry
1933
Die Elfenbeinflöte: seltsame Geschichten aus dem Beginenhof. Aus dem Fl. übertr.
von P. Mertens. [Mit Zeichn. von F. Timmermans]. Leipzig, Insel-Verl. [1933]. 8o.
96 blz..
= Insel-Bucherei. 205.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Die Elbenbeinflöte.
5-12
- O.t.: De ivoren fluit. (Uit: Begijnhof-sproken. Nieuwe uitg. 1919).

‘Ecce homo’ und die ängstliche Pförtnerin. 43-65
- O.t.: ‘Ecce homo’ en het bange portieresken. (Uit: Bagijnhofsproken. 1911).

Der Springbrunnen im Pfarrgarten.
- O.t.: Het fonteintje. (Id.)

P. M[ertens]. Nachwort.

66-93

94-95

Idem. [21.-30. Tsd. Z.j.].
- Antwerpen, Mus. van de Vl. letterkunde.

Anton van de Velde
1938
Das Herz kämpft. Verdeutscht von E. Stück. Freiburg im Breisgau, Verl. Herder.
1938. 8o. [5], 232 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
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O.t.: Het hart vecht. 1936.
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Gerhard Walschap
1933
Sie Sünde der Adelaïde. Berechtigte Übertr. aus den Fl. von E. und F. Augustin.
Leipzig, J. Hegner. 1933. 407 blz. 8o.
- Antwerpen, Stadsbibl.
‘Die Sünde der Adelaïde’ is de algemeene t. van een cyclus, waarvan elk dl. in
het Nederl. afzonderlijk verschenen ins: I. Adelaïde. 1929. - Eric. 1931. - Carla.
1933.

Himmelfahrten. Berechtigte Übertr. aus dem Fl. von E. und F. Augustin. Leipzig, J.
Hegner. 1933. 158 blzn. 8o.
-

Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: De dood in het dorp. 1930.
Bevat:
Der Pfarrer ohne Gemeinde. 9-19
-

O.t.: De neutrale
pastoor.

Das Leben Soo Muremans.
-

O.t.: Leven van Soo
Moerman.

Stines Hoffnung.
-

33-48
O.t.: Het verlangen
van Stieneke.

Barbier und Gastwirt Hans de Sute.
-

49-59

O.t.: J. de Zoete,
Barbier, estaminet.

Der Lehrer Prahlhans.
-

21-32

61-76

O.t.: De Meester.
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Das verfahrene Leben Güst des
Wilderers.
-

O.t.: 't Mislukt
leven van Gust den
Toekker.

Der gottlose Soo de Kommer.
-

93-104
O.t.: De Mops.

Der einfältige Gielen.
-

85-92

O.t.: De
goddeloosheid van
Soo de Kommer.

Der Mops.
-

77-84

105-114

O.t.: Het onnoozel
leven van Gielen.
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Röschens trauriges Leben.
-

115-130
O.t.: Het droevig leven van
Rozeken.

Zjeppen.
-

131-140
O.t.: 't Leven van Zjeppen.

Die von Cuypers
-

141-165
O.t.: Die van Cuypers.

1934
Heirat; Roman. Aus dem Fl. übertr. von E. und F. Augustin. Leipzig, Insel-Verl.
1934. 8o. 166 blz.
- Antwerpen, Stadsbib!.
O.t.: Trouwen. 1933.

1935
Begegnung mit Christus; ein Roman. [Ins Deutsche übertr. von M. Hechtle]. Leipzig,
J. Hegner. 1935. 8o. 128 blz.
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: De bejegening van Christus.

1938
Der Mann der das Gute wollte; Roman. Aus dem Fl. übertr. von B. Loets. Leipzig.
Insel Verl. 1938. 8o. 274 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Een mensch van goeden wil. 1936.

1939
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Das Kind; Roman. [Übertr. von M. Hechtle. Buchaustattung: H. Pape]. Jena, E.
Diederichs. [1939]. 8o. 209 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Het kind.
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Karel van de Woestijne
1934
Der Bauer stirbt; Ein Spiel von den fünf Sinnen. Übers. von R.A. Schröder.
München-Berlin-Zürich. 1934. 41 blz. 8o.
- Overdr. uit: Corona. IV (1933-1934), 642-672.
O.t.: De vijf zinnen. I. De boer die sterft. (Uit: De bestendige aanwezigheid.
1918).
Ex. in bezit van het Karel van de Woestijne Genootschap.

Eugeen Zetternam
1856
Eine merkwürdige Bettlerin, oder die Hausarmen; eine Erzählung für die reifere
Jugend und Erwachsene... Üebertr. von C Arenz. Augsburg, Lampart und Co. [1856].
12o. 95 blz.
= Lehrreiche Abendunterhaltungen für Jugend- und Familienkreise. 33.
- Vermeld volgens: Allgemeines Bücher-Lexikon... 1852-1856. I. 3. 2e kol.
Jaart. niet vermeld. Zie: De Vl. School. 1856, 16, 2e kol.

?
Tantje Mortelmans werd in het Duitsch vert. en uitgg..
- Zie: E. Zetternam. Volledige werken. Antwerpen, L. Legros. 1876, XX.

2. Gedichten.
Philip Blommaert
1842
Knopjes en bloemen; liederen en andere kleine gedichten, in den Hoog- en
Nederduitschen tongval, ter vergelyking beider nevens elkander gesteld. Nevens
eenige bemerkingen over verscheidenheden derzelve. Gent. H. Hoste; Brussel,
Mucquardt [&] Decq. 1842. - Knospen und Blumen. Lieder und andre kleine Gedichte,
in hoch- und niederdeutscher Mundart, zur Verglei-
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chung beider neben einander gestellt. Nebst einigen Bemerkungen über
Verschiedenheiten derselben. Gent, H. Hoste; Brüssel, Mucquardt [&] Decq. 1842.
12o XXXIX, 75 blzn..
- Antwerpen, Stadsbibl.
- J.I. van Doornick geeft in zijn Vermomde en naamlooze schrijvers. II. 1885,
321 als auteur op: Ph. Blommaert; F. de Potter in zijn Vlaamsche bibliographie
1893, 308, 1e kol. vermeldt als auteurs: Ph. Blommaert en Von Vogt.

Bevat:
Voorwoord. - Vorwort.

IV-XXXIX

Eerste afdeeling. Nederduitsche liederen, enz. met de 1-32
Hoogduitsche overzettingen. Erste Abtheilung.
Niederdeutsche Lieder,
u.s.w., mit den hochdeutschen Uebersetzungen.
De verganklykheid. - Die Vergänglichkeit.

2-5

Joseph. - Joseph.

6-7

Mei-lied. - May-lied.

8-11

De lof des wyns. - Das Lob des Weines.

12-15

Ter gelegenheid der Rubens-feest, te Antwerpen. - Bei 14-15
Gelegenheit des Rubens-festes, in Antwerpen.
De slimme antwoord. - Die schlimme Antwort.

16-17

De ware huisvruow. - Die wahre Hausfrau.

16-17

De wees. - Die Waise.

18-23

Vischvangst van Petrus. - Fischfang von Petrus.

24-27
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De verwaendheid. - Der Dünkel.

26-27

Vlaenderen. - Vlandern.

28-29

-

Hierop volgt een gedicht
van J. van Zevecote. Blz.
30-31.

Bescheidenheid. - Bescheidenheit.

30-31

Spreekwoorden. - Sprichworte.
-

De tweede afd. bevat
33-69.
Duitsche gedichten vert. in
het Ned..
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Marcel Romeo Breyne
[Pseud. voor Bertholf Biekens]
1918
Aus meiner Verbannung. Eine Auswahl seiner Gedichte in deutschen Nachbildungen.
Mit einem Geleitwort von K. Beyerle. Gladbach, Sekretariat Sozialer Studentenarbeit.
[1918]. 8o. 28 blz.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Bevat:
K. Beyerle. Zur Einführung.
-

Onderaan: Brüssel, 12. Juni
1918.

Dem Freunde.
-

3
O.t.: Aan Jef. (Uit: Uit
mijne ballingschap. 1917).

Lied des Kriegsgefangenen.
-

10-11

O.t.:

Regen. - Heimweh. - Regen.
-

12

O.t.: Regenliedeke. (Uit:
Uit mijn ballingschap.
1917).

Abends.
-

13
O.t.: Avondliedeke. (Id.).

Wenn Frieden...
-

14
O.t.: Als de avond komt.
(Id.).

Liebe und Krone.
-

2-8

15
O.t.: Daar leefde een
koning. (Id.).
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Mein Pfeifchen.
-

16-17
O.t.: Mijn pijpke. (Id.).

Kriegskind.
-

18
O.t.: Het oorlogskindeke.
(Id.)

Die weissen Kreuzlein.
-

192-0
O.t.: De witte kruisjes.
(Id.).

Es kostete, mein Flandern, viel!
-

21-23

O.t.: Aan mijn dierbaar
Vlaamsch volk. (Id.).
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Hanstein.
-

24-25
O.t.:

Zum Besen greift.
-

26
O.t.:

Rene de Clercq
1917
Das Nothorn. Aus dem Fl. übertr. von W. von Unger. Leipzig, Insel-Verl. 1917. 8o,
64 blz.
- Antwerpen, Stadsbibl.
- O.t.: De noodhoorn. 1916.

Bevat:
[W. von Unger]. Zur Einführung.

5-10

An Flandern.

11

-

O.t.: Aan Vlaanderen.

Geisselung.

12

-

O.t.:

-

Komt in de oorspr. uitg.
niet voor.

Entschluss.
-

13
O.t.: Zooveel heb ik
gezongen.

Losung.
-

14
O.t.: Leus.

Kraftlied.

15
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-

O.t.: Krachtlied.

An die zu Le Havre, als sie vergassen, dass auch
Flandern in Belgien liegt.
-

O.t.: Aan die van Havree
toen zij vergaten dat ook
Vlaandern in België lag.

Meiner Frau.
-

16-17

18
O.t.: Aan mijn vrouw.
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Des Lebens Wert.
-

19
O.t.: 's Levens waarde.

Gebet.
-

20
O.t.: Bede.

Christsehnen.
-

21
O.t.: Kerstverlangen.

Bei Schnee.
-

22-23
O.t.: De sneeuw.

Heimat.
-

24
O.t.: Ik kan u niet vergeten.

Shakespeare. Zu seinem Todestage, 1616-1916.
-

O.t.: Als deez' tijden groot.

Zu Brüdern.
-

26
O.t.: Naar broedren.

Lied von Gross-Niederland.
-

28-29

O.t.: Lied van
Groot-Nederland.

An König Albert.
-

30-33
O.t.: Aan koning Albert.

Fort mit den Vögten!
-

34-35
O.t.: De voogden.

Den Herrschsüchtigen.
-

25

36
O.t.: Heerschzuchtigen.
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Der flämsche Schmied.
-

37
O.t.: De Vlaamsche
smeder.

Flandern ruft.
-

38
O.t.: Vlaanderen roept.

An die von Antwerpen.
-

39-40
O.t.: Aan die van
Antwerpen.

Gent.
-

41
O.t.: Gent.
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Danklied.
-

42
O.t.: Danklied.

Liebestrost.
-

43
O.t.: Teer liedeken.

Die Schweren Tage.
-

44
O.t.: De zware dagen.

Frühlingsgruss 1916.
-

45-46
O.t.: Lentegroet.

Boten.
-

46
O.t.: Boden.

Neuer Mai.
-

48
O.t.: Nieuwe Mei.

Stellt euch nicht zu hohen Baümen.
-

49

O.t.: Kom niet onder hooge
boomen....

Wunsch.
-

50
O.t.: Wensch.

Abendlied.
-

51
O.t.: Avondlied.

Sie Sonnen.
-

52
O.t.: De zonnen.

Flanderns Untergang.

53
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-

O.t.: O. moest het ooit
gebeuren...

Lob der Feindschaft.

54-55

-

O.t.:

-

Komt in de oorspr. uitg.
niet voor.

Der Sang von Gross-Flandern.
-

56-58

O.t.: De zang van
Groot-Vlaanderen.

Anhang:
Borms.
-

59
O.t.: Borms.
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Coers' Lied.
-

60
O.t.: Coers' lied.

Anmerkungen.

61-62

Johan Michiel Dautzenberg
1847
Welkomsgruss [sic] dem Deutsch-Vlämischen Sangerbund. Welkomgroet, den
Duitsch-Vlaemschen Zangverbonde, te Gent, den 26 Juni 1847, Brussel, Delevigne
en Calewaert. 1847.
- Vermeld volgens: Bibliogr. nationale. I. 1886, 332.

Julius de Geyter
1917
Beiaardlied. Klokkenzang uit de cantate: ‘Vlaenderens kunstroem’. Beiaardlied.
Glockensang aus der Kantate ‘Flandrens Kunstruhm’. Deutsche Übertr. von H. Wirth.
Leipzig und Brüssel, Breitkopf & Härtel. (1917]. 1 blz. 44,5 + 31.
= Flandrens Stunde. Gedenkblattfolge von E.V. Schmitt. 2.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Guido Gezelle
1917
Groeninghe. Het lied van den slag der Gulden Sporen. Groeninghe. Das Lied von
der güldenen Sporenschlacht. Deutsche Übertr. von H. Wirth. Leipzig und Brüssel,
Breitkopf & Härtel. [1917]. 1 bl. 44,5 × 31.
= Flanderns Stunde. Gedenkblattfolge von E.V. Schmitt. 4.
- Antwerpen, Stadsbibl.
Z.t. III uit: Groeninge'ns grootheid of de slag van de Guldene Spooren.
1e vs.: Het Vlaamsche heer staat immer pal, (Uit: Laatste verzen. 1901).
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1938
Guido Gezelles Ausgewählte Gedichte, übertragen von J. Decroos [unter Benutzung
der nachgelassenen Uebersetzungen H. Potmeyers]. Paderborn, Verl. der
Bonifacius-Druckerei. [1938]. 8o. [1], 127 blz..
-

Antwerpen, Stadsbibl.
Inhaltsverzeichnis.

3-4

Vorwort.

5

-

[Gedagteek.:]
Münster in Westf.,
16 März 1938.
[Ondert.:] Dr. J.
Decroos.

Dichtkunst.
Vogelfrei.
-

11
Z.t., 1e vs.: Niet ooit
en hebbe ik vrij
gezongen (Uit:
Driemaal XXXIII
kleengedichtjes).

Die Sprache.
-

12
Z.t., 1e vs.: De
vlaamsche tale is
wonder zoet, (Uit:
Driemaal xxxiii
kleengedichtjes).

Uneigenes.
-

13
O.t.: Oneigene.
(Uit: Gedichten,
gezangen en
gebeden).
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Dichtenszeit.
-

14
Z.t., 1e vs.: 'k Zal
mij van te dichten
zwichten, (Uit:
Tijdkrans. I).
Die Mutter.

Mütterchen.
-

17
O.t.: Moederken.
(Uit: Laatste
verzen).

Flanderns Schicksal und Geschichte.
Flandern.
-

21
Z.t., 1e vs.: Mochte
mij dat nieuws
gebeuren, (Uit:
Tijdkrans. I).

Groeningefeier.
-

22-23
O.t.:
Groeningeveld.
(Uit: Rijmsnoer. I).
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Die Broeltürme.
-

24-28
Z.t., 1e vs.: O machtig
voorgeslacht, (Uit:
Tijdkrans. I).

Courtrai.
-

29-30
O.t.: Courtrai. (Uit:
Rijmsnoer. I).

O menschenfressend Scheusal.
-

31

Z.t., 1e vs.: o
Menschenetend
steêgedrocht, (Uit:
Tijdkrans. I).

Flanderns Natur im Jahreslauf.
I.

Frühling.

Spatzen.
-

35-36
O.t.: Musschen. (Uit:
Laatste verzen).

Die Drossel.
-

37-38
Z.t., 1e vs.: Hebt ge nog
geluisterd. (Uit: Tijdkrans.
II).

Frühlingsstürme.
-

39
Z.t., 1e vs.: De bladerlooze
boomen, on- (Uit:
Tijdkrans. I).

Der Pflug.
-

40
Z.t., 1e vs.: o Vechter, die
in 't vaderland, (Id.).
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Die schwarzen Dornenhage.
-

Z.t., 1e vs.: De zwarte
doorenhagen, eindelijk
eens, (Id.).

Der Säemann.
-

42-43
Z.t., 1e vs.: Met kloeken
arme, en hand vol zaad,
(Id.).

Biegen und brechen.
-

44-46
O.t.: Buigen of bersten.
(Uit: Laatste verzen).

Noch hör ich dich nicht.
-

47-48
Z.t., 1e vs.: 'k En hoore u
nog niet, (Uit: Tijdkrans.
I).

Das junge Jahr.
-

49
O.t.: Het jonge jaar. (Uit:
Rijmsnoer. I).

Mailiedchen.
-

41

50
Z.t., 1e vs.: 't Was in de
blijde mei, (Uit: Driemaal
XXXIII kleengedichtjes).
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Jungfraungrün.
-

51
O.t.: Maagdengroen. (Uit:
Rijmsnoer. I).

Maientag.
-

52
O.t.: Meidag. (Id.).

‘Kuckuck!’
-

53
O.t.: Koe-koe. (Id.).

Lärchenzweige.
-

54
O.t.: De sperretakken. (Uit:
Laatste verzen).

Vogelsang.
-

55-57
O.t.: Vogelzang. (Uit:
Rijmsnoer. I).

Wenn Aepfel blühen.
-

58
O.t.: Zommer. (Id.).

Die Nachtigall.

59-61

-

Z.j., 1e vs.: Waar zit die
heldere zanger, dien (Uit:
Tijdkrans. I).

2.

Sommer.

Rosemund.
-

62
O.t.: Rozenmond.
(Rijmsnoer. I).

O wilde unverfälschte Pracht.

62-63
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-

Z.t., 1e vs.: o Wilde en
onvervalschte pracht (Uit:
Tijdkrans. I).

Das Meisennest.
-

65
O.t., 1e vs.: Als ge naar het
kooren luistert, (Id.).

Die Birke.
-

68-69
O.t.: Betula alba, L. (Uit:
Rijmsnoer. I).

Scheelandschaft.
-

96
Z.t., 1e vs.: De snee lag op
de daken (Uit: Driemaal
XXXIII kleengedichtjes).

Winternacht.
-

97-98
O.t.: Winternacht. (Uit:
Rijmsnoer. I).
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Johannesfeyer.
-

70-72
O.t.: Sint Jans vier. (Uit:
Laatste verzen).

Bunte Espen.
-

73
O.t.: Bonte abeelen. (Uit:
Rijmsnoer. I).

Ernte.

74

-

Z.t., 1e vs.: De maaier zingt
een zomerliedje. (Uit:
Driemaal XXXIII
kleengedichtjes).

Hundertjährige.
-

75
O.t.: Eeuwelingen. (Uit:
Rijmsnoer. I).

Dachziegel.
-

76
O.t.: De dakpanne. (Id.).

Vom alten Baum.

71-79

-

O.t.: Van den ouden boom.
(Id.).

3.

Herbst.

Herbststarben.
-

80
O.t.: Najaarsverwen. (Id.).

Das rauschen des ranken Riedes.
-

81-82

O.r.: O 't ruischen van het
ranke riet (Uit:
Dichtoefeningen).
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Abenddämmerung.
-

83-84
O.t.: Het hazegrauwt. (Uit:
Rijmsnoer. II).

Das guldene Vlies.
-

85-86
O.t.: Het gulden vlies. (Uit:
Laatste verzen).

Spätherbst.
-

Z.t.: 1e vs.: 't Is stille.
Rustig stil (Uit: Tijdkrans.
II).

4.

Winter.

Der Reif.
-

81-91
Z.t., 1e vs.: Het ruwrijmt,
(Uit: Tijdkrans. I).

Nebeldunkelheit.
-

92-93
O.t.: Nevelduisternis. (Uit:
Laatste verzen).

Schnee.
-
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Zeit und Vergangenheit.
Stille.

101

-

Z.t., 1e vs.: 't Is stille!
Neerstig tikt het on- (Uit:
Tijdkrans. II).

Vorbei.
-

102
Z.t., 1e vs.:

Bimbam.
-

103
O.t.: Bim-bam-bong. (Uit:
Rijmsnoer. II).

Der Wagen der Zeit.
-

104-105
O.t.: De wagen der tijd.
(Uit: Dichtoefeningen).

Glaube und Frömmigkeit.
Morgentau.
-

109
Z.t., 1e vs.: Hoe schoon de
morgendauw (Uit:
Driemaal XXXIII
kleengedichtjes).

Amas me? 110
-

O.t.: Amas me. (Uit:
Rijmsnoer. II).

Angeluslauten.
-

111
Z.t., 1e vs.: 't Pardoent, en
op de klokke slaat
(Driemaal XXXIII
Kleengedichtjes).
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Wer kann je Weizen sehn.
-

112
Z.t., 1e vs.: Wie kander
kooren zien (Id.).

Erdenpilger.
-

113
Z.t.: Heere, God van
hemelrijken. (Id.).

Maria's Wiegenlied.

114

Geweihte Glocke.
-

115-116
O.t.: Gewijde klok. (Uit:
Liederen, eerdichten en
reliqua).

Weihrauh.
-

117
O.t.: Wierook. (Uit:
Rijmsnoer. II).

Karfreitag.
-

118-119
O.t.: Goevrijdag. (Uit:
Rijmsnoer. I).
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Christus am Kreuze.
-

120
Z.t., 1e vs.: Klaar bloed en
louter wonden (Uit:
Driemaal XXXIII
kleengedichtjes).

Der tote Stellmacher.
-

121
Opdr.: P.J.S. 18883. Le vs.:
Hoe menig boom heeft
zijne hand (Uit:
Kerkhofblommen).

Frissche Gräber.
-

122
Z.t., 1e vs.: Versche graven
hier en daar (Uit:
Tijdkrans. II).

Magnificat.
-

123
Z.t., 1e vs.: Trede ik nog in
't mul der aarde (Uit:
Driemaal XXXIII
kleengedichtjes).

O könnt' ich.
-

124
Z.t., 1e vs.: o Mocht ik
(Id.).

Mildes, mächtiges Erbarmen.
-

125-126

Z.t., 1e vs.: Milde en
machtig mededoogen. (Uit:
Tijdkrans. II).

Marnix Gijsen
(Pseud. voor Jan Albert Goris.]
1935
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Loblitanei zum heiligen Franz v. Assisi u. Gedichte. [Berechtigte Üebertr. von R.
Lonnes. Titelholzschnitt von K. Barth]. Duisburg, Deutscher Brücke-Verl. 1931. 8o.
24 blz..
=

Neue Nied. Dichtung. [2].

-

Antwerpen, Stadsbibl.
Loblitanei zum heiligen Franz von Assisi; 5-10
ein Gedicht.
-

O.t.: Lof-litanie van
Sint-Franciscus van
Assisi. 1921.

Archäologischer Fund.
-

O.t.: De
archeologische
vondst. (Uit: Het
huis. 1925).

Die Blumenvase.
-

12
O.t.: De
bloemenvaas (Id.).

Konflikt.
-

11-12

12-13
O.t.: Conflict. (Id.).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

755

Geschenk meines Vaters.
-

13-14
O.t.: Geschenk van mijn
vader. (Id.).

Mit meiner Nichte im Garten.
-

14-16

O.t.: Met mijn nicht in den
tuin. (Id.).

Mit meinem Erbohm im Banktresor.
-

16-17

O.t.: Met mijn erfoom in
de bankkluis. (Id.).

Der Rundfunkgesang.
-

17
O.t.: Het radio-gezang.

Lied aus einen frohen und unerwarteten Tod.
-

18

O.t.: Lied om den blijen en
onvoorzienen dood.

Du, Gott!
-

19
O.t.: Gij, God!
20-22

R. Lonnes. Nachwort.
-

Onderaan: Neuss, im
November 1931.

Emanuel Hiel
1871
In guldenen letteren. Een opstel uit het Vlaamsche weekblad ‘De Zweep’, en een
gedicht van Emaniel Hiel, ter gelegenheid der echtverbinding van Wilhelm Zervas
en Sophia Heije. Amsterdam 16 November 1871. Z.n.v. pl. of dr., 1871. gr. 8o. 8
blz..
Bei Gelegenheit der Hochzeit von Wilhelm Zervas und Sophia
Heyse. Nach dem Vl. von H. Heinze-Berg.
- Overdr. uit: Die Peitsche.
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Ned.- en Duitsche tekst tegenover elkaar.
Antwerpen, Museum van de Vl. letterkunde.

Alfons Jozef Maria Janssens
1894
Röschens erste Communion; flämisches Volksgedicht. Ins Deut-
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sche Übers. von G. Prell. Düsseldorf, L. Schwann. 1894. 40 blz. 12o.
- Vermeld volgens: Verzeichnis der im deutschen Buchh. erschienenen Bücher,...
1894, I, 354.
O.t.: Rozekens Eerste Communie. (Opgenomen in: Gedichten. II. 1902).

Pol de Mont
1895
Idyllen. Leipzig, Bibliogr. Institut. 1895. 16o. 108 blz..
= Meyer's Volksbücher. 1115-1116.
Vermeld volgens: Verzeichnis der im deutschen Buchh. neu erschienenen
und neu aufgelegten Bücher,... 1895. II, 533.
Het boekje is onvindbaar. P. de Mont schrijft in de inl. van Op mijn
dorpken. Antw., G. Janssens. 1925, 10: In nrs. 1115-1116 van Meyers
Volksbücher, Leipzig & Weenen, gaf Dr. Albert Möser de Duitsche
vertaling van de volgende vertellingen: My Master dead, - Mijn eerste
Broek (Meine erste Hose), - Eerweerde Pastoor (Unser Herr Pastor) - Twee
Oudjes (Zwei Alte), en Melchior I & Melchior II - en van een fragment
van Uit de Nalatenschap (Ein brabantischer Kuhjunge).

Hippoliet van Peene
1917
De Vlaamsche Leeuw. Der vlämische Leu. Deutsche Übers. von H. Wirth. Leipzig
und Brüssel, Breitkopf & Härtel. 1917. 1 bl. 44,5 + 31.
= Flanderns Stunde. Gedenkblattfolge von E.V. Schmitt. 1.
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: De Vlaamsche Leeuw. 1845.

Cyriel Verschaeve
1935
Cyriel Verschaeve, Flanderns Seemöwe. Lübeck, F. Westphal Verl. [1935]. 8o. 74
blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
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M. van de Walle. Cyriel Verschaeve, Flanderns geistiger 5-18
Führer.
O.t.:
Christlich-nordischer Geist in der flämischen Mystik
(Ruusbroec - Meister Eckhart).

19-47

O.t.: Zeesymfonieën.
Meersinfonien. Übers. von G. van Poppel.
Inhaltsangabe.

48-49

Die Möwe.

50-51

O.t.: De meeuw.
Erste Sinfonie. Vorspiel.
Meerapotheose.

51-52

O.t.: Eerste symfonie. Lux
aeterna. Voorspel.
Zee-apotheose.
Aus der zweiten Sinfonie. 52-56
Aphrodite.
O.t.: Tweede symfonie.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ Afrodite.
Aus der dritten Sinfonie.
Wolken über dem Meer.

56-58

O.t.: Derde symfonie.
Irrequietum. Wolken over
zee.
Der Wind.

58-60

O.t.: De wind.
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Aus der vierten Sinfonie.
Luzifer.

60-64

O.t.: Vierde symfonie:
‘ΑΝΑΙΚΗ ΣΤΗΝΑΙ’
Lucifer.
Christus.

64-68

O.t.: Christus.
Aus der fünften Sinfonie. 68-70
Meerleben.
O.t.: Vijfde symfonie, ‘In
te speravi; non confundar
in aeternem.’ Zeeleven.
Von Meer zu Meer.

70-72
O.t.: Van zee tot zee.

De meeuw. Probe aus dem Original.

73-74
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1936
Meersinfonien. Aus dem Fl. übertr. von G. van Poppel. Wolfshagen-Scharbeutz, F.
Westphal Verl. 1936. 8o. 111 blz. Met portr. op los omsl..
-

Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Zeesymfonieën. 1e uitg. 2. j.; 2e uitg. 1916.
Die Möwe.
-

5-6
O.t.: De meeuw.

Abendtraum am Meeresstrand.
-

7-15

O.t.: Avonddroom voor de zee.

Erste Sinfonie: Lux aeterna.
-

O.t.: Eerste symfonie: Lux aeterna.
Vorspiel: Meerapotheose.

17-18

-

O.t.: Voorspel:
Zeeapotheose.

1.

Des Meeres
19-21
Morgengesang
an das Licht.

-

O.t.:
Dageraadslied
van de zee aan
't licht.

2.

Des Meeres
22-23
Mittagslied an
das Licht.

-

O.t.: Haar
middaglied
naar 't licht.
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3.

Des Meeres
Abendlied an
das Licht.

-

O.t.: Haar
avondlied aan
't licht.

4.

Des Meeres
Nacht- und
Sturmlied.

-

O.t.: Haar
nacht en
stormlied.

Finale: Des Meeres Lied an das
Licht am Morgen nach der
Sturmnacht.

24-25

26-29

30-31

O.t.: Haar lied
aan 't licht den
voormiddag na
den
stormnacht.
Zweite Sinfonie: Aphrodite.
-

O.t.: Tweede symfonie: Afrodite.
Vorspiel:
-

33-34
O.t.:
Praeludium.
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1.

Sirene.

-

O.t.: Sirene.

2.

Sirenentraum.

-

O.t.: Droom der
Sirene.

3.

Sirenengesang.

-

O.t.: Zingende
Sirene.

4.

Sirenensturm.

-

O.t.: Stormende
Sirene.

5.

Aphrodite.

35-36

37-40

41-43

44-45

46-48

O.t.: Afrodite.
Finale.

49-50
O.t.: Finale.

Dritte Sinfonie: Irrequietum.
O.t.: Derde
symfonie.
Irrequietum.
Vorspiel: Ruhige See.

51-52

O.t.: Voorspel:
Rustige zee.
1.

Hinauf und Hinab. 53-54
O.t.: Omhoog en
omlaag.

2.

Vor dem wogenden 55-56
Meer
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O.t.: Voor 't golven
der zee.
3.

Wolken über dem
Meer.

57-58

O.t.: Wolken over
zee.
4.

Der Wind.

59-60

O.t.: De wind.
5.

Erzürntes Meer.

61-62

O.t.: Vertoornde
zee.
6.

Zwiegespräch.

63-67

O.t.: Samenspraak.
Finale: Stets von neuem.

68

O.t.: Finale:
Herbeginnen.
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Vierte Sinfonie: ‘ΑΝΑΤΚΗ ΣΤΗΝΑΙ’
O.t.: Vierde Symfonie
‘ΑΝΑΤΚΗ ΣΤΗΝΑΙ’
Vorspiel:
O.t.: Voorspel.
1.

Die Wüste.

69-70

O.t. De woestijn.
2.

Das Meer.

71

O.t.: De zee.
3.

Die Berge.

72-74

O.t.: De bergen.
4.

Nächtlicher Sturmwind.

75-78

O.t.: Nachtelyke Stormwind.
Sinfonie.
O.t.: Symfonie.
1.

Augen.

79-80

O.t.: Oogen.
2.

Liebesverlangen.

81-82

O.t.: Liefdeverlangen.
3.

Liebeserklärung.

83

O.t.: Liefdeverklaring.
4.

Liebesgenusz.

84-85

O.t.: Liefdegenot.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

5.

Im Liebessturm.

86-91

O.t.: In den liefdestorm.
Finale.
O.t. Finale.
1.

Die Hölle.

91-92

O.t.: De hel.
2.

Luzifer.

93-96

O.t.: Lucifer.
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3.

Christus.

97-98

O.t.: Christus.
Nachwort.

99
O.t.:

Fünfte Sinfonie: ‘In te speravi; non confundar in aeternum’
O.t.: Vyfde Symfonie: ‘In te speravi; non confundar in
aeternum.
Erster Teil: Der Rhein bei Schaffhausen.

101-102

O.t.: Eerste deel: Ryn te Schaffhause.
Die Schelde bei Dendermonde.

103-104

O.t.: Schelde by
Dendermonde.
Zweiter Teil: Meerleben.

105-106

O.t.: Tweede deel: Zeeleven.
Vom Meer zu Meer.

107-108
O.t.: Van zee tot
zee.

3. Tooneelspelen.
Albrecht Rodenbach
1919
Gudrun; Schauspiel in 5 Akten. Übers. von R. Hermann und J. Lochner. Göttingen,
Hubert. 1919. 8o. IV, 203 blz..
- Opgave volgens: Verz. deutscher Uebertragungen flamischer und höllandischer
Werken. (In: Volk und Reich. 1928, 527, 1e kol); Niet vermeld in: Halbjahrsverz.
der im deutschen Buchh. erschienenen Bücher,... 1919.
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Felix Timmermans
1931
Das Spiel von den heiligen drei Königen. Nach der Weihnachtslegende von F.
Timmermans für die Bühne bearb. von E. Veterman und Felix Timmermans. Aus
dem Fl. übertr. von A. Kippenberg. [Umschlagzeichn. des Dichters. 3.-5. Tsd.].
Leipzig, Insel-Verl. [1931]. 8o. 104 blz..
- O.t.: Driekoningen-triptiek. 1923.
Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der Neuerscheinungen des deutschen Buchh...
1931. II, 487, 2e Kol.
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1934
Der Pfarrer vom blühenden Weinberg; ein Schauspiel in drei Aufzügen (Neun Bildern)
von Felix Timmermans. Übertr. und für die deutsche Bühne eingerichtet von Karl
Jacobs. Müncher, Val. Höfling Verl. [1934]. 8o. 94 blz..
= Spiel' und Sing. 8073.
- Antwerpen, Mus. van de Vl. letterkunde.

1937
Die sanfte Kehle; Komödie von F. Timmermans und K. Jacobs. München, Buchner.
1937. 8o. 166 blz..
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der Neuerscheinungen des deutschen Buchh....
1848. I. 384, 1e kol.

4. Kunstgeschiedenis.
Pol de Mont
1902
Die graphische Künste im heutigen Belgien und ihre Meister. I-II. Wien, Gesellschaft
für vervielfältigende Kunst. 1902. 4o. [4], 48 + [4], 44 blz. afbn. prtn.
- Overdr. uit: Graphische Künste.
Vermeld volgens: Hinrichs' Halbjahrs-katalog der im deutschen Buchh.
erschienenen Bücher... 1902. I. 1902, 271, 1e kol.

Z.j.
Die niederländische Malerei von van Eyck bis Pieter Brueghel. Berlin, Fischer &
Franke. [Z.j.]. 4o. [4], 40 blz..

Max Rooses
1888
Rubens' mythologische Darstellungen. Wien, Gesellschaft für vervielfältigende
Kunst. 1880. fol. XV. blz. afbn., pltn..
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- Overdr. uit: Graphische Künste.
Antwerpen, Stadsbibl.
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1889
Geschichte der Malerschule Antwerpens von Q. Massijs bis zu den letzten Ausläufern
der Schule P.P. Rubens. Aus dem Vl. übers von F. Reber. 2. [Titel] Ausg. Mit 10
Radirungen von J.B. Michiels und 40 Holzschnitten. - Vollbildern. München,
Literarisch-artist. Anstalt. [1889]. Lex. 8o.
- Vermeld volgens: W. Heinsius. Allgemeines Bücher-Lexikon... 1885-1888. I.
407, 1e kol.
Voor de 1e uitg. en den o.t., zie: De Vl. schrijvers in vertaling. 1931, 100.

Cyriel Verschaeve
1936
Peter Paul Rubens. Vortrag für das Deutsch-Niederländische Institut Köln gehalten
im Mai 1936. Mit 4 Abbild. Jena, E. Diederichs Verl. [1936]. 8o. [1], 24 blz. pltn.
= Schriften des Deutsch-Niederländischen Instituts Köln. 2.
Antwerpen, Stadsbibl.

1938
Rubens Flanderns Spektrum. [Aus dem Fl. ins Deutsch übers. von Georg van Poppel].
Mit 16 Schwarzdrucktafeln und einem farbigen Titelbild. Freiburg im Breisgau.
1938. 8o. [7], 126 blz..
Antwerpen, Stadsbibl.
Inhalt.

[5]

Verzeichnis der Tafeln.

[6]

Seitennachweis der besprochenen Gemälde.

[7]

Im Geiste Rubens'.

1-18

Das Universalgenie.

19-59
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-

O.t.: Rubens. (Uit:
Verzameld werk. V. 1934).

Der religiöse Mensch.
-

61-71
O.t.: Rubens' zinnelijk
levensgeweld en mystiek.
(Uit: Verzameld werk. VI.
1937).
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Der Vollender der Renaissance.
-

73-108

O.t.: Rubens te Antwerpen.
(Uit: Verzameld werk. VI.
1937).

Der Erfüller durch Fülle.

109-125
Verscheen ook afzonderlijk
onder den t.: Peter Paulus
Rubens.

5. De Vlaamsche Strijd.
Anoniem
1927
Flandern gegen Belgien. Anti-30. Berlin, Deutscher Wille. 1927. 31 blz. 8o.
= Bücherei deutscher Wille. 6.
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der in deutschen Buchh. erschienenen Bücher,...
1927. I, 177, 1e kol.
O.t.:

1931
Rat von Flandern. Denkschrift über die auswärtige Politik Belgiens. Übers. des
Urtextes. Merksem [Antwerpen, Hrsg. vom Sekretariat Wuytslei. Nr. 29. 1931. 4o
[6] 37 blz. krt.
- O.t.: Raad van Vlaanderen. Memorandum over de buitenlaandsche politiek van
België. 1931.
Antwerpen, Stadsbibl.

Lodewijk Dosfel
1918
Katholische Verteidigungsschrift des flämischen Aktivismus. Berechtigte Uebers.
von K. Beyerle. Padderborn, F. Schöningh. 1918. 18 blz. 8o.
- O.t.: Katholiek activistisch verweerschrift. 1917-1918.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

765

Liederik
1918
Flanderns wirtschaftliche Selbständigkeit. Deutsch von J.H. Ross. Stuttgart, J.B.
Metzler. 1918. III, 141 blz. 8o.
- Vermeld volgens: Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienenen
Bücher,... 1918. II, 183, 2e kol.
O.t.: Vlaanderen's ekonomische zelfstandigheid. 1917.

6. Allerlei.
Hendrik Conscience
1847
Geschichte von Belgien. Aus dem Fl. von O.L.B. Wolff. [Zeichnn. von de Hoy].
Leipzig, C.B. Lorck. 1847. 8o. XII, 420 blz..
- In de Stadsbibl. te Antwerpen zijn er 3 exx. van de 1e uitg. aanwezig. Het 2e ex.
heeft achteraan 2 ongen. blz. meer, waarop onder den t.: Verlag von Carl B.
Lorck in Leipzig, de nieuwe uitgg. van deze firma zijn vermeld. De Fr. t. van
het 2e luidt: Historische Hausbibliothek. Zweiter Band. Geschichte von Belgiën
von H. Conscience. Leipzig, Verlagsbuchhandlung von Carl B. Lorck. 1847.
Op den Fr. t. van het 3e ex. lezen we daarentegen: H. Conscience. Geschichte
von Belgien.
O.t.: Geschiedenis van België. 1845.

Idem. 2. Aufl. 1859.
- Aangekondigd in: Der Pangermane. 11 Dec. 1859, 31, 2e kol.

Geschichte von Belgien von der ältesten bis auf die neueste Zeit. Aus dem Vl. von
O.L.B. Wolff. Mit dem Portr. des Königs Leopold I. 3. [Titel] Aufl. Leipzig, G. Senfis
Buchh. 1865. 8o. XII, 429 blz..
- Met portr. van H. Conscience en krt: Belgiens Freiheitskrieg. 1830-1832.
Vermeld volgens: Allgemeines Bücher-Lexikon... 1862-1876. I. 1869, 245, 1e
kol.
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Idem. 4. Aufl. Leipzig. G. Seuf's Buchh. 1868. 8o. XII, 429 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.

Blätter aus dem Buche der Natur. Aus dem Vl. von E. Zoller. Stuttgart, E. Hallberger.
[1851]. 8o. [1], 220 blz..
- Met front. van X.A. von Mauch, naar de prent van de oorspr. uitg. door E.
Hamman.
O.t.: Eenige bladzijden uit het boek der natuer. 1846.
Antwerpen, Stadsbibl.

Idem. 2. unveränderte Aufl. Stuttgart, E. Hallberger. [1855]. 8o. [3], 220 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.

Jan Albert Goris
1930
Antwerpen. Ein statisches Handbüchlein 1918-1928. Ausstattung von ‘Studio Novio.
Zeichnn. von J. Leonard. Brüssel, H. Wellens, W. Godenne & Co. 1930, 8o. 52 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: Antwerpen. Een statistiek handboekje over de jaren 1918-1928. 1929.

Josse Hillegeer
1879
Seelentrost. Ein Mahn- und Trostbüchlein für den katholischen Christen. Nach dem
Vl. bearb. und mit einigen passenden Gebeten versehen von Th. Bonsmann. Münster,
Aschendorff'sche Buchh. 1879. 16o. 157 blz..
- Vermeld volgens: Allgemeines Bücher-Lexikon... 1875-1879. I, 611, 2e kol.
O.t.: Zielentroost. 1858.
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1876
Die grosse Reise. Ein Mahn- und Trostbüchlein. Münster, Aschendorff'sche Buchh.
1876. 271 blz. 16o.
- Vermeld volgens: Allgemeines Bucher-Lexikon... 1875-1879. I, 611, 2e kol.
O.t.: De groote reis. 1875.

Lodewijk van Ruckelingen
1859
Belgien unter Maria Theresia... übers. von M. von Stubenrauch. Wien, G. Manz.
1859, VII, 152 blz. 8o. portr..
- Vermeld volgens: Allgemeines Bücher-Lexikon... 1857-1861. I, 82, 1e kol.
O.t.: Belgie onder Maria Theresia (1740-1780). 1858.

Cyriel Verschaeve
1929
Schönheit und Christentum. Drei Essays. Aus dem Fl. von M.R. Breyne und H.
Lindau. Mainz. M. Grünewald-Verl. 1929. XVI, 136 blz. 8o.
=

Religiöse Geister. 25.

-

Antwerpen, Stadsbibl.
Bevat:
M.R. Breyne.
Vorwort.

VII-XIV

M.R. Breyne und H. Lindau.
C. Verschaeve.

XV-XVI

Die Schönheit im Evangelium.

1-38

-

O.t.: De kunst in het Evangelie. 1914.
(Vrouwenbond Constance
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Teichmann. Reeks 1911, nr. 10.
Voordracht gehouden te Antwerpen
in de St. Lutgardiszaal, den 24 Nov.
1913. In latere uitgg. get.: De
schoonheid in het Evangelie).
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Die Poesie der Psalmen.
-

39-98
O.t.: De poëzie der
Psalmen. 1922.

Christliche Kunst.
-

99-135
O.t.: Christelijke kunst.
(Overdr. uit: Jeugd).

1935
Die Passion Unseres Herrn Jesus Christus. Deutsch von W. Dauffenbach. Paderborn,
Verl. der Bonifacius-Druckerei. [1935]. kl. 8o. 62 blz..
- Antwerpen, Stadsbibl.
O.t.: De Passie van Onzen Heer Jezus-Christus. 1913.

Felix Timmermans
1932
Aus dem schönen Lier. Mit 16 Zeichnn. [und eine kleine Selbstbiographiel des
Dichters. [Aus dem Fl. übertr. von P. Mertens. 31.-40. Tsd.] Leipzig, Insel-Verl.
[1932]. 8o. 80 blz..
= Insel-Bücherei. 401.
- Antwerpen, Stadsbibl.
Voor de 1e uitg. en den o.t., zie: De Vl. schrijvers in vertaling. 1931, 109.

Idem. [51-60. Tsd. Z.j.].
- Antwerpen, Mus. van de Vl. letterkunde.

C. Bloemlezingen
1844
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Ein fremder Strauss. Von L. von Ploennies. Heidelberg, Akademische Verlagsh. von
C.F. Winter. 1844.
-

Karlsruhe, Landsbibl.
Bevat:
Prudens van Duyse.
Hermann's Standbild.
-

27-30
O.t.:
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Ackere, Maria van, geb. Doolaeghe.
Adolfs Vöglein.

170-173
-

O.t.: Aen het vinkje van Adolf. (Uit:
Madelieven. 1840).

Prudens van Duyse.
Ein Sonnenuntergang.

223-226

-

O.t.:

Kerckhoven, Peter Frans van.
Die geheimnissvolle Lilie. Legende.
-

227-233
O.t.: De mystieke lelie. (Opgenomen in:
Gedichten en balladen. 1846).

Ein Kranz den Kindern. Von L. von Ploennies. Darmstadt, Jonghaus, 1844.
-

Vermeld volgens: Allgemeines Bücher-Lexikon. 1842. II.
1849, 118, 2e kol.
‘Binnen kort zal hier een nieuw werk onzer zoo bevallige
dichteres, mevrouw Louisa von Ploennies het licht zien,
namelijk Ein Kranz für Kinder. Hetzelve bevat onder anderen
de navolgende vertalingen van vlaemsche dichtstukken:
De mystieke lelie.
P.F. van
Kerckhoven.
P. van
Duyse.

Het kind aen
zynen Engel
bewaerder.
De twee gezusters.
Lief Emieltje.
De gryzaerd te
Waterloo.

Follers.

Tranen.
De eerste tand.

J.W. Wolf.

Fanny.
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Van Os.

Kinderhemelsage.

...Vooral schoon en wegslepend
is de vertaling der Mystieke lelie
door Van Kerckhove, die reeds
in het Vaterland als proeve uit
den Kranz für Kinder
verscheen’. - Vl. België, 24 en
25 Juny 1844, 3.

1846
Die Sagen Belgiens. Hrsg. von M. von Ploennies. Köln, F.C. Eisen. 1846. 8o.
-

Brussel, Koninkl. Bibl.
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Bevat:
Johan Alfried de Laet.
Hermann, der Schieferdecker. Nach dem Fl..
-

45-62

O.t.: Herman de Schaliedekker; eene
Antwerpsche legende. 1520. (Uit: Vl.
België. 10 Jan. 1844, [1-2]; 11 Jan. 1844,
[1-3]; 12 Jan. 1844, [1-2].

Prudens van Duyse.
An den kölner Männer-Gesangverein. Uebertr. von J.W. Wolf. 295-297
-

O.t.: Aen het
Keulsch
Zanggenootschap.

-

Neder. tekst
tegenover Duitsche
tekst. 294, 295.

1877-1879?
Familien-Bibliothek. Ausgewählte Erzählungen und Geschichtsbilder. 3. Serie. Nr.
6 [Nr 56 der ganzen Sammlung]. Einsiedeln, Benziger. 1877-1879?
- Opgave volgens: Allgemeines Bücher-Lexikon. I. 1881, 373, 1e kol. Bevat ook
novellen van H. Hirschfeld en E. Franz.

Jan Roeland
Arm Thereschen.
- O.t.: Arm Trezeken. Novelle. (Uit: De Kerels van Brussel. Weekblad).

1882
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Das Buch der Liebe; eine Blütenlese aus der gesammten Liebeslyrik aller Zeiten und
Völker, in deutschen Üebertragungen hrsg. von H. und J. Hart. Leipzig, O. Wigand.
1882.
-

Onderaan de Voorr.: Berlin, Ende Oktober 1881.
Bevat:
Pol de Mont.
Sklavin der Liebe. [Übers. von] 371
T. de Beer.
-

O.t.:

-

Jong Vlaanderen.
1881, 311 kondigde
het werk als volgt
aan: ‘In Duitschland
ziet, tegen kerstmis,
onder red. van Dr.
Hart, het licht, een
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prachtwerk getiteld: Buch der Liebe. Het zal 300 minneliederen bevatten uit alle
tijden en talen. De talentvolle en onvermoeibare Taco de Beer, te Amsterdam, heeft
op zich genomen eene keus van erotische gedichten van Zuid- en N.-Nederlandsche
dichters te leveren. Van Antheunis, Coopman, dela Montagne, Dodd, de Mont,
Ferguut en Vuylsteke zal dit werk o.a. bijdragen leveren.’ Zie: D.G. Noordman. Uit
Noord-Nederland. Neder. Dicht- en Kunsthalle. IV (1881-1882), 11e afl. 525-527.

1894
Friedenstimmen; eine Anthologie hrsg. von L. Katscher. Eingel. von K.F. Meyer.
und B. von Süttner. Leipzig, E. Wartigs Verl. E. Hoppe. 1894.
- Berlijn, Pruisische Staatsbibl.

Bevat:
Pol de Mont.
Gesang der Mohnblumen. Deutsch von A. Möser.
-

95-99

O.t.: Kollebloemen. (Uit:
Gedichten. 1880).
Onvolledig. Het lied der bindster (1e-4e str.) en slot zijn
weggelaten.

Der Tod ist heilig. Nach dem Vl. von A. Moser.
-

O.t.: De dood is heilig.
(Uit: Gedichten. 1880).

Gerechtigkeit. Deutsch von A. Möser.
-

99-100

100-101

O.t.: Gerechtigheid. (Id.).

1918
Flandern; ein Novellenbuch. Hrsg. von G. Goyert. München, G. Müller Verl. 1918.
8o. XVI, 413 blz..
- Op blz. IV: Dieses Werk wurde im Auftrag von Georg Müller Verlag Munchen
in der Buchdruckerei Mänicke und Jahn in Rudolstadt in einer Auflage von
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3000 Exemplatren hergestellt. Einbände von E.A. Enders nach einem Entwurf
von Paul Renner.
Antwerpen, Stadsbibl.

Bevat:
Georg Goyert.
Einleitung.
-

VII-XVI.
Onderaan: Witten-Ruhr,
Pfingsten 1918.
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Hendrik Conscience.
Rikke-tikke-tak. Deutsch von G. Goyert.
-

1-49

O.t.: Rikke-tikke-tak. 1851.

Anton Bergmann.
Armer Wilhelm. Deutsch von G. Goyert.
-

113-121

O.t.: Arme Willem. (Hdst. uit:
Ernest Staas, advocaat;
schetsen en beelden, door
Tony. 1874).

Reimond Stijns.
Alles verloren. Deutsch von G. Goyert.
-

123-138

O.t.:

Cyriel Buysse.
Das slechte Fünffrankenstück. Deutsch von G.
Gärtner.
-

171-186

O.t.: Het slechte vijffrankstuk.
(Uit: Lente. 1907).

Victor de Meyere.
Die Ausgrabung. Deutsch von G. Goyert.
-

187-206

O.t.: De ontgraving. (Uit:
Langs den stroom. 1906).

Emmanuel de Bom.
Wracks. Deutsch von G. Goyert.
-

207-293

O.t.: Wrakken. 1898.
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Gustaaf Vermeersch.
Aus der Not eine Tugend. Deutsch von G. Goyert. 295-345
-

O.t.: Van de nood een deugd.
(Uit: Nazomer. 1907).

Lode Baekelmans.
Der nüchterne Liebhaber. Deutsch von G. Goyert. 347-411
-

O.t.: De nuchtere minnaar.
(Uit: Dwaze tronies. 1907).
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1937
Flämische Weihnacht; Erzählungen flämischer Dichter mit Bildern alter Meister.
Hrsg. und übertr. von C.H. Erkelenz. München, Verl. Kösel-Pustet. [1937]. 8o. 144
blz..
-

Antwerpen, Stadsbibl.
Inhalt.

5

Bildbeigaben nach handzeichnungen alter Maister.

6

Marie Gevers.
Schnee in Flandern.

7-13

Karel van de Woestijne.
In der Abendstube.
-

15-18
O.t.: Parabel (Uit:
Parabel en
laethemsche brieven
over de lente 1924).

Ernest Claes.
Von Ochs und Esel.
-

19-44
O.t.: Van den os en
den ezel. (Uit: Van
den os en den ezel).

Maurice Roelants.
Ein Maler fährt ins Heilige
Land.
-

45-69

O.t.:

Theo Bogaerts.
Die Weihnacht der Hirtenbuben. 71-83
-

O.t.: De kerstnacht
van Fielke, Zander
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en Zudokus (Uit:
De schalmeiende
dood. 1926).
Theo Bogaerts.
Die drei Könige mit ihrem
Stern.
-

85-97

O.t.: De
moord der
drie
koningen.
(Id.).

Antoon Thiry.
Judekes letzte
Weihnachtsandacht.
-

99-116
O.t.: Jude en zijn
laatste kerst-offer.
(Uit: onder Sinte
Gom marus' wake.
1924).
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Filip de Pillecyn.
Der Sternorden von Bethlehem.
-

117-135

O.t.: Gedekoreerd met de ster van
Bethlehem. (vert. naar het hs.)

Ernest van der Hallen.
Die Mär vom Geiger, der drei Herzen hatte.
-

137-144

Fragm. (Blz. 63-65) uit:
De wind waait. 1932).

1939
Unsere Liebe Frau aus Flandern; Erzählungen flämischer Dichter hrsg. und übertr.
von C.H. Erkelenz. Mit 26 Holzschnitten [und von R. Reinhold. Schutzumschlag].
Salzburg-Leipzig, Verl. A. Pustet. [1939]. 8o. 281 blz..
-

Antwerpen, Stadsbibl.
Guido Gezelle. Unsere Liebe Frau aus Flandern.
-

7-8

O.t.: O.L.V. van
Vlandren te Kortrijk.

Félix Timmermans.
Die blühende Muttergottes.
-

9-20

Vert. naar het hs.

Ernest Claes.
Die nächtliche Wallfarth Unserer Lieben Frau. 21-80
-

O.t.: Toen Ons-Lieve-Vrouwke
heuren beeweg deed. 1933.

Franz de Backer.
Flachsblütten.
-

81-86
O.t.: Vlasblommekens.
(Uit: Bloeikens. 1913).
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Jozef de Cock.
Blümenkränze.

87-148

-

O.t.: Bloemhoedjes.
1911.

1.

Das Blumenwunder.
-

89-105

O.t.:
Bloemhoedjes.
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2.

Von einem Mönch, der zu leise sang.
-

3.

130-134

O.t.: Van zuster
Berthken en den
Korporaal’.
135-141

O.t.: De kaars uit
het vizioen.

Von Bertus und dem Teufel.
-

123-129

O.t.: Van de
pikkende broeders.

Die Kerze aus der Vision.
-

8.

O.t.: Van een
wonderen tap.

Von Schwester Bertke und dem
Korporale.
-

7.

177-122

Von den mähenden Brüdern.
-

6.

O.t.: Het zoet
avontuur van
broeder Alexis.

Vom Wunderzapfen.
-

5.

O.t.: Van een
monnik, die te stille
zong.

Das süsse Abenteuer des Bruders Alexis. 111-116
-

4.

106-110

142-148

O.t.: Van Bertus en
de duivel.

Jozef Simons.
Vom Bruder Brauer.
-

149-155
O.t.:
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Filip de Pillecyn.
Das Herz mit sieben Schwertern.
-

157-194

Vert. naar het hs.

O.t.: O.L. Vrouw van zeven weeën.
Jozef Simons.
Zuflucht der Sünder.
-

195-200
O.t.:

Antoon Thiry.
Das Lichtlein Unserer Lieben Frau.
-

201-262

O.t.: Het lichtje van Onze-Lieve-Vrouw. (Uit:
Pauwke's vagevuur. 1929).
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Antoon Thiry.
Der Geschichtenpfarrer.
-

263-274
O.t.: Introïtus. (Uit:
Mijnheer Pastoor en zijn
vogelenparochie 1926).

Guido Gezelle.
Ave Maria.

275-276

-

O.t.: Viva Maria. (Uit:
Liederen, eerdichten et
reliqua).

Nachweise.

277-280

Inhalt.

281

D. Dichtbundels, kritische studies, literatuurgeschiedenissen, in boekvorm
verschenen voordrachten, waarin vertalingen werden opgenomen.
1845
Reise-Erinnerungen aus Belgien. Von L. von Ploennies. Berlin, Verl. von Duncker
und Humblot. 1845.
Antwerpen, Stadsbibl.
- Onderaan: Darmstadt, den 1. Mei 1845.

Bevat:
[Opdr.:] Heinrich Conscience in Antwerpen geweiht.

[II]

L. von Ploennies. Einleitung.

V-VIII
...Es bleiben mir noch einige Worte über die
Entstehung dieser Blätter, über meine Reise nach
Belgien zu sagen. Von warmer Theilnahme für das
vaterländische Streben seiner Dichter erfüllt, war
ich der an mich ergangenen Aufforderung gefolgt,
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die flaemische Literatur und ihre Vertreter im
Lande selbst kennen zu lernen. Meine Reise traf
mit dem günstigsten Moment zusammen. Die
Herzen waren durch manches Vorangegangene
freudig angeregt. Der Vertrag mit dem Zollverein
war eben abgeschlossen, und so dem Austausch
der materiellen Produkte beider Länder die Bahn
eröffnet. Geachtete Blätter
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Deutschlands hatten auf den
VII-VIII
geistigen Austausch hingewiesen,
die deutschen Gesang Vereine
hatten ihrerseits in die beginnende
harmonische Vereinigung
gestimmt. So wurde meine
Erscheinung auf belgischen Boden
als ein neuer Liebesbeweis
Deutschlands angesehen, ich wurde
als die Gesandtin betrachtet, welche
Germania ihrer lange unter dem
Druck der französischen Stiefmutter
seufzenden Schwester
hinüberschickte, um ihr die
Versicherung ihrer nicht
erloschenen Liebe zu bringen...
[Onderaan:] Darmstadt, den 1 Mai
1845.
[1]

Reise-Erinnerungen aus Belgien:
Prudens van Duyse.
Die versteinerten Brode. Die zwei 61-64
Schwestern. Sage.
-

O.t.: De twee zusters.
(Opgenomen in: Het
klaverblad. 1848).

[Jan Frans] Willems.
Z.t., 1e vs.: Heil, ruf ich, Belgier
euch, den freien, (8 vss.)
-

67

Als motto boven het Ve
hdst.. Fragm. uit: Aen
de Belgen. 1818.

[Karel Lodewijk] Ledeganck.
Z.t., 1e vs.: Virginie, diese
Blüthenglocken,

73
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-

O.t.: Aen
myne egade.
Met ‘De
bloemen
myner lente’.
Vert. naar het
hs.
Opgenomen
in: Verspreide
en nagelaten
gedichten.
1852).

Z.t., 1e vs.: O Geliebte! wenn durch 74
Wolken
-

O.t.: In myner
ega's
gebedenboek.
(Id.).

Bonchel.
Z.t., 1e vs.: Es war im
Winterabendschein,
-

74-75

Een Vlaming? Het
gedicht werd
opgedragen aan K.L.
Ledeganck en zijn
vrouw.

[Prudens van Duyse]
Flanderns Poesie.
-

78-79
O.t.: De Vlaemsche
poëzy. Feestdronk. (Uit:
Vaderlandsche poëzy.
1840).

Nein!
-

79-80
O.t.: Neen!
(Id.).
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Maria van Ackere, geb. Doolaeghe.
Z.t., 1e vs.: Klingt hell ihr vaterländ'schen Töne, 99
(10 vss.)
-

Als motto boven het VIIIe
hdst..

Hippoliet van Peene.
Z.t., aanv.: Der Kaiser. Ich danke, Freund. ich
bin nicht hungrig.
-

91-94

Fragm. uit: het 1 bedr., 7
tooneel van: Keizer Karel
en de Berchemsche boer;
vaudeville in twee
bedryven. 1841.

[Karel Lodewijk] Ledeganck.
Das Klavier. [Übers. von] M. von Ploennies.
-

106-108

O.t.: Het klavier. (Uit:
Bloemen myner lente.
1839).
‘Ich theilte bei dieser Gelegenheit dem
verehrten Dichter die Uebertragung mit,
welche Maria in diesen Tagen versuchte,
und er hatte später die Güte, sie genau
mit ihr durchzugehen und ihr einige
kleine Veränderungen anzugeben’. Blz.
105.

[Jan Frans] Willems.
Z.t., 1e vs.: Ein Belgier bin ich auch und darf zu 111
Belgiern sprechen,
-

Fragm. uit: Aen de Belgen.
1818.

Renier.
Z.t., 1e vs.: O Brügge! Stolz vom Niederland

136
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-

Als motto boven het XIIIe
hdst..

[Johan Alfried] de Laet.
Z.t., 1e vs.: Die Riesenaufgab' wurde euch
gegeben,
-

153

Fragm. uit:

Prudens van Duyse.
Der Leu von Waterloo.
-

188-190

O.t.:

[Jan] Th[eodoor] van Ryswyck.
Z.t., 1e vs.: O Gott! der alles hält und trägt,
-

195

Als motto boven het XVIe
hdst..
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Z.t., 1e vs.: Greift zum Gewehr! es ist 221
an der Zeit (16 vss.).
-

Als motro
boven het
XVIIe hdst..

Z.t., 1e vs.: Horch, der Glockenschall 228-229
erklingt,
-

O.t.: Bediedenis van den
Antwerpschen ommegang,
aen hare britsche Majesteit
Koningin Victoria. 1843.

De polka.
-

[2]

253-255
O.t.: De polka.
(Uit: Politieke
refereinen.
1844).

Proben flaemischer Literatur:
[Jan Frans] Willems.
Aus dem Gedicht: Aen de Belgen.
-

301-303

1e vs.: Wenn
eine Mutter
dem erflehten
Segen,

Prudens van Duyse.
An eine Dichterin.
-

303-305
O.t.:

Maria van Ackere, [geb. Doolaeghe].
Mutterwonne.
-

305-307
Moederwellust.
(Uit:
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Madelieven.
1840).
Mutterangst.
-

307-309
O.t.:
Moederangst.
(Id.).

Ph[ilip] Blommaert.
Das Schwert zur Hand.
-

O.t.: Het zwaerd is uit de
scheê. (Opgenomen in:
Gedichten. 1853).

Flanderns Leu.
-

309-311

311-312
O.t.: Vlaenderen den
Leeuw. (Uit: Nederd.
letterk. Jaerboekje voor
1841).

H[endrik] Conscience.
Die betende Brut. Aus der Novelle
‘Gottes Gnade’.
-

312-313.

Fragm. uit:
Godsgenade.
(Uit: Phantazy.
1839).
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An die Mutter des Malers Gustav
Wappers.

313-314

-

Proza in verzen
vert.

-

O.t.: Aan vrouw Wappers. Moeder van
's konings schilder. (Id.).

F[rans] Rens.
Das Gewitter.
-

315
O.t.: Het onweder.
(Uit: Gedichten.
1839).

K[arel Lodewijk] Ledeganck.
Auf das Grab meines Vaters.
-

315-317

Fragm. uit: Het graf myns vaders. (Uit:
Bloemen myner lente. 1838).

Das Haidekorn.

317-322

-

O.t.: De boekweit. (Uit: Neder. letterk.
jaarboekje voor 1845; opgenomen in:
Verspreide en nagelaten gedichten. 1852).

-

Twee str. ontbr.

J[ohan] A[lfried] de Laet.
An die Dichter.
-

323-326
O.t.: Aen de dichters. (Uit: Nederd.
letterk. Jaerboekje voor 1848.
Opgenomen in: Gedichten. 1848).

An eine Jungfrau, welche sich der Poesie 326-331
widmen wollte.
-

O.t.: Aen een meisje, dat zich ter
beoefening der poëzy begeven wilde.
(Uit: Nederd. letterk. Jaerboekje voor
1841. Opgenomen in: Gedichten. 1848).

-

Alfred de Laet.
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Der Kampf.

331-338

-

O.t.:

-

A. de Laet.

[Johan Michaël] Dautzenberg.
Rose und Schmetterling. [Übers. von] M. 338-339
von Ploennies.
-

O.t.:

Die Blumen.

339-340
-

O.t.
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[Jan] Theodoor van Ryswyck.
Der Hexentanz.

340-344

-

O.t.: De heksendans. (Uit: Nederd. letterk.
Jaerboekje voor 1845).

-

Theodor van
Ryswyck.

P[eter Frans] van Kerckhoven.
Die mystische Lilie.
-

344-350
O.t.: De mystieke lelie. (Opgenomen in:
Gedichten en balladen. 1846).

J[ohan] Nolet de Brauwere van Steeland.
In ein Album. [Übers. von] M. von
Ploennies.
-

O.t.: In het album van Pauline. (Uit:
Nederd. letterk. Jaerboekje voor 1841.
Opgenomen in: Gedichten. I. 1859).

Ros und Lilie. [Übers von] M. von
Ploennies.
-

350-351

351

O.t.: In het album van Maria. (Uit:
Nederd. letterk. Jaerboekje voor 1840.
Opgenomen in: Gedichten. I. 1859).

Bruno Jozef Boucquillon.
Ich hatt' ein Hüttchen auf dem Berge. [Übers 351-352
von] M. von Ploennies.
-

O.t.:

-

R.B. Boucquillon.

Morgen.

352-353

-

O.t.:

-

R.B. Boucquillon.

[Francis Jozef] Blieck.
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Flaemische Ballade.
-

353-355
O.t.: Vlaemsche ballade. (Uit: Nederd.
letterk. Jaerboekje voor 1840).

1850
Gedichten van J.M. Dautzenberg. Brussel & Gent, C. Muquaedt. 1850.
- Antwerpen, Stadsbibl.
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Bevat:
J[ohan] M[ichiel] Dautzenberg.
Das Deutsche Lied.
-

124
Op blz. 125 Ned. tekst: Het
vlaemsche lied.

Unser Stammbaum.
-

126
Op blz. 127 Ned. tekst: Onze
stamboom.

Deutsch und Vlämisch.
-

179 en
181

Op blz. 178 en 170 Ned. tekst:
Vlaemsch en Duitsch.

Prudens van Duyse.
Deutsch-Vlämischer Sängerbund. Übers. von J.M.
Dautzenberg.
-

Op blz. 182 Ned. tekst:
Duitsch-Vlaemsch Zangerbond.

-

Overgedr. in: Der Pangermane.
20 Nov. 1859, 5.

183

1859
O. Elben. Das Schillerfest in Schillers Heimath Stuttgart, Ludwigsburg und Marbach
den 9., 10. und 11. November 1859. Stuttgart, Schaber. 1859. IV + 95 blzn. 8o.
Bevat:
Prudens van Duyse.
Zu Schiller's hundertjährigen Geburtstage. Deutsche Uebers. von
E. Zoller.
- O.t.: By de viering van Frederik Schiller's hondertjarigen
geboortedag.
- Overgedr. in: Der Pan-Germane. 22 Jan. 1860, 29.
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1861
Stad Antwerpen. Kunstplegtigheden van Augusti 1861. Liederen gezongen op het
feestmaal den vreemden kunstenaren aangeboden. - Ville d'Anvers. Solemnités
artistiques 1861. Couplets
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chantés au banquet offert aux Artistes étrangers. [Anvers,] J.E. Buschmann [1861].
- Antwerpen, Stadsbibl.

bevat:
J[ohan] M[ichel] Dautzenberg
Dietsch of Duitsch in spraak en kunst. Dietsch oder Deutsch in
Sprache und Kunst.
[4-5]
- Nederl.- en Duitsche tekst tegenover elkaar.

1866
Duitsche spraakleer voor Nederlanders ten gebruike der gestichten van middelbaar
onderwijs en geschikt voor zelfonderricht door K.L. Ternest. Gent, W. Rogghé. 1866.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Bevat:
[Prudens van Duyse].
Deutsch-Vlämischer Sängerbund. Uebers. von J.M.
Dautzenberg.
237-238
- O.t.: Duitsch-Vlaemsch Zangerbond. (Uit: J.M.
Dautzenberg. Gedichten. 1850).

[Johan] Nolet de Brauwere van Steelandt].
Das grosse Deutsche Vaterland. Uebers. von J.M.
Dautzenberg.
239-243
- Naam van dichter niet vermeld. In de inhoudstafel geeft
K.L. Ternest verkeerdelijk als dichter op: J.M.
Dautzenberg.
- O.t.: Het groote Dietsche Vaderland. 1857.

1875
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V.A. dela Montagne. Onze strijd; vaderlandsche poëzie. Met eene inl. van M.H. de
Graaff. Antwerpen, L. Legros & Co; Gent, F. Waem-Lienders; Amsterdam, J.
Noordendorp, 1875. 8o.
- Antwerpen, Stadsbibl.
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Bevat:
V[ictor] A[lexis] dela Montagne.
Flandern's und Holland's Ruhm.
54-56
- Met op blzn. 51-53 Ned. tekst: Vlaanderens roem is
Holland's roem, Neêrlands roem is één.
Onderaan: Schloss-Corvey, 19 Januar 1873.
Overdr. uit: Magasin für die Literatur des Auslandes.

Uit het hart; liederen en gedichten van G. Antheunis. Leiden, A.W. Sijthoff. 1875.
8o.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Bevat:
G[entil Theodoor] Antheunis.
Das Mäuselein. [Übers. von H. Hoffmann von Fallersleben]. 101-102
- Vooraf, blzn. 99-101 Ned. tekst.: 't Muizeke.
Overdr. uit: Magazin für die Literatur des Auslandes.

1867
Lenteliederen door Theophiel Coopman. Dendermonde, De Schepper-Philips; Gent,
Todt; Antwerpen, L. Legros en Cie. 1876.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Bevat:
Theophiel Coopman.
Wir wussten nicht. Hochdeutsch von [H.] Hoffman von 18-19
Fallersleben. 2 blzn.
-

Vooraf, blzn. 16-17, o. tekst: Wij wisten niet, met een
aant. van den uitgever: Dit lied genoot de eer in het
hoogdeutsch overgebracht te worden door den grooten
dichter Hoffman von Fallersleben, weinige dagen voor
dezes dood.
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Die Nordsee. Aus dem Vl. von H. Sehm. 3 blzn.
-

109-111

Vooraf, blzn. 106-108, o.
tekst: De Noordzee.
Overdr. uit: Magazin für
die Literatur des
Auslandes.
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1882
Sand und Klang. Lieder zum Componiren und andere poetische Kleinigkeiten von
H. Flemmich (Percival). Freiburg i.B., A. Kiepert. 1882.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Bevat:
I.

Ernst.

J[an Baptist] van Ryswyck.
Meinem sterbenden Kinde.

32

-

O.t.: Aan mijn stervend kindje. (Uit:
Volledige dichtwerken. 1871).

-

Onderaan: Nach J.
van Ryswick.

II.

Lenz. Liebe.

[Gentil Theodoor Antheunis].
Verborgene Liebe.
-

70
O.t.: Verborgene
liefde. (Uit: Uit het
hart. 1874).

[Eugeen van Oye].
Liedchen. Nach dem Vl..
-

78

Z.t., 1e vs.: Er leeft een kind in Brabant.
(Uit: Morgenschemer. 1874).

[Frans de Cort].
Zu Freien. Nach dem Vl..
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-

O.t.: Bekentenis.
(Uit: Zingzang.
1866).

[Eugeen van Oye].
Seefahrt.
-

84
In zee. 3. 1e vs.: De zee is kalm gelijk een
meer. (Uit: Vonken en stralen. 1889).
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Julius [de Geyter].
Die Eine nur.

120-121

-

Fragm. uit: Levenslust. (Uit: Mijn
levenswarande. Zie Werken. VI. 1908.
120).

-

Zeer vrije vertalingen.

1883
Illustrirte Geschichte der fremden Literaturen... von O. von Leixner. II. Leipzig und
Berlin, O. Spamer. 1883.
= Illustrirte Literaturgeschichte der vornehmsten Kulturvölker. IV.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Bevat:
Die Literatur der Niederlande:
Jan Theodoor van Ryswyck.
Der arme Leiermann. [Übers. von] I. von Düringsfeld].
-

364

O.t.: Het liedje van den liereman. (Uit:
Volksliedjes. 1846). Zie: Von der Schelde
bis zur Maas... von I. don Düringsfeld.
III. 1861.

Peter Frans van Kerckhoven.
Das Vaterland. [Übers. von] I. von Düringsfeld].
-

365

O.t.: Het vaderland. (Opgenomen in:
Volledige werken. XIII. Gedichten en
balladen. Volksliedjes. 1873).
Zie: Von der Schelde bis zur Maas... von
I. von Düringsfeld. III. 1861.

Jan Capelle.
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's Ist besser was als nichts. [Übers. von] I. don Düringsfeld.
-

365

Vert. naar het hs.
Zie: Von der Schelde bis zur Maas... von
I. von Düringsfeld. I. 1861.
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Jan van Beers.
Livarda. 10-11. [Übers. von] I. von
Düringsfeld.
O.t.: Livarda. (Uit: Jongelingsdroomen.
1853).
Zie: Von der Schelde bis zur Maas... von
I. von Düringsfeld. III. 1861.

1884
Lieder von L. Kämpfer. Wien, Commissionsverl. von L.W. Seidel & Sohn. 1884.
- Eigendom van P. Arents.

Bevat:
Pol de Mont.
Zerstreute Blätter aus dem Buch der
139-148
Leidenschaften. Gedichte. Aus dem Holl. übers.
von L. Kämpfer.
Uit: Loreley. Verstrooide bladzijden uit het boek der
lijdenschappen 1882.
Z.t., 1e vs.: Mein Kind, ich weiss ein seltsam Lied,
-

Z.t., 1e vs.: Mijn kind! Ik
weet een aardig lied,

Z.t., 1e vs.: Ich hab' Dich gesucht so manchen Tag,
-

141-142

O.t., 1e vs.: Ik heb u gezocht
zoo menigen dag,

Z.t., 1e vs.: Nun gib Dich meinem Arm gefangen,
-

141

142-143

Z.t., 1e vs.: Nu wil ik u in de
armen prangen
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Z.t., 1e vs.: Auf meinen Busen liess sie sacht
-

Z.t., 1e vs.: En op mijn
boezem liet zij zacht

Z.t., 1e vs.: Der Kerze letzter Glanz bestrahlte.
-

144

Z.t., 1e vs.: De laatste vlam
der kaers verlichtte

Z.t., 1e vs.: Sie legte mir die Karten offen,
-

143

144-145

Z.t., 1e vs.: Zij lei de kaarten
voor mij open

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

788

145-146

Z.t., 1e vs.: Wie hab' ich bebend oft die Hand
-

Z.t., 1e vs.: Wat heb ik,
bevend, vaak, mijn hand,
146

Z.t., 1e vs.: Aus bangen Träumen wach' ich auf bei Nacht
-

Z.t., 1e vs.: Des nachts, uit
bange droomen, waak ik op
147

Z.t., 1e vs.: Vergissmeinicht über dem Grabe blüht
-

Z.t., 1e vs.: Daar bloeit, op het graf, een
vergeet-mij-niet,
147-148

Z.t., 1e vs.: Wir sassen voller Wonne
-

Z.t., 1e vs.: Wij zaten, 't hert
vol wonne,
148

Z.t., 1e vs.: Das Grab, worin Du schlummerst
-

Z.t., 1e vs.: Het graf waarin
gij sluimert,

1887
Geschichte der niederländischen Litteratur. Mit Benutzung der hinterlassenen Arbeit
von F. von Hellwald verfasst und durch Proben veranschaulicht von L. Schneider.
Leipzig, Verl. von W. Friedrich. [1887].
= Geschichte der Weltlitteratur in Einzeldarstellungen. 9.
- Antwerpen, Stadsbibl.
Bevat:
4. Kapitel. Die Poesie in Belgien:
Jan Theodoor van Ryswyck.
Leiermann.

730
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-

O.t.: Het liedje van den liereman. (Uit:
Volksliedjes. 1846).

Karel Lodewijk Ledeganck.
Orientalisches Symbol.
-

731

O.t.: Twee zinnebeelden. II. (Uit:
Verspreide en nagelaten gedichten. 1852).

Jan van Beers.
Licht.
-

733-734
O.t.: Licht. (Uit:
Jongelingsdroomen.
1853).
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Julius de Geyter.
Zwei Schwestern.
-

734-735
O.t.: Twee zusters. (Uit:
Bloemen op een graf.
1857).

Virginie Loveling.
Im Vorbeigeh'n.
-

736
O.t.: In 't voorbijgaan. (Uit: R. en V.
Loveling. Gedichten. 1870).

Julius Vuylsteke.
Die kleinen Quellen.
-

738-739
O.t.: De kleine bronnen. (Uit: Uit het
studentenleven en andere gedichten.
1868).

Anthologie aus den Dichtern der Gegenwart:
Constant Jacob Hansen.
November.
-

837
O.t.:

Pol de Mont.
Gerechtigkeit.
-

841-842
O.t.: Gerechtigheid.
(Uit: Gedichten. 1880).

Victor de la Montagne.
Der Waldhüter.
-

848-849
O.t.: De boschwachter.
(Uit: Gedichten. 1882).

Gentil Theodoor Antheunis.
Schlimme Zeiten.

852-854
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-

O.t.: Droeve tijden. (Uit: Jaarb. van het
Willemsfonds voor 1874).

Jan van Droogenbroeck.
Der leere Platz.
-

854-855
O.t.: De ledige plaats. (Uit: Dit zijn
zonnestralen. 2e uitg. 1874).
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Emanuel Hiel.
Wie sollen wir dir danken; Lied eines
Flamingers an die deutschen Brüder.
-

855-856

O.t.: Wie sollen wir euch
dancken; lied eenes
Vlamings aan de Duitsche
broeders. (Uit: Gedichten.
1874).

Das Lied vom Vaterlande.
-

856-857
O.t.: Vaderlandslied. (Uit:
Historische zangen en
vaderlandsche liederen.
1885).

1889
Vonken en stralen. Poëzie van E. van Oye. 1870-76. Gent, A. Siffer. 1889.
Antwerpen, Stadsbibl.

Bevat:
G[entil Theodoor] Antheunis.
Trauerzeiten. Naar het Vl. door E. van Oye. 66-68
-

Onderaan: 1871.

-

O.t.: Droeve tijden. (Uit: Jaarb. van het
Willemsfonds voor 1874).

Eugeen Van Oye.
Deutsche Nachklänge. [Übers. von E. van Oye].

159-170

Am Strande.
1.

1e vs.: Dumpf klagt das 161
graue Meer seinen
Groll.
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-

Z.t., 1e vs.: Dof grolt de grauwe zee heure
klacht (Uit: Morgenschemer. 1874).

2.

1e vs.: Ich hör' der
Wellen Klagen,

-

Z.t., 1e vs.: De zee ruischt in de verte,
(Uit: Vonken en stralen. 1889).

3.

1e vs.: Der Tag ist am
Ende, die Nacht bricht
an:

-

Z.t., 1e vs.: De dag is ten ende, (Uit:
Morgenschemer, 1874).

-

Onderaan: 1872.

162
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An die Geliebte.
1.

1e vs.: Die Wiese schläft,
gefesselt

164-165

-

Z.t., 1e vs.: De weide slaapt, gekluisterd
(Uit: Morgenschemer. 1874).

2.

1e vs.: Wir wandern,
Liebchen, Hand in Hand.

-

Z.t., 1e vs.: Wij wandelen,
lieve, hand in hand (Id.).

3.

1e vs.: Dich lieben, O du
himmlisch Wesen,

-

Z.t., 1e vs.: U minnen mogen,
serafisch wezen, (Id.).

4.

1e vs.: Das Hohelied der
Lieb' wollt' ich dir singen:

-

Z.t., 1e vs.: Aan U. (Id.).

-

Onderaan: 1872.

1.

Abschied.

-

Z.t., 1e vs.: Afscheid. (Uit:
Vonken en stralen. 1889).

2.

Allein.

-

O.t.: Alleen. (Uit:
Morgenschemer. 1874).

3.

Enttäuschung.

-

O.t.: Onttoovering. (Id.).

165

166

167

Liebesleid.
168-169

169-170

170
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1891
[H.] Hoffmann von Fallersleben. Gesammelte Werke. Hrsg. von H. Gerstenberg. II.
Lyrische Gedichte. Berlin, F. Fontane. 1891.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Bevat:
G[entil Theodoor] Antheunis.
Das Maüselein. Nach einem Liede in De
Zweep. Nr. 11. 1872. März.
-

287-288

Overgedr. uit: Magazin für
die Literatur des
Auslandes. 30 Maart 1872;
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Opgenomen in: G.Th. Antheunis. Uit het
hart. 1875, 101-102.
-

Onderaan: Schloss
Corvey.

-

O.t.: 't Muizeke. (Uit: Uit
het hart. 1875).

Rosalie Loveling.
Der Mond. Nach einem vlämischen Liede. 19 289
Dezember 1872.
-

O.t.: Het maantje. (Uit: R. en V. Loveling.
Gedichten. 1870).

Lyrische Gedichte von [H.] Hoffmann von Fallersleben. Kinderleben. Die vier
Jahreszeiten. Berlin, F. Fontana. 1891. 8o.
= Gesammelte Werke. II.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Bevat:
G[entil Theodoor] Antheunis.
Das Mäuselein. Nach einem Liebe in De Zweep. Nr. 11. 1872. 17
März. 2 blzn.
287-288
- Overdr. uit: Magazin für die Literatur des Auslandes.
O.t.: 't Muizeke. (Uit: Uit het hart. 1875.

1901
Irrgarten der Liebe. Verliebte, launenhafte und moralische Lieder, Gedichte und
Sprüche aus den Jahren 1885 bis 1900 von O.J. Bierbaum. Mit Leisten und
Schluszstücken geschmückt von H. Vogeler. 6-15. und 16-25. Tsd.. Berlin; Leipzig,
Insel-Verl.. 1901.
- Vermeld volgens: Hinrichs' Halbjahrs-Kat. der im deutschen Buchh. erschienenen
Bücher,... 1901. II. 43, 1e kol.

Bevat:
Pol de Mont:
Lyng-Lun. [Nach dem Fl.]
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-

O.t.: Lyng-Lun. (Uit: Iris. 1894).
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Der neubestellte Irrgarten der Liebe. Um etliche Gaenge und Lauben verm.. Verliebte,
lauengafte, moralische und andere Lieder. Gedichte und Sprueche aus den Jahren
1885 bis 1905 von O.J. Bierbaum. Mit Leisten uns Schlusstuecken von H. Vogler.
1-6 Tsd., seit Erscheinen des ‘Irrgartens’ das 35-40. Tsd.. [1906. 11. 51, 1e kol.
- Id. 1906. II. 51. 1e kol.

Bevat:
Pol de Mont.
Lyng-Lun. [Nach dem Fl.].
-

139-141
O.t.: Lyng-Lun. (Uit: Iris.
1894).

Idem. 47-51. Tsd., seit Erscheinen des ‘Irrgartens’ das 81-86. Tsd.. 1923. XVIII
+ 438 blzn. kl. 8o.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Aus dem Irrgarten der Liebe. Verliebte, launenhafte, moralische und andere Lieder
und Gedichte. Irrgarten der Liebe. Ausz. Leipzig, Insel-Verl. 1927. 64 blzn. kl. 8o.
= Insel-Bücherei. 260.
- Halbjahrsverz. der im deutschen Buchh. erschienen Bucher, 1927. II. 71. 1e kol.

1904
In 't Blauwe; gedichten van Eugeen van Oye. 1876-1901. Brugge, K. van de
Vyvere-Petyt. 1904.
Bevat:
Julius Sabbe.
Die Glocke Roland; Kantate. Aus dem Fl. von E. van 81-86
Oye.
-

O.t.: De klokke Roeland;
cantate. 1878.

-

Onderaan: mai 1878.
Overdr. uit: Ned. Dicht- en Kunsthalle. April 1881,
245-248;
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De Halletoren, Juli 1881,
56, 1e-2e kol.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

794

Pol de Mont.
Die Mohnblumen. Aus dem Fl. von E. van Oye.
-

87-90

Onderaan: 16 Nov. 79.
Overdr. uit: Jong Vlaanderen.
1881, 9-11.
O.t.: Kollebloemen. (Uit:
Gedichten. 1880).

1916
H. Brühl. Flandern; literarisches Neuland. Vortrag gehalten in der ‘Deutschen Schule’
zu Brüssel am 8. Februar 1916. Hrsg. von Büro zur Verbreitung von deutschen
Nachrichten im Auslande (Sitz Düsseldorf). Berlin und Brüssel, G. Stilke. [1916].
- Antwerpen, Stadsbibl.

Bevat:
J. Stocky.
Zum Geleite.

4-5

Albrecht Rodenbach.
Z.t., 1e vs.: ‘Aber horch nur! Eine Stimme 15
-

4e, 5e en 7e str. van Het lied der
Vlaamsche zonen (Uit: Eerste gedichten.
1878).
Het gedicht verscheen volledig onder den
t.: Der Blaufuss, overgedr. in: Fl. Lieder...
H. Brühl. 3e afl. [1917], 9-10; Fl.
Liederdichtung alter und neuer Zeit... von
H. Brühl. 1917, 139-140.

Karel Lodewijk Ledeganck.
Z.t., 1e vs.: Du ragst nicht mehr
-

16-17

1-6 str. uit: Aen Gent (Uit: De drie
zustersteden, vaderlandsche trilogie.
1846).
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Het gedicht verscheen volledig onder den
t.: An Gent, in: Fl. Liederdichtung alter
und neuer Zeit... von H. Brühl. 1917-,
5152.
Johan Alfried de Laet.
An Rubens.
-

O.t.: Aen Rubens.
(Uit: Gedichten.
1848).
Overgedr. in: Fl. Lieder... H. Brühl. 1e
afl. [1917], 6; Fl. Liederdichtung alter
und neuer Zeit... von H. Brühl. 1917, 64.
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Guido Gezelle.
Groeninge.

19

=

III uit: Groeninge'ns grootheid of de slag
van de guldene Spooren. 1e vs.: Het
Vlaamsche heer staat immer pal, (Uit:
Laatste verzen).

-

Onder den t.: Auf die Schlacht von
Groeninge, overgedr. in: Fl. Lieder... H.
Brühl. 1e afl. [1917], 11; Gewijzigde tekst
in: Fl. Liederdichtung alter und neuer
Zeit... von H. Brühl. 1917, 93.

Die Blume an die Sonne.
-

19-20

O.t.: Tot de zonne (Uit: Gedichten,
gezangen & gebeden).
Overgedr. in: Fl. Lieder... H. Brühl. 1e
afl. [1917], 15; Fl. Liederdichtung alter
und neuer Zeit... von H. Brühl. 1917, 77.

Z.t., 1e vs.: Du musst des Lebens
Kriegspanier
-

Z.t., 1e vs.: Het leven is een' krijgsbanier,
(Uit: Tijdkrans). Onder den t.: Leben,
overgedr. in: Fl. Lieder... H. Bruhl. 1e afl.
[1917], 16; Fl. Liederdichtung alter und
neuer Zeit... von H. Brühl. 1917, 85.

Albrecht Rodenbach.
Z.t., 1e vs.: Sie zuckten die Achseln-ich
sehe sie noch-

20

O.t.: Zij loechen.
(Uit: Al de gedichten.
1888).
Onder den t.: Sie zuckten die Achseln,
overgedr. in: Fl. Lieder... H. Brühl. 3e afl.
[1917], 11; Fl. Liederdichtung alter und
neuer Zeit... von H. Brühl. 1917, 143.
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Z.t., 1e vs.: Der Himmelspiegel
goldgesäumt

20-21

-

O.t.: De zwane. (Uit:
Eerste gedichten.
1878).

-

Onder den t.: Der Schwan, overgedr. in:
Fl. Lieder... H. Brühl. 3e afl. [1917], 12;
Fl. Liederdichtung alter und neuer Zeit...
von H. Bruhl. 1917, 145.

Emmanuel Hiel.
Aufruf an die Deutschen.
-

21

O.t.: Aan Duitschland. Oproep. (Uit:
Historische zangen en vaderlandsche
liederen. 1885).
Onder den t.: An die Deutschen. 1870,
overgedr. in Fl. Lieder... H. Brühl. 2e afl.
[1917], 5; Fl. Liederdichtung alter und
neuer Zeit... von H. Brühl. 1917, 100.
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An die Mutter.
-

22
O.t.: Gij voor
wie de driften
zwijgen (Id.)
Onder den t.: Die Mutter,
overgedr. in: Fl. Lieder...
H. Brühl. 2e afl. [1917], 8;
onder den t.: Mutter in Fl.
Liederdichtung alter und
neuer Zeit... von H. Brühl.
1917, 103.

Eugeen van Oye.
Z.t., 1e vs.: Es lebt ein blondes
Mägdelein
-

23

Z.t., 1e vs.: Er leeft een
kind in Brabant (Uit:
Morgenschemer. 1874).
Onder den t.: Es lebt ein
Kind in Brabant, overgedr.
in: Fl. Lieder... H. Brühl.
2e afl. 1917, 22; Fl.
Liederdichtung alter und
neuer Zeit... von H. Brühl.
1917, 129.

Omer Karel de Laey.
Neujahr.
-

24
O.t.: Nieuwjaar.
(Uit: Van te
lande. 1902).
Overgedr. in: Fl. Lieder...
H. Brühl. 4e afl. [1917], 9;
Fl. Liederdichtung alter
und neuer Zeit... von H.
Brühl. 1917, 193.

Pol de Mont.
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Z.t., 1e vs.: Du frisscher Hauch, o
Maienluft!
-

24-25

O.t.:
Uchtendhymne.
(Uit:
Lentesotternijen.
1881).
Onder den t.: Am Morgen,
overgedr. in: Fl. Lieder...
H. Brühl. 1e afl. [1917],
22; gewijzigde tekst onder
den t.: Morgenhymne, in:
Fl. Liederdichtung alter
und neuer Zeit... von H.
Brühl. 1917, 152-153.

Karel van de Woestijne.
An meinen Vater.
-

25-26
Z.t., 1e vs.: o Gij, die
kommrend sterven moet,
en Vader waart, Onder den
t.: Meinem Vater,
overgedr. in: Fl. Lieder...
H. Brühl. 4e afl. [1917],
19; Fl. Liederdichtung
alter und neuer Zeit... von
H. Brühl. 1917, 211.

In deze voordracht haalt H. Brühl nog aan: Liedeken tot het
nieuwgeboren Kindeken Jesus van Adriaan Poirters en Avondrood
van Hélene Swarth.
F.W. von Bissing. Die Universität Gent, Flandern und das Deut-
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sche Reich. Leipzig und München, Süddeutsche Monatshefte. 1916.
-

Antwerpen, Stadsbibl.
Bevat:
Emmanuel Hiel.
Z.t., 1 vs.: Wie sollen wir dir
danken, du deutsche
Brüderschar, 1e, 2e str..
-

21

O.t.: Wie sollen wir euch
danken. Lied eenes Vlamings
aan de Duitsche broeders. (Uit:
Gedichten. 1874).

Die Vlamen im Kampf um ihre Sprache und ihr Volkstum von F. Jostes. 2. verm.
und verb. Aufl. Münster i.W., Verl. von Borgmeyer & Co. 1916.
-

Antwerpen, Stadsbibl.
Bevat:
M[artinus] H[ubertus] Rutten.
Rede über die vlämische
Bewegung auf dier
Synodalversammlung des
Bistums vom 20. April 1910.
-

223-235

O.t.: Rede uitgesproken in de
synodale vergadering van zijn
bisdom 20 April 1910.

Edmond van Dieren.
Die katholisch-politische Partei 236-247
um das Vlamentum. Der
vlamische Zwischenfall auf dem
Katholikentage in Mecheln,
September 1909.
O.t.: Het Vlaamsch incident op
het Congres van Mechelen,
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September 1909. 2e herz. en
verm. dr. 1910.
Julius Vuylsteke.
Die niederländische Sprache in 248-271.
den staatlichen und kirchlichen
Unterrichtsanstalten.
-

Fragm. uit: Het Nederlandsch in
het onderwijs van den staat en in
dat der geestelijkheid (Uit:
Verzamelde prozaschriften. III.
1888).
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Alfons Prayon-Van Zuylen van Nyevelt.
Professor Paul Fredericq und die 282-293
Königl. Vlämische Akademie.
Aus der Rede gehalten in der
Sitzung der Akademie am 18.
März 1903.
-

Deze
bijlagen
werden niet
opgenomen
in de 1e
uitg. 1915.

Ein flämisch-deutscher Dichter. Eugeen van Oye. Von F. Jostes. Leipzig und Berlin.
Verl. von B.G. Teubner. 1916.
-

Overdr. uit: Internationale Monatschrift für Wissenschaft Kunst
und Technik. 1 Febr. 1916, kol. 561-592.
Antwerpen, Stadsbibl.
Bevat:
Eugen van Oye.
Zur Schlachtbank.
-

[11-13]
582-585
O.t.: Ter
slachtbank.
(Uit:
Vonken en
stralen.
1889).

An England.
-

[15] 589
O.t.: Aan
Engeland.

1917
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Vlämische Sagen, Legenden und Volksmärchen. Mit 16 alten Ansichten. Hrsg. von
G. Goyert und K. Wolter. Jena, E. Diederichs. 1917.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Bevat:
Eugeen Everaerts.
Zum Geleit. VII-VIII
-

Met Ned. tekst vooraf.

Flandern und sein Volk. Erster Abend: Das alte Flandern. Zweiter Abend: Das
neue Flandern. Vortrag von H. Wirth. Programm- und Textbuch. [Leipzig, Verl. von
Breitkopf & Härtel. 1917].
- Antwerpen, Stadsbibl.
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Bevat:
Lieder und Gesänge der ‘Vlaamsche Beweging’:
H[ippoliet] van Peene.
Der vlamsche Leu. [1e en 5e str.]. 30
-

O.t.: De
Vlaamsche
Leeuw.
1845.

[Heinrich] Hoffmann von Fallersleben.
Flandern über Alles. [1e, 2e en 5e 30-31
str.].
-

O.t.:
Vlaenderen
boven al.
(Uit:
Loverkrans.
1852).

Guido Gezelle.
Das lied von der Güldnen
Sporenschlacht.
-

31

Z.t., 1e vs.:
Groeninge'ns
grootheid of de slag
van de Guldene
Spooren. 1e vs.: Het
Vlaamsche heer
staat immer pal,
(Uit: Laatste
verzen).

Z.t., 1 vs.: Schelde, die Flandern 31-32
so herrlich durchfleusst,
Julius de Geyter.
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Glockensang.
-

-

32
O.t.: Beiaardlied.
(Uit: Vlaanderens
kunstroem; cantate.
1877).

Ned.- en Duitsche tekst tegenover elkaar.

Das niederländische Volkslied vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert im Rahmen
der Geistesgeschichte. Vortrag gehalten von [H.] Wirth... Programm- und Textbuch.
[Z.n.v. pl. en dr., 1917].
- Antwerpen, Stadsbibl.

Bevat:
Julius de Geyter.
Z.t., 1e vs.: Dann wird der Beiaard klingen. (1e str.).
-

O.t.: Beiaardlied. (Uit: Vlaanderens
kunstroem; cantate. 1877).
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Bölke, Otto.
Unter dem Banner der Versóhnung; die Flamen in
Belgien und die Flamen in Deutschland; ein
Brudergruss. Leipzig, Verl. von Krüger & Co. 1917.
-

Antwerp, Stadsbibl.
Bevat:

Emmanuel Hiel.
Oproep aan de Dietschers. 73
- Aufruf an die Deutschen.
Prudens van Duyse.
Gruss auf dem Genter
Sängerfest. - Het
vlaemsche lied aan 't
duitsch gezang gepaerd.

75-78

1931
Beiträge zur Entwicklung der graphischen Künste und der Kunst im Buche. Hrsg.
von der Staatlichen Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe zu Leipzig.
1931.
Bevat:
Frank van den Wijngaert.
Die belgische Holzschnittkunst von Heute.
-

37-50

O.t.: De moderne
Vlaamsche houtsnijkunst.
1927.
Met 13 reproducties van houtsn. van F. Masereel, H.
van Straten, J. Minne, J.F. Cantre en J. Cantre.

1934
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Katholische Leitung in der Weltliteratuur der Gegenwart. Dargest. von führenden
Schriftstellern und Gelehrten des In- und Auslandes. Freiburg im Breisgau, Herder
& Co. 1934.
- Antwerp, Stadsbibl.

Wies Moens.
Das katholische Schrifttum 123-130
der Flamen.
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1935
Felix Timmermans, Dichter und Zeichner Seines Volkes. Hrsg. von A. von Hatzfeld.
Mit 75 Bildern von F. Timmermans. Berlin, Rembrandt. - Verl. [1935].
= Die Zeichner des Volkes. [9].
- Antwerpen, Stadsbibl.

Bevat:
Felix Timmermans.
Wie ich Maler wurde.
-

5-10

Vert. naar het hs.

Der Esel Baudewein. I. Kapitel. ‘Die
Kirmes’.
-

95-103

O.t.: De kermis. (Uit:
Boudewijn. 1919).
In het hoofdstuk (Blz. 82-91), dat A. von
Hatzfeld aan Boudewijn wijdt, komen
verschillende vertaalde fragmenten uit
het gedicht voor.

1939
Flandern-Niederdeutschland; ein Gemeinschaftswerk von Flamen und
Niederdeutschen. Hrsg. von H. Schütt. Hamburg, Haasischer Gildenverlag. 1939.
- Antwerpen, Stadsbibl.

Ferdinand Verenocke.
Drei dietsche Barden. I. Stijn Streuvels 78-88
(geb. 1871). II. René Declercq
(1877-1932). III. Cyriel Verschaeve (geb.
1874).
Stijn Streuvels.
Damme. Übers. von H. Schmülling.

89-110
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O.t.: Damme. (In:
Herinneringen uit
het verleden. 1924).
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Cyriel Verschaeve.
Bach's Matthäuspassion.
-

129-136
O.t.: Bach's
‘Mattheuspassion’ (In:
Uren bewondering, voor
groote Kunstenaars.

J[an] Denucé.
Ein Jahrtausend Handel und Verkehr
zwischen Flandern und dem Ostland.

144-154

Addenda
(op blz. 762.
Jan Denucé
1931-1936
Quellen zur Geschichte der flämischen Kunst. I-VI. Antwerpen, De Sikkel. 1931-1936.
4o. 4 dl. afbn. pltn.
- O.t.: Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche kunst. 1931-1936.

I. Kunstausfuhr Antwerpens im 17. Jahrhundert. 1931. 4o. 314 blz.
- O.t.: Kunstuitvoer in de 17e eeuw te Antwerpen 1931.

II. Inventare von Kunstsammlungen zu Antwerpen im 16. und 17. Jahrhundert.
1932. 4o. x, 404 blz.
- O.t.: De Antwerpsche ‘Konstkamers’ inventarissen van
kunstverzamelingen te Antwerpen. 2.

III. Briefe und Dokumente in Bezug auf Jan Breugel I und II. 1934. 8o. 172 blz.
- O.t.: Brieven en documenten betreffende Jan Breugel I en II. 1934.

IV. Antwerpener Teppichkunst und Handel. 1936. 411 blz.
- O.t.: Antwerpsche tapijtkunst en handel. 1936.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

1938
Die Hanse und die Antwerpener Handelskompanien in den Ostseeländern. Antwerpen,
De Sikkel. 1938. 8o. 159 blz.
- O.t.: De Hanze en de Antwerpsche handelscompagnieën op de Oostzeelanden.
1938.

E. Naamregister
1. Auteurs
Ackere, Maria van, geb. Doolaeghe. - 769, 778, 779.
Anoniem. - 764.
Antheunis, Gentil Theodoor. - 784, 785, 789, 790, 791, 792.
Backer, Franz de. - 774.
Baekelmans, Lode. - 772.
Beers, Jan van. - 737, 788.
Bergmann, Anton. - 772.
Blieck, Francis Jozef. - 781.
Blommaert, Philip. - 742-743, 779.
Bogaerts, Theo. - 773.
Bom, Emmanuel de. - 772.
Bonchel. - 777.
Boucquillon, Bruno Jozef. - 781.
Breyne, Marcel Romeo. - 744-745.
Buysse, Cyriel. - 772.
Capelle, Jan. - 786.
Cauwelaert, August van. - 700.
Claes, Ernest. - 700-702, 773, 774.
Clercq, Rene de. - 745-748.
Cock, Jozef de. - 774-775.
Conscience, Hendrik. - 702-722, 765-766, 772, 779-780.
Coopman, Theophiel. - 784.
Cort, Frans de. - 785.
Craene, Basiel de. - 722.
Dautzenberg, Johan Michiel. - 748, 780, 781-782, 783.
Dela Montagne, Victor Alexis. - 784.
Denucé, Jan. - 802.
Dieren, Edmond van. - 787, 789.
Diricksens, Joos Jozef. - Zie: Zetternam, Eugeen (Pseud.).
Dosfel, Lodewijk. - 764.
Droogenbroeck, Jan van. - 789.
Duyse, Prudens van. - 768, 769, 770, 777, 778, 779, 782, 783, 800.
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Elsschot, Willem (Pseud. voor Alfons de Ridder). - 723.
Everaers, Eugeen. - 898.
Follers. - 769.
Geyter, Julius de. - 748, 786, 789, 799.
Gezelle, Guido. - 748-754, 774, 776, 795, 799.
Goris, Jan Albert. - 766.
- Zie ook: Gijsen, Marnix.
Gijsen, Marnix (Pseud. voor Jan Albert Goris). - 754-755.
Hallen, Ernest van der. - 774.
Hansen, Constant Jacob. - 789.
Hiel, Emanuel. - 755, 789, 795-796, 797, 800.
Hillegeer. Josse. - 766-767.
Hinderdael, Jef. - 723.
Hoffmann von Fallersleben, Heinrich. - 799.
Janssens, Alfons Jozef Maria. - 755-756.
Kerckhoven. Peter Frans van - 723, 769, 781, 786.
Laet, Johan Alfried de. - 724, 770, 778, 780, 788, 794.
Laey, Omer Karel de. - 796.
Lateur, Frank.
- Zie: Streuvels. Stun (Pseudoniem).
Ledeganck, Karel Lodewijk. - 777, 778, 780, 794.
Liederik (Pseud.). - 765.
Loveling, Rosalie. - 792.
Loveling, Virginie. - 789.
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Meyere, Victor de. - 772.
Moens, Wies. - 800.
Mont, Pol de. - 756, 762, 770, 771, 787-788, 789, 792, 793, 794, 796.
Nolet de Brauwere van Steeland, Johan. - 781, 783.
Os, Van. - 769.
Oye, Eugeen van. - 785, 790-791, 796, 798.
Peene, Hippoliet van. - 756, 778, 799.
Pillecijn, Filip de. - 724, 774, 775.
Prayon-van Zuylen van Nyevelt, Alfons, 798.
Renier. - 778.
Rens, Frans. - 780.
Ridder, Alfons de.
- Zie: Elsschot, Willem (Pseudoniem).
Rodenbach, Albrecht. - 761, 794, 795.
Roeland, Jan. - 770.
Roelants, Maurice. - 724, 773.
Roose, Georg Peter Maria. - 724.
Rooses, Max. - 762-763.
Ruckelingen, Lodewijk van. - 767.
Rutten, Martinus Hubertus. - 797.
Ryswyck, Jan Baptist van. - 785.
Ryswyck, Jan Theodoor van. - 778-779, 781, 788.
Sabbe, Julius. - 793.
Simons, Jozef. - 726, 775.
Streuvels, Stijn (Pseud. voor Frank Lateur). - 726-729, 801.
Stijns, Reimond. - 772.
Teirlinck, Herman. - 729.
Thiry, Antoon. - 730-731, 739, 773, 775, 776.
Timmermans, Felix. - 731-739, 761-762, 774, 801.
Velde, Anton van de. - 739.
Vercnocke, Ferdinand. - 801.
Vermeersch, Gustaaf. - 772.
Verschaeve, Cyriel. - 756-761, 763-764, 767-768, 800.
Vuylsteke, Julius. - 789, 797.
Walschap, Gerard. - 740-741.
Willems, Jan Frans. - 777, 778, 779.
Woestijne, Karel van de. - 742, 773, 796.
Wolf, J.W. - 769.
Wijngaert, Frank van den. - 800.
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Zetternam, Eugeen (Pseud. voor Joos Jozef Diricksens). - 742.

2. Vertalers
Ackermann, Werner. - 727, 728.
Alberti, H. - 720.
Arenz, Carl. - 705, 708, 709, 710, 718, 742.
Augustin, El. - 724, 730, 740, 741.
Augustin, Fel. - 724, 730, 740, 741.
Bauer, H. - 713.
Beer, Taco de. - 770.
Berg, R. von. - 717.
Beyerle, K. - 744, 764.
Biekens, Bertholf. - Zie Breyne.
Bierbaum, Otto Julius.
Bleek, K.L.W. van der. - 713, 717.
Bonsmann, Th. - 766.
Breyne, Marco Romeo (Pseud. voor Bertholf Biekens). - 767.
Brühl, Heinrich. - 794-795.
Büchele, C. - 705, 706, 707, 709, 712, 713, 714, 720.
Dauffenbach, Wilhelm. - 768.
Dautzenberg, Johan Michael. - 782, 783.
Decroos, J. - 749.
Diepenbrock, C.F. - 714.
Diepenbrock, Melchior (von). - 721.
Düringsfeld, Ida von. - 786, 787.
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Eiler, H. - 718.
Erkelenz, Carl Hanns. - 773.
Falk, F. - 722.
Flemmich, Heinrich. - 785.
Floerke, Hanns Roland. - 700.
Gärtner, G. - 704, 717, 725, 772.
Gigot, Ph. - 704, 706, 708, 709, 712, 720, 721.
Goyert, Georg. - 704, 773, 798.
Grahl, E. - 707.
Hatzfeld, Adolf von. - 801.
Hechtle, Marta. - 741.
Heinrichs, O. - 706, 715.
Heinze-Berg, H. - 755.
Hermann, R. - 761.
Hoffmann von Fallersleben, Heinrich von. - 784, 791-792.
Hollander-Lossow, Elise von. - 723.
Huebner, Friedrich Markus. - 737.
Jacobs, Karl. - 729, 732, 762.
Jostes, F. - 797, 798.
Kämpfer, Lucy. - 787.
Kelterborn, Otto Hermann. - 725.
Kippenberg, Anton. - 725, 731, 732, 735, 761.
Kneisel, G. - 714.
Lange, W. - 708.
Lindau, Hans. - 765.
Lochner, J. - 761.
Loets, Bruno. - 741.
Lonnes, R. - 754.
Meer, E. ter. - 701.
Mertens, Peter. - 701, 724, 728, 731, 732, 734, 737, 738, 739, 768.
Metzler, Th. - 722.
Möser, Albert. - 756, 771.
Müldener, R. - 712, 720.
Overmann, G. - 710.
Oye, Eugeen van. - 790, 793, 794.
Ploennies, Luise von. - 768, 769, 777.
Poppel, Georg van. - 757, 758, 763.
Pottmeyer, Heinrich. - 749.
Prell, G. - 756.
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Rieder, Karl.
Ross, J.H. - 765.
Rost, Nico. - 727.
Rüttgers, S. - 717, 729.
Sailler, H. - 719.
Scheler, A. - 707, 711.
Schmülling, Hermine. - 726, 727, 729, 801.
Schneider, L. - 788.
Scholz, A. - 714.
Schowalter, A. - 715, 716.
Schroder, Rudolf Alex. - 742.
Schulz, W. - 726.
Sehm. H. 784.
Spohr, Wilhelm. - 716.
Steinbach, A. - 704, 708, 710, 711, 719, 720.
Stromer, Th. - 704.
Stubenrauch, M. von. - 767.
Stück, E. - 739.
Unger, W. von. - 745.
Valeton-Hoos, Anna. - 727, 728, 729, 732, 734, 735, 738.
Vogt, von. - 743.
Wachenhusen, H. - 708.
Wagner, G. - 710.
Wegener, E. - 709, 721.
Wirth, Hermann. - 748, 756.
Wolf, J.W. - 711, 714, 770.
Wolf, M. - 714.
Wolff, O.L.B. - 704, 708, 710, 713, 719, 720, 765.
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Berg, R. von. - 717.
Beyerle, K. - 744.
Bierbaum, Otto Julius. - 792, 793.
Bissing, Friedrich Wilhelm von. - 796.
Bölke, Otto. - 800.
Borms, August. - 726.
Breyne, Marcel Romeo (Pseud. voor Bertholf Biekens). - 767.
Brühl, Heinrich. - 794.
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Hammer, Franz. - 728.
Hart, H. - 770.
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Leonard, J. - 766.
Masereel, Frans. - 800.
Mauch, X.A. von. - 766.
Michiels, J.B. - 763.
Minne, Joris. - 800.
Pape, H. - 741.
Peters, R. - 722.
Porsche, O. - 716.
Reinhold, Rose. - 774.
Renner, Paul. - 771.
Rieder, K. - 705.
Roselieb, E. - 724.
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Schulz, Wilhelm. - 726.
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Spörri, H. - 726.
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Straten, Henri van. - 800.
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Vergadering van 18 October 1939.
Zijn aanwezig: de heeren A.H. CORNETTE, bestuurder; A. CARNOY, onderbestuurder;
L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren L. VAN PUYVELDE, A. VERMEYLEN, J. SALSMANS, L.F. TOUSSAINT VAN
BOELAERE, J. VAN MIERLO, J. CUVELIER, F. TIMMERMANS, J. VAN DE WYER, EM.
DE BOM, L. BAEKELMANS, L. GROOTAERS, L. MONTEYNE, J. EECKHOUT, E.
BLANCQUAERT, J. GRAULS, FR. BAUR, J. LINDEMANS, FR. DE BACKER en F. DE
PILLECYN, werkende leden;
de heer A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid.
Hebben zich laten verontschuldigen: de heeren J. MULS, R. VERDEGEM, A. VAN
CAUWELAERT en W. VAN EEGHEM, werkende leden.
***

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

Aangeboden boeken
Door de Regeering:
- Linguistische Studiën II. Essais de Linguistique Indo-Européenne, par GEORGE
VAN LANGENHOVE;
- Contribution á la Linguistique des Noms d'animaux en Indo-Européen, par
ELISABETH RAUCQ;
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- Edmond - Puxi - Michel. - Les Prénoms et les Surnoms de trois Enfants, par
ANTOINE GREGOIRE.

Door den heer Prof. Dr. A.H. CORNETTE:
- De Vlaamsche Schilderkunst in de XVIIe eeuw.

Aangekochte boeken
-

Gedichten van ARNOLD SAUWEN;
Hamlet in den Spiegel, door HERWIG HENSEN;
De Cirkel tot Narkissos, door denzelfde;
Haus und Hof in niederdeutschen Sprache zwischen Weser und Hunte, von
RUDOLF WARNECKE;
De Soldaat Johan, door F. DE PILLECYN;
Schaduwen, door denzelfde;
Witte Orchideeën, door SIGRID UNSET;
Het brandende Braambosch, door dezelfde;
De trouwe Vrouw, door dezelfde;
Aufsätze und Reden, door A. SCHRÖDER;
Kerstmis in de Kempen, door A. COOLEN;
De drie Gebroeders, door denzelfde;
Zegen der Goedheid, door denzelfde;
Sibylle, door G. WALSCHAP;
Het Kind, door denzelfde;
Anders en eender, door A. VAN SCHENDEL;
Een Stoombootje in de Mist, door HERMAN DE MAN;
De Koets, door denzelfde;
De kleine Wereld, door denzelfde;
De verwarde Kalender, door AUG. VAN HOUTTE;
Het vijfde Zegel, door S. VESTDIJK;
De Katholieke Encyclopedie. Aanvullings- en Registerdeel;
Mechelen de heerlijke. Afl. 16.
Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis. Dl V;
Dictionnaire wallon-français, par L. REMACLE.
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Mededeelingen van den Bestendigen Secretaris.
1o Fondsen der Academie. - Bij Kon. Besl. van 9 Juli ll. worden goedgekeurd de
rekeningen van de Fondsen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde over het jaar 1938.
2o Merghelynck-legaat. - Op een brief van den heer Minister van Openbaar
Onderwijs, betreffende de eventueele vervreemding van een stuk gronds behoorende
tot het Merghelynck-legaat te Wulveringhem, werd door het Bestuur der Academie
een juridisch bezwaar opgeworpen (brief van 20 September 1939). De Academie zal
op de hoogte gehouden worden van het verloop dezer zaak.
3o Opleiding van de geaggregeerden van het Secundair Onderwijs. - Bij brieve
van 11 Augustus ll. laat de heer Minister van Openbaar Onderwijs aan de Academie
weten dat, ingevolge den wensch door haar uitgesproken, het besteden van een
afzonderlijk jaar studie aan de opleiding van de geaggregeerden van het secundair
onderwijs het voorwerp is van een grondig onderzoek vanwege de bevoegde diensten.
4o Lode Baekelmans-prijs. - De notarieele akte van de L. Baekelmans-schenking
bedragende 46.000 fr. zal te Antwerpen verleden en door de Academie aan de
goedkeuring van den Koning onderworpen worden.
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5o Nationaal Portugeesch Congres. - Bij brieve van 8 Septembre ll. noodigt Z. Exc.
de Gezant van Portugal de Academie uit op het Congres dat op 1 Juli 1940 te Lissabon
zal gehouden worden.
De inrichters van het Congres verzoeken de Belgische professoren en academici
vooral diegenen die hun aandacht aan de geschiedenis van de cultureele en andere
betrekkingen tusschen Portugal en Vlaanderen hebben gewijd, bijdragen voor de uit
te geven handelingen van het Congres te willen inzenden.
6o Lodewijk De Raet-herdenking. - Ten gevolge van de tijdsomstandigheden zijn
de inrichters van de L. De Raet-hulde verplicht geweest af te zien van het opzet een
openbare academische zitting te houden.
De herdenking zal bestaan uit de onthulling op 19 November van een borstbeeld
van L. De Raet in de Rijksuniversiteit te Gent.
De heeren A.J.J. VAN DE VELDE, E. BLANQCUAERT en FR. BAUR zullen er de
Academie vertegenwoordigen. De Academie heeft ook ingeschreven op een exemplaar
van het ‘Gedenkboek Lodewijk De Raet’.
7o Suid-Afrikaanse Akademie. - Bij brieve van 31 Juli ll. laat Mej. Dr. Elizabeth
J.M. Conradie ‘tijdelijk lector’ in de Zuid-Afrikaansche Taal en Cultuur aan de
Universiteit te Amsterdam, den Bestendigen Secretaris weten, dat zij als
‘vertegenwoordiger van die Suid-Afrikaanse Akademie in die Nederlande (Noord
en Suid)’ werd aangeduid ter vervanging van Prof. G. Besselaar.
Tevens maakt zij de Academie het Jaarverslag 1938-
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1939 over van de ‘Stichting tot bevordering van de Studie van Taal, Letterkunde,
Cultuur en Geschiedenis van Zuid-Afrika’.
8o Algemeene Zitting van 22 November 1939. - De heer Prof. DR. KLOEKE,
buitenlandsch eerelid der Academie, drukt den wensch uit in de aanstaande plenaire
vergadering der Academie een lezing te houden over het Roelantslied.

Mededeelingen namens de commissie
I. - Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Prof. DR. E. BLANCQUAERT, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren GOEMANS, VAN MIERLO, CUVELIER, CARNOY (voorz.),
GROOTAERS en BAUR. en het hospiteerend lid, de heer L. BAEKELMANS.
Op de dagorde staat:
Onderzoek van de nagelaten handschriften van wijlen DR. L. WILLEMS.
De hr GOEMANS legt ter tafel: 1o) diverse bibliografische lijsten over L. WILLEMS.
2o) de pakketten met de nagelaten handschriften.
Hieruit worden de Reinaert-documenten gelicht, en worden vooralsnog
aangehouden voor nader onderzoek door Collega's VAN MIERLO en BAUR:
1) Over den datum van den Reinaert I.
2) Over Reinaert II, vs 7587 en den Vlaamschen oorsprong van den Reinaert
II.
Prof. VAN MIERLO neemt de hss. mee en zal hierover advies uitbrengen.
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Als aanvulling bij de dagorde houdt Prof. VAN MIERLO een lezing getiteld: ‘Over
den Boem der Schriftueren en het geval Jacob van Middeldonck’.
Te Winkel, in zijn ‘Ontwikkelingsgang...’, beweert dat Jacob van Middeldonck
in 1546 te Antwerpen ter dood werd veroordeeld om den proloog op het spel ‘Den
Boem der Schriftueren’ te hebben voorgedragen in 1542.
Jacob van Middeldonck werd echter, blijkens de door Te Winkel geciteerde bron,
die door Prof. VAN MIERLO in het Antwerpsch Archievenblad, Dl VIII, werd
nagegaan, vrijgesproken en alleen verwezen tot de kosten van het geding.
Aan de bespreking nemen deel de heeren BAEKELMANS en BAUR.
II. - Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De h.
TOUSSAINT VAN BOELAERE, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren SALSMANS, dd. Voorzitter, DE BOM en TIMMERMANS.
Hospiteerend lid, de heer CARNOY.
Op de dagorde staat:
1o Verkiezing van een lid ter vervanging van den heer A.J.J. VANDE VELDE.
Verkozen wordt de heer L. BAEKELMANS.
2o Noord- en Zuid-Nederlandsche Bibliographie over Natuur- en Geneeskunde tot
1800 (9o bijdrage). - Lezing door Prof. A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid.
De 9e bijdrage bevat 248 titels van boeken en verhandelingen. Zij behandelt de namen
beginnende met M en sluit met den naam Overkamp. Met deze 9e bijdrage zijn
totnogtoe 2192 titels behandeld. In het bizonder gaf spreker inlichtingen over
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werk van van Maerlant; over van Mander, schrijver van het Schilderboek van 1604;
van Marum, die voor de eerste maal een electriseermachine heeft vervaardigd; van
Mauden, den Antwerpschen geneesheer; Maria Sibylla; Merian, een kunstenares,
tevens kenster van Oostersche insecten. Verder behandelde spreker de werken van
den tuinbouwkundige Miller; prof. van Mons der Leuvensche Universiteit; Munting,
een tuinbouwkundige; van Nielen, beroemd door zijn studiën over de pokken en zijn
onderzoek van de koortsbast (quinine); Nieuwentijd, den natuurkundigen filosoof;
en, ten slotte, den geneeskundige Overkamp.
De Commissie stelt voor deze nieuwe bijdrage in de Verslagen en Mededeelingen
op te nemen.

Dagorde
1o Prijsantwoorden voor de Academische wedstrijden. - Op de vraag door den
heer BAUR gesteld of het niet mogelijk is, gezien de tijdsomstandigheden, den datum
van inleveren der prijsantwoorden voor 1940 eenige maanden te verschuiven, geeft
de heer bestuurder de verzekering, dat maatregelen in den aangewezen zin zullen
getroffen worden.
2o Lezing door den heer Prof. A. Carnoy, onderbestuurder: Toponymische studie
over de verspreiding der boomen in ons land in Frankische tijden.
De heer Bestuurder wenscht spr. met zijn lezing geluk en stelt voor deze in de
Verslagen en Mededeelingen op te nemen, wat door de vergadering wordt beaamd.
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Toponymische studie over de verspreiding der boomen en planten
in het Frankisch tijdperk
Door Prof. Dr. A. Carnoy
Onderbestuurder van de Koninkl. Vl. Academie voor Taal- en
Letterkunde.
Het is thans overbodig geworden over het nut van de toponymie uit te weiden.
Iedereen weet dat zij den taalkundige heeft voorzien van een schat van vroeger
onbekende woorden, vormen en voorbeelden van phonetische verschijnsels,
dagteekenende uit de tijdperken waarover onze documenteering immer te schaarsch
zal blijven.
Buitendien wordt de waarde van de toponymische inlichtingen op archaelogisch,
folkloristisch en geschiedkundig gebied niet meer betwijfeld. Het verzamelen van
al de namen van gehuchten, pachthoeven, landerijen, wegen, beekjes, enz., leert ons
hoe langer hoe beter de ontginning van den grond en de ontwikkeling van de bevolking
gedurende de middeleeuwen en het modern tijdperk kennen. Maar, naast deze zoo
talrijke toponymische benamingen die door geduldige ijveraars dienen bijeengebracht
en verklaard te worden, beschikt men over de eigenlijke dorpsnamen, die meestal
van een veel ouderen datum zijn en ons in staat stellen tot het Frankisch, ja soms tot
het Gallo-Romeinsch tijdperk, op te klimmen.
Hier is, het spreekt wel van zelf, onze oogst van interessante gegevens minder
rijk, maar hij is des te kostbaarder, daar het juist tijdperken geldt waarover wij
onvoldoende ingelicht zijn.
Nu pas beginnen wij voor deze namen gegevens genoeg te bezitten om op
verscheidene punten gerechtigd te zijn aan synthese te denken. Men gelieve in dit
opstel een bescheiden
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poging van dien aard te vinden op het gebied van boomen.
Wat leeren ons die oude dorpsnamen, omtrent de samenstelling van de wouden
en van de boomgaarden in de verre tijden van het Frankisch tijdperk?
Eerst en vooral zien wij, ditmaal door de toponymische feiten, het algemeen
vermoeden gestaafd, dat er toen veel meer wouden bestonden dan op onze dagen.
Zekere streken, zooals het Hageland, het gebied ten Noorden van het Pajottenland
rondom Buggenhout, de streek ten Zuiden van den Kemmelberg, wemelen van namen
van bosschen, boomen en ontginningen ontleend aan bosschen, vorsten,
struikgewassen, enz.
Het ligt buiten ons doel de geschiedenis na te gaan van het geduldig werk waardoor
de boeren gedurende de middeleeuwen hun grond uit de wouden hebben veroverd.
Trouwens, de Franken hebben zich eerst vergenoegd met het inpalmen van de
Romeinsche villa's.
Wat hun samenstelling betreft, schijnen die wouden van onze moderne bosschen
weinig te verschillen.
De beuk speelde er de grootste rol: Boekel (= beuk-loo), Boechout, Buken zijn
gewone benamingen.
Natuurlijk treft men ook den eik aan: Eeke, Eichem, Eekloo. Wat echter dezen
boom betreft, is men verrast hem te zien vermelden juist daar waar men redenen te
over heeft om te gelooven dat dergelijke groote boomen weinig of nooit op natuurlijke
wijze gegroeid zijn. Eekloo, b.v. ligt in het zandig en moerassig gebied van
Noord-Vlaanderen. Anderzijds langs de vroeger woeste oevers van de Maas liggen
Maas-eik, Alden-eik en Kessenich. Deze drie namen staan zoo dicht bij mekaar dat
de aanwezigheid van groote eiken, waarschijnlijk als eenzame boomen, in de
uitgestrektheid tusschen de z.g. ‘dorsale’ en de Maas moet aannemen.
De grond is er heel zandig, maar toch niet zoo droog als op de hoogere vlakten
van de Limburgsche Kempen. Men bereikt er water op een geringe diepte. Nochtans
zijn al de boomen die er nu wassen klaarblijkelijk ‘geplant’ geweest, en nergens is
er iets te vinden dat op een natuurlijk bosch zou gelijken. Eenmaal geplant, het zij
in 't voorbijgaan gezegd, gedijen de boomen nogal gemakkelijk. Het cassaniacom
‘eiken bosch’ waaruit Kessenich ontstaan is, stond bij een Romeinsche heirbaan en
schijnt sedert lang een kleine vesting te zijn geweest.
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Het is daarom niet onredelijk te denken dat de eiken daar opzettelijk werden geplant.
Juist omdat zij, in die streek, geen gewoon verschijnsel waren, hebben zij tot
kenteeken van zekere plaatsen gediend.
Het baart geen mindere verrassing in volle Kempen den hagebeuk te zien vermelden
en wel met zijn oeroude benaming: heren- (eng. horn-tree, lat. carpinus). Men treft
Herentals en Herenthout aan, en, op de zuidelijke grens van de Kempen, Herent in
Brabant. Het is volstrekt uitgesloten, dat hagebeuken als wilde boomen midden in
de heidevlakten van de Kempen zouden zijn gewassen. Het is eenigszins bevreemdend
dat de taalkundigen zoo weinig aandacht aan dat woord heren, herenteer geschonken
hebben. Het blijft in de Vlaamsche dialekten bewaard, en is van den
proto-Europeeschen stam met lat. carpinus oerverwant. De Franken hebben het tot
in Wallonië toe ingevoerd, waar het in den naam van het Henegouwsch dorp Hornu
en, misschien, in dien van Herinne (lez-Pecq) te vinden is. De oervormen zouden
Germaansche collectieven zijn: hernōth en hernummiō. Natuurlijk is de vermelding
van hagebeuken in Hoog-België minder abnormaal dan in het Noorden, daar de boom
er een gewoon bestanddeel der bosschen uitmaakt, wat nooit in de Kempen het geval
was. Wij zullen dan ook wijs handelen met aan te nemen dat Herentals en Herenthout
op hagen of priëelen wijzen, waarvan zekere boerderijen voorzien waren.
De verspreiding van den olm gelijkt op die van den hagebeuk. Hier ook geldt het
een soort welke slechts in Hoog-België als inheemsch gewas verschijnt, alhoewel
wij er aan gewoon zijn hem overal als geplanten boom aan te treffen. Zijn oudste
Frankische naam was: elm en als zoodanig verschijnt hij in Helmet (bij Brussel) en
in Elmpt bij Sittard (op Duitsch gebied). Die benamingen zijn zeker oud, daar sedert
de middeleeuwen het leenwoord olm de plaats van elm heeft ingenomen en als
zoodanig in de latere plaatsnamen, zooals Olmen, Olmenhoek (bij Erps-Kwerps heeft
gezegevierd. Nochtans treffen wij, naar mijn oordeel, een ander voorbeeld van elm
aan, in den naam Elmare (een gehucht van St. Jan-in-Eremo). In 1188, schreef men
Elmaria, zoodat alles er op wijst dat men hier te doen heeft met een contaminatie
tusschen elm en lat. ulmaria. Elmare was een olmenbosch zooals Varssenare (=
fraxinaria), een ‘esschen-
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bosch’ was, beide gevallen zijnde in het Noorden van Vlaanderen te vinden, waar
evenmin als in de Kempen wilde olmen (ulmus montana) ooit gegroeid hebben. Dit
leidt ons dus tot de overtuiging, dat het planten van den grooten olm (ulmus
campestris) reeds in die oer-oude tijden veel uitbreiding had genomen.
Waarschijnlijk was hij als sieraad van woningen en dorpcentrums, een concurrent
van de linde, die natuurlijk steeds de classieke boom geweest is, bestemd om aan de
huizen lommer te schenken en om bij driewegen of in dorpcentrums ‘kapelletjes’ te
dragen. Geen wonder dat overal, ook in het Noorden, namen te vinden zijn als Lint,
Linden, Drieslinter, Linthout, Lille, Lilloo, Limburg, enz.. Hier is er geen twijfel dat
het geplante boomen geldt, die niet alleen als orienteeringspalen dienst deden, maar
dikwijls een godsdienstige of bijgeloovige beteekenis hadden. De linde als echt wilde
boom is inderdaad een zeldzaamheid in de Kempen.
Voor de andere boomen met eenjarige bladeren bestaat er geen aanleiding om te
gelooven dat zij geplant werden. Natuurlijk gewaagt men veel van esschenboomen
(Assche, Esschenbeek, Assebroek, Assenede, Grand-Axhe, Aye-en-Famenne [1139,
ASC]), enz., soms met den Latijnschen naam (Varssenaere, Vrasene, Virginal); van
wilgen (als wilg, wijt, wisch, rijs, werf, enz.), (Wichelen [= wilglina?]), Wytschote,
Widooi, Wihogne, Wiers, Wy, - Werchter [= werf-ter], - Riest, Risoir, - Wishagen,
enz.); van espen (Aspelaar, Arbre [= asp-ara]); van elzen (Elsene, Ellezelles, Elst,
Relst, enz.): alle boomen die op vochtige gronden overvloedig aan 't gedijen waren
en zelfs als wild gewas dienst konden bewijzen. Ook werd de hazelnoot, een niet
ongewoon struikgewas van de bosschen die op een min of meer leemachtigen grond
groeiden, om zijn vruchten meer dan eens vermeld (Hasselt, Assels, Hallet, Halleux
- Kolruit). Maar van andere boomen is er in de toponiemen geen spoor, alhoewel zij
zeer zeker aanwezig waren zooals b.v. de welriekende gagel der Kempische
turfgronden, de wegedoornen, de kornoeljeboomen, die overal, met de wilgen, het
schaarhout in de Kempen vormen, enz.. Zelfs van den eschdoorn (= fr. érable) wordt
niet gerept, alhoewel hij niet onbekend was, daar zijn oudste Germaansche naam
hluni, in het Walenland gedrongen is, b.v. in Flénu. Ongetwijfeld plantte men dit
soort nog niet.
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Maar, in zake geplante boomen, vraagt men zich heel natuurlijk af of de naaldboomen
geheel en al onbekend waren, daar zij toch volgens de botanisten, geen deel uitmaken
van onze inheemsche flora (wel te verstaan buiten den jeneverboom). In de
Leuvensche Bijdragen (LXVIII. 102), hebben wij er de aandacht op gevestigd, dat
niettegenstaande het uitschakelen van deze belangrijke boomen uit het getal van
degene die in de verre tijden door de inwijkelingen werden aangetroffen, sporen bij
de vleet in de oudste plaatsnamen van dergelijke soorten aanwezig waren. Bedoeld
worden benamingen zooals: Veurne, Torhout, Turnhout, Kinrooi, Chenogne, Fisenne,
Fize waarin de woorden voortleven welke in het Duitsch nog te vinden zijn als Föhre,
Kien, Fichte, en buitendien een oud woord: tor, torn, dat men in het Oud-Noorsch
aantreft. Nu juist bij Turnhout, wiens naam ‘dennenbosch’ schijnt te beteekenen,
spreekt men, in 1021, over een Turnouter Voerde, waar Voerde een collectief is van
voor: voer ‘denneboom’.
Het valt dus niet te loochenen dat reeds in die verre tijden naaldboomen in de
Kempische vlakte te vinden waren. Natuurlijk kan er geen kwestie zijn van eenig
verband tusschen die denneboomen en de sparrebosschen van onzen tijd. Deze
plantages zijn namelijk eerst sedert ongeveer honderd jaar in de heide aangelegd
geworden.
Het blijft nochtans waar dat naaldboomen, mits zekere zorgen in den aanvang aan
hun opleiden besteed, in de zandvlakten nogal gemakkelijk groeien. Dit kan reeds
veel vroeger opgemerkt geweest zijn en - wel te verstaan op kleine schaal, - zal men
waarschijnlijk dergelijke boomen op zekere Kempische plaatsen geplant hebben.
Het is niet moeilijk doeleinden uit te denken welke men voor oogen had met het
onderhouden van dergelijke gewassen, die én door hun hars, én door hun immergroene
bladeren, én door hun hout voor allerlei gebruik vatbaar waren.
Wat het hout betreft, hechtte men aan den taxusboom het grootste belang, daar
zijn hout heel hard is en - zooals het hout van ceders of boksboomen - voor het
vervaardigen van meubels en koffers in aanmerking kwam. Daarom speelden de
ijven een groote rol in den ouden tijd.
Dat men ze plantte is heel waarschijnlijk. Ze hebben nochtans weinige of geen
sporen in de toponymie van België achter-
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gelaten. In 't Walenland heeft men wel is waar een taxarius, namelijk Tahier, afdeeling
van Evelette. Eventueel zou de iep- van de rivier Iep-ara (waaruit: Ieperen) een
verdietsching kunnen zijn van een Keltisch îwa- ‘taxus’. Nochtans, zooals voor
Ipenrooi (afd. Meer) kon men hier met olmen te doen hebben (Ndl. iep) of zelfs met
klimop (germ. îbwa).
Wat onze kleine cedertjes betreft, nl. de jeneverboomen, zij gedijen op drooge,
woeste gronden en kwamen vroeger én in de Kempen én in de Ardennen veel vaker
voor dan heden. Zij ook bezaten een soort van hout dat naar waarde werd geschat.
Om deze laatste reden en met het oog op de ontginning van de onvruchtbare plaatsen
waar zij groeiden, zijn zij schaarscher geworden. In zekere streken vindt men nochtans
nog sporen van hun bestaan, zoo b.v. in Kettenis in het land van ‘Over de Maas’. Te
vergeefs heeft MANSION ons willen overtuigen dat wij hier zouden te doen hebben
met een kunstmatige benaming aan het Middeleeuwsch Latijn ontleend: catenis ‘aan
de kettingen’ d.w.z. aan de weverstoelen. Het ligt, integendeel voor de hand Kettenis
te vergelijken met de verschillende afleidingen van het Volkslatijn: catanus
‘jeneverboom’ die in Frankrijk overvloedig verschijnen als Cadenex, chadenier,
Chahaignes, enz. (Groehler, Franz, Ortm. 185). Kettenis is gevormd zooals Henis
(haganicia), collectief van hagan ‘omheining’, Battice, Xhoris, en zoo meer, die ook
in het Limburgsche te vinden zijn. In dezelfde streek heeft men Chaineux (1334
Chaienneux) dat van catanetum ‘jeneverbosch’ voortkomt.
Deze benamingen bewijzen, dat het nu zoo frisch en zoo voorspoedig Herveland
eenmaal heuvels vertoonde welke op die van de Famenne en van het land van Couvin
geleken, met hun steenen en hun heidegronden.
Natuurlijk vond men op die woeste gronden andere struiken dan de
jeneverboompjes en het baart dan ook verwondering dat de brem die thans juist op
al die hellingen zoo overvloedig gedijt en de luister is van onze lente, zoo zelden in
de oude toponymie verschijnt, alhoewel het een gewas geldt dat niet alleen
opmerkenswaardig is, maar door iedereen bekend en in algemeen gebruik voor het
vervaardigen o.m. van bezems. Men vraagt zich daarom af of in de oudste tijden de
struik in kwestie soms niet door andere namen werd genoemd. In feite, was hij zeker
onder de gewassen die collectief aangeduid werden als
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bors in Borsbeek, Boorsem, Borset, Borsu. Bors is verwant met Fr. brosse en fr.
broussaille. Nog waarschijnlijker diende Vors dikwijls als benaming voor bremmen.
Trouwens is vors eigenlijk de ‘stekelbrem’. Maar wat verstond men daardoor? Toch
niet de ulex Europaeus (fr. ajonc), die wel is waar, heden in onze bosschen soms
voorkomt, maar niet inheemsch is. Misschien wordt de genista anglica bedoeld, een
kleiner soort van brem met doornen, in de Kempen en in het Hageland niet ongewoon,
doch veel minder van belang dan de bezembrem (sarothamnus). Ongetwijfeld zal
vors meer dan eens, de gewone brem beteekend hebben, waardoor aan zijn veelvoudig
verschijnen in de toponymie een uitleg wordt gegeven: Vorselaar, Vorsene, Vurste,
Rijkevorsel, enz..
Een redeneering van denzelfden aard is op de talrijke vermeldingen van de
hulst-formaties toe te passen, zooals Hulst, Houthulst, Hulsthout, Hulsbeek, Holsbeek,
Olsene, enz.. Het is ondenkbaar dat die benamingen allemaal op het bestaan zouden
wijzen in de Kempen of in 't Hageland, van hulsboomen, die er zelden of nooit in
het wild voorkomen. Meer dan eens voorzeker werden hier doornachtige struiken in
't algemeen bedoeld, zoodat daarom Holsbeek als synoniem van Dworp (thaurnu-apa
‘doornbeek’) is te beschouwen, tenzij er, in een of ander geval op geplante hulsten
werd gewezen. De immergroene boomen hebben namelijk altijd in de tuinen een
eereplaats ingenomen.
Daar er nu van de tuinen wordt gewaagd, mag men zich wel afvragen wat in de
boomgaarden van Gallo-Romeinsche en Frankische tijden aangetroffen werd. De
plaatsnamenkunde meldt ons weinig daarover. Weliswaar wordt er op appelboomen
gezinspeeld. In Henegouwen heeft men een Pommeroeul d.w.z. pomariolus klein
plantage van appelboomen’. Misschien ook werd Auvelay voor aballetum van Kelt.
aballos ‘appel’ afgeleid. Buitendien heeft men in Vlaanderen: Appels, Appelterre.
De laatste naam is hetzelfde als eng. appeltree. De peereboomen zijn minder goed
vertegenwoordigd. Men kent slechts een Piringen bij Tongeren, in een land van
boomgaarden. De notelaars ontbraken niet, daar het Latijnsch woord nucarius in
Nokere voortleeft, terwijl in 't Walenland Noiseux de voortzetting is van nucetum.
Kerzen werden naar waarde geschat. MANSION schijnt gelijk te hebben met zijn
gewaagde etymologie van Serskamp,
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dat eigenlijk een kerzenveld is; maar de verandering van k tot ch of s zou eerder als
gallicisme dan als inguaeonisme moeten beschouwd worden. Buitendien kent men
in Brabant een Kersbeek en in 't Walenland een Cherzy (cerisiacum).
De mispelboom - geplant of wild - verschijnt in Mispelare en ten zuiden van de
taalgrens in Mellier, Melreux, Melroy (= mespilarius, mespilaretum). Het woord
mispelter leeft ook in gehuchten voort.
Een zeker mysterie heerscht rondom een boom dien men door alida aanduidde.
In het oud-Fransch beteekende alie, een ‘elsbessenboom’. Een alidarium zou dus
heel normaal op een bosch van lijsterbessen wijzen. Dit zal wel de beteekenis geweest
zijn van Alie te Bruly, dat in 1180 Aldire (= alidarium) was. Maar moeten wij
hetzelfde denken voor de verscheidene Elderen (= Odeur) van Haspengouw?
MANSION dacht het mogelijk dien naam uit het Keltisch af te leiden: ar-duro ‘bij de
vesting’. Nochtans wijzen de oude spellingen op alderium als uitgangspunt, wat best
als vervorming van lat. alidarium kon verklaard worden. Ook Alken, omtrent in
dezelfde streek, schijnt van alidacum te komen (in 1066: Alleche), wat als ‘land van
de alida's’ kon verstaan worden. Daar zoowel in de Romeinsche als in de
Nederlandsche dialecten verwarring heerscht voor de afleiding van alisa, alida
tusschen de beteekenissen: els, elsbes, lijsterbes, zou het misschien voorzichtig zijn
die verschillende alidarium en alidacum van Limburg te beschouwen als ‘bosschen
van elzen’, eerder dan als ‘plantages van lijsterbessenboomen’. Maar, in alle geval,
houden wij staande, dat zoowel de Dietsche als de Romaansche vormen op een
afleiding uit een boomennaam wijzen en dat men totnogtoe op een dwaalspoor is
geraakt met de verklaring van de verschillende Elderen en van Alken.
Van pruime- of andere fruitboomen is er geen spoor in de oude plaatsnamen te
vinden.
Anderzijds plantte of zaaide men ook groenten of kruiden. Onder deze speelt de
melde een bizonder belangrijke rol. Zij heeft aanleiding gegeven tot het noemen van
de verschillende Meldert van ons land (meld-aard ‘aarde van melden d.w.z. voor
groenten’; daaruit Melsbroek, Melden en een reeks: Meldert).
Vervolgens heeft men het look, dat onder verschillende vormen in het verleden
alhier op groote schaal werd verbruikt.
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Wild of geplant verschijnt het dikwijls in de toponymie, meestal onder den
Oud-Germaanschen naam: hramusa, waaruit Ramselbij-Turnhout: (= Ramsloo),
Ranst, Ramscapelle, enz..
Ongetwijfeld waren er ook vele medicinale planten in de tuinen. De algemeene
naam daarvoor was lubbja.
Men vindt hem terug, haast onkenbaar, in Smeerebbe, naam van een klein dorp
van het arrondissement Aalst. Maar wat voor een plant heeft men door ‘kruid om te
smeren’ verstaan? Dit valt moeilijk te verklaren.
Onder die geneesmiddelen speelde ongetwijfeld de maluwe, reeds van de
Gallo-Romeinsche tijden af, als verzachtend middel een heel groote rol. Zelis schijnt
deze eigenschap de bron van den Latijnschen en den Griekschen naam te zijn: Gr.
malache, Lat. malva, verwant met lat. mollis. Nu, dicht bij St. Truiden treft men een
gehuchtsnaam: Melveren aan, dien men moeilijk beter verklaren kan dan met hem
tot lat. malvaria ‘maluwenveld’ te doen opklimmen.
***

Dit overzicht had tot doel, door een synthetisch gebruik van de oudste gegevens van
onze toponymie, te onderzoeken in hoeverre de verspreiding der boomen en planten
gedurende het Frankisch tijdperk verschilde, hetzij van de tegenwoordige toestanden,
hetzij van de aprioristische opvattingen welke ons omtrent den toestand in kwestie
meestal gerechtigd schenen.
Alhoewel zeer schaarsch (ze konden in die oude tijden moeilijk talrijker zijn)
hebben die getuigenissen het toch mogelijk gemaakt ons een begrip te vormen van
de toenmalige verspreiding van de wilde of de geplante gewassen. Bovenal werden
wij getroffen door het onloochenbaar feit, dat toentertijd veel meer boomen geplant
werden dan wij het hadden kunnen veronderstellen.
Deze constateering is op zich zelf een steun en een bekrachtiging voor vele
etymologieën welke wij hebben vooruitgezet, waaronder een aantal nieuwe. Zekere
interpretaties en gevolgtrekkingen, namelijk, die afzonderlijk weinig overtuigend
zijn, worden in een heel ander licht gesteld en schijnen normaal,
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wanneer zij midden in een groep verklaringen voorgelegd worden waar gelijkaardige
feiten voorkomen.
Aldus voor de taalkunde alleen zijn dergelijke kleine synthesen reeds wenschelijk,
onafhankelijk zelfs van de treffende informatie welke zij aan de geschiedenis der
beschaving verstrekken.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

827

Zuid- en Noord-Nederlandsche Bibliographie over Natuur- en
Geneeskunde tot 1800
Door Prof. Dr. Alb. J.J. Van de Velde
Binnenlandsch Eerelid der Kon. Vla. Academie voor Taal- en
Letterkunde. Werkend Lid van de Kon. Vla. Academie voor
Wetenschappen van België.
9e Bijdrage
(Maanen tot Overkamp)
Deze 9e bijdrage omvat de bibliographie van de schrijvers wier namen beginnen met
de letters M, N, O, en 248 titels. Met de vorige bijdragen telt deze bibliographie, de
letter O inbegrepen, 1944 + 248 = 2192 boeken en verhandelingen.

M
Ophtalmologie [1798 van Maanen]. Antwoord op de vraag: Nadien het
gebruik der Brillen en andere Oogglazen steeds meer en meer algemeen
vervroegd wordt, en eene bepaaling daaromtrent van geen gering aanbelang
voor het menschdom zijn kan, belooft het Genootschap den gewoonen
Eerenprijs aan hem, die uit de gronden der Gezichtkunde, inzonderheid
uit den aart en gesteldheid der deelen van het Oog, door welkede
onderscheidene gewaarwordingen van het licht meer of min levendig aan
het Sensorium Commune overgebragt worden, best voldoende aantoont,
in hoeverre de Brillen en soortgelijke Glazen, door verheldering of
vergrooting, zoo tot verbetering als bewaaring van het Gezicht wezenlijk
nuttig en zelfs onvermijdelijk noodig zijn, en in hoeverre zij als een
Volksgewoonte, vooroordeelen en een waar misbruik nadeelig mogen en
moeten aangemerkt worden? Door Petrus Jacobus van Maanen, medicinae
candidatus aan 's lands Hooge Schoole te Leyden. (In Verhandel. Batav.
Gen. 1798 XI pp 307-363, Bi Un Gent Hist. 9621).
De oogglazen wijzigen de prikkeling op de inwendige deelen
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van het oog; het gebruik er van eischt de grootste voorzichtigheid, en alleen in geval
van noodzakelijkheid, aan te raden; het het gebruik van kijkglaasjes is af te keuren.
Schrijver zegt niets over het onderzoek met het microscoop.
Heelkunde [1774 Maas] Eenige zeldzame en langduurige toevallen,
veroorzaakt door eenen steen in de blaas, en eenen tweeden, zittende vast
gekneld in de krop of hals der blaas. Welke patient driemaal is geopereerd,
en binnen 14 weeken volkomen geneezen. Door Gerardus Maas, Stads
med. doctor titulair, en opperchirurgyn in Batavia (In Verhandel. Maatsch.
Wet. Haarlem 1774 XV pp 91-108, Bi Un Gent Hi 2045).
Verloskunde. 1782 Maas. Geldersche catechismus der verloskunde.
Nymegen 1782 in 8 (Bi Un Amst.)
Geneeskunde [1771 Macquet] Onderzoek, wat het is, dat men in de
geneeskunde de werkende nature noemt, door J. Macquet. M.D. (In
Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1771 II pp 161-230, Bi Un Gent Hi 1902).
Bespreking van de concepten natuur, voeding, leven, temperament, mechanische
wetten, herstellend vermogen, koorts. Schr. zegt onder meer, wat thans ook
aangenomen wordt: ‘De Nature bezit het heilzaem vermogen om eene koorts te
maken.’
Geneeskunde. 1762 Macquet. Verhandelingen over de bybelsche ziekten,
en eenige andere gevallen, die in de heilige Schriften voorkomen, en door
de geneeskunde licht ontfangen. 2e druk Leiden 1762, in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Zie 1761 Anonymus.
Geneeskunde. 1783 Macquet. Inleiding tot de pathologie of beschouwing
van het menschelyk lichaem in den zieken staet; 3 deelen Amsterdam
1783-1786 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Maday C.A. Zie 1764 Puzos.
Pharmacodynamie. 1741 Madaï Dav. Sam. Kort bericht van de nuttigheid
en 't gebruik van eenige beproefde geneesmiddelen. Amsterdam 1741 in
8; 2e druk 1760 in 8; 3e druk 1776 in 8 (Bi Un Amsterdam).
David Samuel Madaï, Schemnitz 1709 † 1780, arts te Halle, vooral bekend als
numismaat.
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Madden T. Zie Anonymus 1734.
Kruidkunde [1857 van Maerlant] Der Naturen Bloeme van Jacob van
Maerlant, met inleiding, varianten van hss., aanteekeningen en glossarium,
op gezag van het Gouvernement en in naem der Koninglijke Akademie
van Wetenschappen, Letteren en Fraye Kunsten, voor de eerste maal
uitgegeven door J.H. Bormans, Hoogleeraer bij de Universiteit van Luik,
lid der Koninglijke Akademie van België, enz. Eerste Deel. Brussel, M.
Hayez, Drukker der Koninglijke Akademie van Wetenschappen, 1857
(24.3 × 15.5 cm, 489 pp, Bi Un Gent Ta 57).
Het tweede deel verscheen niet.
Kruidkunde [1878 van Maerlant] Jacob van Maerlant's Naturen Bloeme,
uitgegeven door Dr. Eelco Verwijs. Te Groningen, bij J.B. Wolters 1878
(23.8 × 14.5 cm, uitgave van de Bibliotheek van Middelnederlandsche
Letterkunde onder redactie van Moltzer en Te Winkel; 1e deel LXIII +
345 pp; 2e deel 251 pp, Bi Un Gent P 1398).
Der Naturen Bloeme is een berijmde natuurlijke geschiedenis in 13 boeken, nagevolgd
van het De Naturis rerum van Thomas Cantipratensis, of Thomas van Cantimpré,
of broeder Thomas, vóór 1244 voltooid; Verwijs vestigt met nadruk de aandacht op
de dwaling die algemeen schijnt geweest te zijn, dat de bron van Maerlant's werk
een werk zou zijn van Albertus Magnus, den beroemden broeder Albrecht van Keulen.
Der Naturen-Bloeme moet volgens Verwijs tusschen 1266 en 1269 te Damme
geschreven geweest zijn. Handschriften berusten te Leiden, Haag, Amsterdam,
Brussel (Kon Bi Hs 15001), Breslau, Luik, Wolfenbuttel, Luik, Namen, Parijs,
Straatsburg, Turijn, London, Gotha, Krakau, Stuttgart.
Wijlen L. Willems deelde mij mede dat een hs te Utrecht berustende door W.H.
Vande Sande Bakhuyzen werd bestudeerd (Aanteekeningen op Der Naturen Bloeme;
Tijdschr. Nederl. Taal- en Letterkunde, Leiden 1881 p 191 en 1882 p 81), en dat
door hem de aandacht werd gevestigd op de talrijke fouten in de uitgave van Verwijs
die op het Haagsche hs heeft gewerkt.
De 13 boeken handelen over: I de mensch, II de dieren, III de vogels, IV de
wonderwezens, V de visschen, VI de slangen, VII de wormen, VIII de boomen, IX
de planten, X de kruiden, XI de bronnen, XII de steenen, XIII de metalen.
Jacob van Maerlant, ca 1220 te Damme, † 1300.
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Maertensz Cl. Zie Borsumanus 1599.
Geneeratie. 1689 Maes Robertus B. † 1700. Tractaet van de voortkomste
ende generatie des mensch. Brussel Jan de Grieck 1689 in 8 (Bi Un
Amsterdam)
Geneeskunde 1695 Maes Robertus B. Dispuyt tusschen de oude ende
nieuwe schryvers, over het ghebruyck van het ader-laeten. Brugghe, Joos
vander Meulen 1695 in 12. (Bi Un Amsterdam).
Hygiene. [1779 de Magellan] J.H. Beschryving van een glazen werktuig
dienende om in weinige minuten met zeer geringe kosten Mineraale
wateren, als Pyrmont's, Spa, Seltzer, water enz. te maken. Benevens eene
Beschryving van zommige nieuwe eudiometers, of Werktuigen om de
gezonde eigenschappen der gemeene Lugt te bepalen, in eenen Brief aan
den Eerwaarden Heer Priestley, Lid van de Koninglijke Societeit te London,
Door den Heer J.H. de Magellan, Lid van de Koninglijke Societeit te
London, Uit het Engelsch Vertaald. Te Utrecht, By A. Van Paddenburg.
Academie-Drukker en Boekverkoper in de Lynmarkt. MDCCLXXIX (20.9
× 14.5 cm, (8) + 54 pp, 1 plaat met 23 fig, Bi Un Gent phys 257f).
Gebruik van toestellen met marmer en zuur om koolzuurgas te bereiden, van
eudiometers om de gassen te bestudeeren. Salpeterachtige lucht, heden stikstofoxyde
genoemd, kan dienen om bederving tegen te werken.
Hygiene. 1793 de Magellan J.H. Handleiding om in een zeer korte tijd...
niet alleen Seltzer water maar ook Pyrmont's Spa, en andere mineraale
wateren te maken door middel van een glazen werktuig. Uit 't Eng. vertaald.
Amsterdam 1793 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Heelkunde. [1743 Magner] Zacharias Vogel Practizeerend Chirurgyn te
Lubeck Verhandeling van alle soorten der breuken, Hoe men deselve
Grondig Kan onderscheiden en Kennen Gelyk ook Hoe men de Geneezing
der Herniotomie zonder Castratie op eene zeer lichte wyze kan verrichten,
Met zeldzaame aanmerkingen en noodige kopere Plaaten vercierd En met
eene Voor-reeden verrykt Door Johan Gerard Magner, Doctor in de
Medicynen te Lubeck. Te Utrecht, By J.N. Vonk van Lynden,
Boekverkoper. 1743 (15.1 × 9.3 cm, (46) + 318 + (17) pp, Bi Un Gent me
2285).
Opdracht aan Augustus Simon Lindholtz, Burgemeester van Lubeck, van Zacharias
Vogel, geteekend uit Lubeck 16 Sept. 1737. Lange voorrede van Magner geteekend
ook uit Lubeck 23 Sept. 1737. Het werk bedraagt 3 hoofdstukken, over de deelen
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van het lichaam waaruit breuken kunnen ontstaan, over de breuken zelf, over de
behandeling en genezing. Op het einde een uitvoerig alphabetisch register.
Magnetus J.J. Zie Barbette 1734.
Heelkunde. 1794 Magnetus Joh. Jac. Noodige aanmerkingen over de
chirurgie en praktyk van Paul Barbette. Amsterdam, Piet Rotterdam 1694
in 8; Amsterdam 1727 in 8; Amsterdam 2e druk 1734 in 8 (Bi Un
Amsterdam)
Geneeskunde. 1554 Magninus van Melanen. Tregement der ghesontheyt,
nu ghetranslateert wten Latijne in Duytsche. Tantwerpen, J. van Lierveldt
1554 (Bi Un Amsterdam).
De Kon Bi Brussel bezit een uitgave 1514 Brussel Vander Noot (II 16954 B).
Geneeskunde. 1772 de Man M.J. Over de Kwaardaardige rot-Koorts welke
in 1770 en '71 gegrasseerd heeft te Maurik in de Neder-Betuwe. Nymegen
1772.
Geneeskunde. 1778? de Man Max Jac. Bericht van de schaadelyke en
zelvs doodelyke gevolgen, welken, op het einde van het jaar 1777, zeker
venynig vogelgebraad binnen de stad Nymegen gehad heeft. Nymegen
1778? in 8. (Bi Un Amsterdam).
Technologie [1604 van Mander] Het Schilder-Boeck waer in voor eerst
de leerlustighe Iueght den grondt der Edel. vry Schilderconst in
verscheyden deelen wort voorghedraghen. Daer nae indry deelen t'Leven
der vermaerde doorluchtighe Schilders des ouden, en nieuwen tyds.
Eyntlyck d'wtlegghinghe op den Metamorphoseon pub. Ouidij Nasonis
Oock daerbeneffens wtbeeldinghe der figueren. Alles dienstich en nut den
schilders Const beminders en dichters, oock allen staten van menschen.
Door Carel van Mander Schilder. Voor Paschier van Wesbusch Boeck
vercooper Tot Haerlem 1604. Met Privilegie. (19 × 14.8 cm, (34) pp +
300 fos + (8) pp + (14) pp + 136 fos + (4) pp., Kon Bi Brussel VH 22810
in twee stukken gebonden, Bi Un Gent A 34402)
Het werk begint met een portret van ‘Caerle ver Mander van Molebeke in Vlaender,
Schilder Aetat 56.’ Het Privilegie van de Heeren Staten is van 19 juli 1603. Na een
drietal voorreden komen niet minder dan 27 gedichten, in het Nederlandsch,
uitgezonderd het eerste in het Latijn.
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Dat prachtig boek bedraagt de volgende verhandelingen: de grond der schilderkunst
in verzen, het leven van de antieke schilders, het leven der moderne Italiaansche
schilders, het leven der Nederlandsche en Duitsche schilders, de uitlegging van de
metamorphosen van Ovidius, de uitbeelding van figuren. Wij staan dus hier voor
een uiteenzetting over kunst; alleen op het gebied van technologie en van
natuurwetenschappen treft men op fo 20 tot fo 34 inlichtingen over lichtstralen, op fo
38 tot fo 42 over dieren, over verfstoffen op fo 45 tot fo 46 en op fo 50 tot fo 55.
Op het portret is de schilder van Molebeke, op fo 91 leest men duidelijk Meulebeke.
Technologie [1618 van Mander] Het Schilder-Boeck.... (zooals 1604)....
Hier is op nieu by gevoecht het leven des Autheurs. T'Amsterdam, By
Jacob Pieters Wachter Boeckvercooper op den Dam. Anno 1618 (21.7 ×
16.8 cm, (32) pp + 213 fos + (6) pp + (16) pp + 122 fos + (4) pp + (15) pp.,
Bi Un Gent A 34401, Kon Bi Brussel VH 22811).
Deze uitgave verschilt van deze van 1604 door een andere pagineering en door de
aanwezigheid van de levenschets van den schrijver.
Karel van Mander, kunstschilder en schrijver, geboren te Meulebeeke in mei 1548,
en overleden te Amsterdam op 11 september 1606, waar hij na een bewogen leven
zich had gevestigd.
Van Manen J. Zie Anonymus 1780.
Marcel Arn. Zie Anonymus 1735, 1736.
Oogziekten. 1768 Marchan L. Observatien over de quaalen der oogen.
Uit het Fr., 's Gravenhage 1768 in 8
Geneeskunde. 1740 Marchand Joan. Proeven van geneeskundige
voorschriften aan de rede en bevinding getoetst, Ten nutte der lerenden,
om in 't Latyn met veel gemak recepten te konnen voorschrijven. Rotterdam
1740 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Anthroprologie. 1751 Marchant Jan. Verhaal van reuzen boven de zeven
voeten lang. Haarlem 1751 in 8.
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Diergeneeskunde. 1745 Marchant Jan. Naagalm over de vee-ziekte.
Haarlem 1745 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Maret. Zie 1782 Camper.
Markgraaf G. Zie 1694 Bontius.
Geneeskunde. 1646 Marquis G. Van d'ophoudinghe der urine, met de
curatie ende preservatie derselve. Antwerpen 1646 kl in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Pest. 1624 Marquis Lazarus. Cort advys der doctoren van Antwerpen
teghen de peste. Antwerpen G. Verdussen 1624 in 12.
Een uitgave in 1625 Mechelen in 12, vermeerderd door Regnier Bruitsma, in 1634
in 8 te Antwerpen Verdussen, in 1669 te Mechelen J. Lints. Fransche vertaling door
Sasbaert de Varech, Lille 1625 in 8.
Pest. 1636 Marcquis Lazarus. Volcomen tractaet van de peste, vernieuwt
ende vermeerdert. In het welck distinctelycker d'oorsaken, de teekenen
der levende ende doode lichamen, de prognostiquen, d'onderscheyden, de
preservatie, ende de curatie der peste gheexpliceert zyn: ook d'ordonnantie
der magistraten, om de peste te weynen, ende eene betere maniere als te
voren ghedruckt is geweest, om de gheinfecteerde huysen, meubelen ende
cleederen te suyveren. Ende hoe de Biechtvaders en de Medicyns &
inghefecteerde persoonen visiterende, sich van de contagie preserveren
sullen. T'Antwerpen, by Cesar Joachim Trognesius, op onser Liever
Vrouwen Kerckhof, in 't gulden Cruys, 1636 in 12, 210 pp. (Volgens
Broeckx, Bi Stad Antw. nr 5970, Kon Bi Brussel VH 7774, Bi Un
Amsterdam)
Geboren te Antwerpen 1604, en overleden in 1677 heeft, alhoewel in de astrologie
geloovend, gunstige raadgevingen gegeven aan verplegers en magistraten.
Geneeskunde. 1792 Marschall H.G. Geneeskundig Volksboek. Dordrecht
1792 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Heelkunde [1778 Martens] Kan de hegting der bloedvaten, va het afzetten
van een voornaam deel, ooit veilig worden nagelaaten? welke voordeelen
zouden aan zulk eene behandeling verknogt zyn? onder welke bepaalingen
verdient zy onze goedkeuring, en met hoe veel regt kunnen de beroemdste
middelen eigenlyk als bloedstelpende aangemerkt worden, zo in deeze
gevallen, als in alle overige bloedstortingen, welke door eene uit-
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wendige oorzaak zyn te wege gebragt? Door J. Martens, Stads Chirurgyn
te Amsterdam. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1778 III pp 1-189, Bi
Un Gent me 366 a; als overdruk me 4627).
Als bloedstelpende middelen, welke het meeste vermaard zijn geworden, zijn: de
vitrioolen, de aluin, terpentijnolie, alcohol, zwam, spons, bovist, fijne pluksel; die
middelen worden uitvoerig besproken.
Martens M. Zie Anonymus 1739.
Natuurkunde [1747 Martin] Filozoofische onderwyzer; of algemeene
schets der hedendaagsche Ondervindelijke Natuurkunde. Handelende I
Van de natuur en eigenschappen der Lighaamen, in 't algemeen. II Van
de Hemelsche Lighaamen, Zon, Maan, Dwaalstarren, Staartstarren en
vaste Starren. III Van de Lugt en haare Verhevelingen, de Winden, Wolken,
Regen, Donder, Blikzem enz. en IV Van den Aardkloot en 't geene er op
en in gevonden word, als Bergstoffen, Water, Planten, Menschen, Beesten,
Vogelen, Visschen enz. Alles opgehelderd met Plaaten en Kaarten; Door
Benjamin Martin. Uit het Engelsch vertaald en met eenige Bijvoegsels
vermeerderd. Te Amsterdam, Bij Isaak Tirion, Boekverkooper voor aan
op den Nieuwendijk. MDCCXXXVII (19.3 × 12 cm, 298 pp, Bi Un Gent
HN 441).
De vertaler laat zich niet kennen; op de bladzijde vóór den titel vindt men deze
geschreven melding: ‘dit werk is vertaald door P. Wagenaar’. Het werk bevat 4
deelen: stofbeschrijving, wereldbeschrijving, luchtbeschrijving, aardbolbeschrijving.
Benjamin Martin (1704 † 1782) geboren te Worplesdon in Surrey, was eerst een
landbouwersjongen die weldra veel lust vond in de studie en zich op de wiskunde
en de wijsbegeerte toelegde. Reeds in 1735 publiceerde hij een werk over natuurlijke
wijsbegeerte, met een overzicht van physiologie, onder den titel The Philosophical
grammar, being a view of the present state of experimental physiology, or natural
philosophy. Hij kwam zich vestigen te Londen als opticus en aardglobenmaker. Hij
gelukte echter in zijn zaken niet; arm en ongelukkig pleegde hij zelfmoord.
Natuurkunde. 1765 Martin Benj. Filozoofische onderwyzer, of algemeene
schets der hedendaagsche ondervindelyke natuurkunde. Uit het Engelsch,
3e druk Amsterdam 1765 in 8 (Bi Un Amsterdam).
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Natuurkunde [1777 Martinet] Katechismus der Natuur door J.F. Martinet,
Meester der Vrye Konsten, doctor in de wysbegeerte, lid van de
Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem, en predikant
te Zutphen. Met plaaten. Eerste deel. Te Amsterdam, by de Wed. Loveringh
en Allart. MDCCLXXVII (22.4 × 13 cm, XIII + (3) + 422 pp, Bi Un Gent
HN 498, Bi Un Amsterdam).
Dat deel is met een prent versierd, naar de natuur geteekend door P.A. Kaldenbach,
en door Rein. Vinkeles geëtst, met onderaan: ‘Onder het opstellen van dit Boek, hadt
ik, uit myne Kamer, het oog over de wallen van Zutphen, over den schoonen voorby
stroomenden Yssel, over de lustige daar agter liggende Beemden en Zaailanden, op
de Bergen der Veluwe, en op die hooge Bosschaadien, waar agter het Vorstelyk Loo
schuilt....’
Het boek wordt opgedragen aan Prinsesse en Prinsen van Oranje en Nassau. In de
voorrede zegt Schr. dat hij zijn werk voor zijne katechisanten heeft geschreven. Het
1e deel bevat zes samenspraken, met vragen en antwoorden: samenspraak ter inleiding,
het uitspansel en de hemelsche lichamen, de lucht en de verhevelingen, de aarde en
hare gronden, de mensch, het land en het water. Vier platen in den tekst.
Natuurkunde [1778 Martinet] Katechismus..... Tweede deel. Te
Amsterdam, by Johannes Allart. MDCCLXXVIII. Met Privilegie van de
Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland. (426 pp. Bi
Un Gent HN 498).
Titelprent van de zelfde kunstenaars, met onderaan: ‘Zie daar een ander heerlyk
Gezigt buiten deeze Stad - voor u den snel stroomenden Yssel, beslaagen met eene
Schipbrug - ter zyde de wallen van Zutphen met de daar onder liggende Schepen aan de regterhand schoone weiden - ver af in 't verschiet, eene Steenbakkery, het
Dorp Voorst, met een gedeelte der Veluwsche Boschaadien en Bergen.’
Dit deel bevat de samenspraken VII tot XII: over de eigenschappen der dieren,
over de dieren van Nederland, over de eigenschappen der vogelen, over de vogels
van Nederland, over de eigenschappen der visschen, over de bijzondere visschen
van Nederland.
Natuurkunde [1778 Martinet] Katechismus der Natuur door J.F.
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Martinet.... Derde deel.... MDCCLXXVIII.... (387 pp, Bi Un Gent HN
498).
Titelprent van de zelfde kunstenaars, met onderaan: ‘O welk een verrukkelyk
Landgezigt beneden het Lusthuis Rederoord!’
Samenspraken XIII tot XVI betreffende de insecten en de planten.
Natuurkunde [1779 Martinet] Katechismus der Natuur door J.F.
Martinet.... Vierde deel... MDCCLXXIX.... (502 + 37 + (35) pp, Bi Un
Gent HN 498)
De titelprent van de zelfde kunstenaars draagt onderaan: ‘Aan myne regterhand
ontdekt gy vier Toorens van Zutphen; aan deeze zyde der Stad drie Dorpen, Hal,
Eerbeek en Voorst; verder twee Kerken van 't afgelegen Deventer op eene hoogte....
Welk een schoon wyduitgestrekt Gezigt van deezen heuvel te zien!’
Bevat de samenspraken XVII tot XXII over de bloemen, de zaden, de
voortbrengselen van het Oosten en Westen, den oogst, de bosschen en de boomen,
eindelijk de wijze van de schepping te beschouwen. Daarna bijvoegsels en
verbeteringen, een alphabetische bladwijzer, en eindelijk een copie van een Octroy
van 1778.
Landbouw [1772 Martinet] Proeven over den nieuwen Landbouw,
medegedeeld door J.F. Martinet (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem
1772 XIII2 pp 265-279, Bi Un Gent Hi 2045)
Proeven met tarwe en rogge en statistiek over het aantal granen door een aar geleverd.
Mineralogie [1777 Martinet] Verhandeling over het goud van den Rhyn;
door J.F. Martinet (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1777 XVII2 pp
222-230, Bi Un Gent Hi 2045).
Afscheiden door een zeeftoestel om uit het slib het metaal af te zonderen.
Plantkunde [1782 Martinet] Verhandeling over het wier der Zuiderzee
door J.F. Martinet (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1782 XX2 pp
54-129, Bi Un Gent Hi 2045).
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Beschrijving en gebruik van de plant door Degorter en Linnaeus Zostera marina
genoemd.
Natuurkunde. 1778 Martinet J.F. Natuurkundige aanmerkingen.
Amsterdam 1778 in 8 (Kon Bi Brussel VH 5594)
Natuurkunde. 1779 Martinet J.F. Natuurkundige aanmerkingen.
Amsterdam 1779 in 8 (Kon Bi Brussel VH 5595)
Nijverheid [1790 Martinet] Volledige beschryving van alle konsten,
ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver werkhuizen,
gereedschappen, enz. Ten deele overgenomen uit de beroemdste
buitenlandsche werken; En vermeerderd met de Theorie en Praktijk der
beste Inlandsche Konstenaaren en Handwerkslieden. Zesde stuk. De
houtskool brander. Met eene plaat. Te Dordrecht, By A. Blussé en Zoon.
MDCCXC. (22.1 × 13.2 cm., 24 pp., Kon. Bi Brussel VH 9890).
De derde blz. laat ons den naam kennen van den schrijver J.F. Martinet, predikant
te Zutphen. Deze kleine verhandeling wordt in hetzelfde boekdeel gevolgd door een
aanhangsel over den leerlooijer, door het 7e stuk de zeepzieder en door het 8e stuk
de zydeverwer, alle van de hand van P.J. Kasteleyn.
Door middel van een geteekende plaat wordt het branden duidelijk gemaakt, dat
op verscheidene plaatsen van Nederland wordt uitgevoerd.
Geneeskunde. 1783 Martinet M. Genees- en scheikundig vertoog over
den Kanker. Amsterdam 1783 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Natuurkunde. 1795 Martinet J.F. Verhandelingen en waarnemingen over
de natuurlijke historie. Amsterdam 1795 in 8 (Kon. Bi Brussel VH 7173,
7174)
Geneeskunde. 1657 Martinus Joh. Eenige vragen van de conscientie
aengaende de pestilentie uyt de H. Schrifture beantwoordt. Als oock
Cyprianus Van de sterfte ofte peste, uyt 't Lat. overgeset. Groningen 1657
in 8 (Bi Un Amsterdam).
***

Physica [1776 van Marum] Nieuwe waarneemingen over het Lichten der
vette olien en soortgelyke stoffen; door Martinus van Marum, A.L.M. Phil.
en Med. Doct. te Groningen. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1776
XVI2 pp 271-278, Bi Un Gent Hi 2045).
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Plantaardige en dierlijke olieën, sterk verwarmd, stralen licht uit, waarschijnlijk door
phosphor. Terpentijn en harsolieën bezitten die eigenschap niet.
Electriciteit. 1776 van Marum M. Verhandeling over het electrizeeren.
Groningen 1776 in 8. (Kon Bi Brussel VH 5381)
Natuurkunde. 1777 van Marum M. Intree-Rede over het nut der
natuurkunde in 't algemeen en voor de geneeskonst in 't bijzonder. Haarlem
Bosch 1777.
Chemie. 1781 van Marum M. Natuurkundige verhandeling over de
gephlogistiseerde en gedephlogistiseerde luchten. Verhand. Teyler,
Haarlem 1781.
Electriciteit [1781 van Marum]. Verhandeling over de electrische
luchtverhevelingen. Door Martinus van Marum, A.L.M. Philos. & Med.
Doctor, Philos. & Math. Lector, Directeur van het Kabinet Naturalia, en
Lid van de Hollandsche Maatschappy der Wetenschappen, te Haarlem.
(In Verhandel. Batav. Gen. 1781 VI pp 1-74, Bi Un Gent Hi 9621).
De verhandeling bestaat uit 4 afdeelingen: de bliksem is een uitwerksel der natuurlijke
electriciteit van den dampkring, hoe de bliksem door de natuurlijke electriciteit van
den dampkring wordt voortgebracht, welke de bekwaamste middelen zijn om
gebouwen, schepen en personen tegen de schadelijke uitwerksels van den bliksem
te beschermen, van de waterhoos, den dwarrelwind en het noorderlicht.
Electriciteit [1783 van Marum]. Verhandeling over den Electrophore.
Door Martinus van Marum, A.L.M. Philos. & Med. Doctor, Philos. &
Math. Lector te Haarlem, en A. Paets van Troostwyk, Lid van het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap, te Amsterdam. (In Verhandel. Batav.
Gen. 1783 VII pp 195-244, Bi Un Gent Hi 9621)
Verschijnselen met den electrophoor en beste inrichting.
Electriciteit. 1785 Van Marum, M. Beschrijving eener groote
electrizeermachine. Haarlem 1785 in 4.
Electriciteit. 1787 Van Marum, M. Eerste vervolg der proefnemingen,
gedaan met Teyler's electrizeermachine. Verhandel. Teyler Haarlem 1787.
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In een aanhangsel wordt de theorie van Lavoisier uiteengezet en verdedigd.
Hygiene [1787 Van Marum] Verhandeling over de schadelyke
uitdampingen. Door Martinus Van Marum, A.L.M. Philosof & Med. Doctor
& te Haarlem, en A. Paets van Troostwyk, Koopman & te Amsterdam (In
Verhandel. Batav. Gen. 1787 VIII pp 1-61, Bi Un Gent Hi 9621).
Schadelijke en verstikkende uitdampingen van moerassen, modderpoelen, riolen,
zieken- en gevangenhuizen, mijnen, putten, graven, kelders. Methoden om verbetering
aan te brengen. Het koolzuur blijkt het hoofdproduct te zijn van vele
bedervingsprocessen. Gedephlogisteerde lucht (zuurstof) is een geschikt middel om
gestikte dieren te herstellen.
Electriciteit. 1789 van Marum M. Bericht wegens eene aanmerkelijke
verbetering der electrische wrijvers. Alg. Konst- en Letterbode 1787 I pp
106, 146, 153.
Dierkunde. 1790 van Marum M. Beschrijving der beenderen van den kop
van eenen visch, gevonden in den St Pietersberg bij Maastricht, en geplaatst
in Teyler's Museum. Verh. Teyler 1790.
Electriciteit. 1790 van Marum M. Voorloopig bericht omtrent eene
verbetering aan Teyler's electrizeer-machine, waardoor derzelver vermogen
aanzienlijk vergroot wordt. Alg. Konst- en Letterbode 1790 p 10.
Electriciteit. 1790 van Marum M. Proeven wegens het dooden van dieren
door electriciteit. Alg. Konst- en Letterbode 1790 p 114.
Electriciteit. 1791 Van Marum M. Brief aan J. Ingenhousz inhoudende
eene beschrijving van een electrizeer-machine, op eene nieuwe en
eenvoudige wijze vervaardigd, en hebbende verscheiden voordeelen boven
die, welke op de gewone manier zijn samengesteld. Alg. Konst- en
Letterbode 1791 p 188.
Chemie. 1792 Van Marum M. Brief aan Berthollet over gazometers
(luchtmeters) enz., en over de samenstelling van het water door gestadige
branding. Alg. Konst- en Letterbode 1792 I p 50, 58 en II p 4.
Plantenphysiologie. 1792 Van Marum M. Tweede brief aan J. Ingenhousz,
behelzende eenige proefnemingen en aanmerkingen, omtrent de werking
van de sapbuizen der planten, waardoor derzelver sappen worden
opgeheven en omgevoerd. Alg. Konst- en Letterbode 1792 II p 98.
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Dierkunde. 1793 Van Marum M. Over een orang-outang. Alg. Konsten
Letterbode 1793 II p 153.
Geneeskunde. 1793 Van Marum M. Bedenkingen en proefnemingen tot
verbetering der middelen tot redding van drenkelingen. Haarlem, Loosjes
1793 in 8 (Bi Un Amsterdam, Kon. Bi Brussel VH 7797).
Geneeskunde. 1794 Van Marum M. Beantwoording der aanmerkingen
van Dr B. Tersier betreffende het gebruik van zuivere lucht en 't warme
bad ter redding van drenkelingen. Haarlem Loosjes 1794 in 8.
Electriciteit. 1794 van Marum M. Verslag van de proefnemingen, welke
het aanweezen van het calorique (warmte-stof) in de electrische stof
aantoonen. Nieuwe Konst- en Letterbode 1794 I p 131.
Chemie. 1794 Van Marum M. Aanmerkingen betreffende het branden
van zwavel met eenige metaalen, zonder aanraaking van zuivere lucht (gas
oxygene. Nieuwe Konst- en Letterbode 1794 I p 65, 82.
Chemie. 1795 Van Marum M. Verslag van het Onderzoek en
proefnemingen omtrent het Zweedsche bluschmiddel. Nieuwe Konst- en
Letterbode 1795 I p 25, 33, 42.
Electriciteit. 1795 Van Marum M. Tweede vervolg der proefnemingen,
gedaan met Teyler's electriseer-machine. Verh. Teyler 1795.
Hygiene. 1796. Van Marum M. Bericht van eene nieuwe en gemakkelyk
wijze van luchtzuivering in vertrekken en vergaderingszalen. Nieuwe
Konst- en Letterbode 1796 II p 204 en 1797 II p 140.
Chemie. 1796 van Marum M. Decompositie van den wijngeest, door den
wijngeest damp te laten gaan over gloeijend koper. Scheik. Bibl.
Roelofswaert 1796 II p 209.
Chemie. 1797 van Marum M. Het verbranden van phosphorus in het
zoogenaamde ijdel der luchtpomp. In Kasteleijn oefeningen III 1797 p
249.
Geologie. 1799 van Marum M. Waarnemingen en aanmerkingen omtrent
den oorsprong van het veen. Verh. Holl. Maatsch. Wet. Haarlem 1899 p
115.
Hygiene. 1799 van Marum M. Bericht betreffende onlangs gedaane
proefnemingen ter verbetering der luchtzuivering op groote schepen.
Nieuwe
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Konst- en Letterbode 1799 I p 169, en Verh. Maatsch. Wet. Haarlem 1799
I p 153.
Buiten die in het Nederlandsch geschreven mededeelingen, heeft Mart. van Marum
een aantal stukken gepubliceerd in het Fransch, Engelsch en Duitsch. Een
bibliographie lijst in: Bibliographie des chimistes hollandais dans la periode de
Lavoisier par v.d. Horn v.d. Bos, Haarlem Loosjes 1899 pp 21-29.
Over Martinus van Marum vindt men een korte levensschets in het Nieuw
Nederlandsch Biographisch Woordenboek X, p. 588. Geboren te Delft in 1750,
overleed hij op 26 Dec 1837. Hij promoveerde te Groningen in 1773 en vestigde
zich in 1776 als arts te Haarlem. Na de bekroning in 1778 voor zijne verhandeling
over de gephlogisteerde en gedephlogisteerde luchten werd hij benoemd tot bestuurder
en bibliothecaris van de Teylers stichting te Haarlem. Hij is onder meer bekend door
het vervaardigen van een electriseermachine waarmede talrijke proeven konden
genomen worden.
***

Pharmacie. 1687 Massard Jac. Verscheide verhandelingen raekende de
panaceen ofte algemeene geneesmiddelen. In Nederl. door Phil. de la Grue.
Amsterdam 1687 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Pharmacie. 1690 Massart J. Het voorhof der Panaceen, ofte van de
geneesmiddelen. Amsterdam J. ten Hoorn, 1690 kl in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Dierkunde. 1733 Massuet. Onderzoek over de Kokerwurmen. Uit het
Fransch. 1733 in 8 (Kon Bi Brussel VH 6433.
Geneeskunde. 1771 Matthey J.H. De behulpzaeme hand aen de verdronken
toegebrogt, ofte korte verhandeling over de verdronken, in de welke men
aenwyst de waere oorzaek van hunne dood ende de bekwaemste
hulpmiddelen om hun van eene schynelyke dood te redden. T'Antwerpen,
by De Marcour, 1771 in 8, 102 pp. (Volgens Broeckx).
J.H. Matthey leefde tusschen 1742 en 1796.
Pokken. [1761 Maty] Proeve over den leeftyd geschikt ter inentinge der
kinderpokjes; door Dr Maty. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1761
VI2 pp 327-350, Bi Un Gent Hi 2045).
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Belang van de behandeling; Schr. spreekt het argument tegen dat men de ziekte niet
zal krijgen, omdat men ze nog niet heeft gehad.
Pokken [1762 Maty] Proeve over den leeftyd geschikt ter inentinge der
kinderpokjes; door Dr Maty. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1762
VI2 pp 469-499, Bi Un Gent Hi 2045).
Pokken. [1762 Maty] Proeve ter bepalinge van den ouderdom der personen,
die jaarlyks te Londen van de kinderziekte sterven. Door Dr Maty (In
Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1762 VI2 pp 500-515, Bi Un Gent Hi
2045)
De helft van de gevallen treft de kinderen onder 5 jaren.
Pokken. 1768 Maty M. Brief aan Chais, over eenen brief aan Ingenhousz
aan Chais, over pokken. Rotterdam 1768 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Anatomie [1583 van Mauden]. Bedieninghe der anatomien, Dat is Maniere
ende onderrichtinghe om perfectelijck des menschen lichaem
t'anatomizeren, na de leeringhe Galeni, Vesalii, Falloppij en Arantij,
achtervolgende de figuren en characteren oft letteren der Anatomie Vesalii
en Valuerde, van Plantino int Nederlants ghedruct. Deur David van Mauden
Doctor inde Medicijne, ende Prelector in de Chirurgie tot Antwerpen,
ordentlick by een gebrocht, met groote moeyte, conste, ende neersticheyt.
Het ghetal der boecken, ende d'inhouden van dien salmen dit bladt
omkeerende vinden. Hier is ooch by ghevoeght de verduytschinge der
Latijnscher namen, die hier en daer in dese boecken, (nae den heysch der
Conste) in ghebrocht moesten wesen. Met een ordentlick beschreven
Register, van al het ghene dat dese boecken begrypen. t'Antwerpen,
Ghedruckt by Christoffel Plantijn. M.D.LXXXIII. (19.4 × 30.0 cm., 101
+ (9) pp., Kon Bi Brussel VH 7422, Antw. Museum Plantin).
De epistola dedicatoria aan de overheid der stad Antwerpen is door van Mauden
geteekend:
Het boek bevat 5 deelen: een over den buik, een over de borst, het 3e over de
hersenen, de zenuwen en de aderen, het 4e over de spieren, het 5e over de beenderen.
In een lijst op pp. 13 en 14 worden de Latijnsche namen in het Nederlandsch
vertaald. Geen figuren. Het boek is gebonden met 1568 Anonymus (Zie Versl. en
Med. 1937, p. 279).
De catalogus Histoire des Sciences en Belgique 1938 p. 48 schrijft foutif 1593 in
plaats van 1583 (Kon Bi Brussel VH 7422).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

843
Herdruk Amsterdam Corn. Dauckertsz 1646 in fo (Bi Un Amsterdam).
Pest. 1584 van Mauden David. Examen der peste, in het welck gheleert
wort wat peste is, haer oorsaecken, teeckenen ende toevallinghen, met de
cure oft ghenesinghen der selve. Antwerpen by Christ. Plantijn 1584 in 8.
(Bi Un Amsterdam, Kon Bi Brussel II 87525 A)
Pest. 1602 van Mauden David. Het examen of ondersouck der peste.
Amsterdam, de Buck 1602 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
C. Broeckx heeft in zijn Notice sur David van Mauden (Antwerpen 1850, Bi Un
Gent Acc 10286) medegedeeld dat David van Mauden doctor in de medicynen was,
ook leeraar in de heelkundige school te Antwerpen, dat hij geboren werd te Antwerpen
in de eerste helft van de 16e eeuw. Broeckx vermelde van David van Mauden:
Bedieninghe der anatomien, Methodus medendi en Examen chirurgiae? Van zijn
werken over de pest wordt niets vermeld.
Het jaar van het overlijden van van Mauden is niet gekend, moet echter gesteld
zijn vóór 1612, omdat de overlijdensregisters van 1612 af niets daarover vermelden.
Mauriceau. Zie 1770 Huart.
Verloskunde. 1683 Mauriceau Franç. Tractaet van de siektens der
swangere vrouwen en dergene, die eerst gebaart hebben, 2e druk
vermeerderd door Petrus Camper 1759 in 4; 1e druk Amsterdam de Groot
1683 in 4; 3e druk Amsterdam 1773 in 4 (Bi Un Amsterdam)
François Mauriceau, heelkundige geboren te Parijs en over leden in 1709, beroemd
als gynaecoloog.
Begrafenis. 1714 Mauritius Joh. Korte verhandeling van het recht en
gebruyk der graven en begraaffenissen. Amsterdam 1714 in 8 (Bi Un
Amsterdam)
Geneeskunde. 1683 Mayow Joh. Alle de medicinale en natuurkundige
werken. Uit het Lat. vertaald door St. Blankaart, Amsterdam Tim. ten
Hoorn 1683 in 8. (Bi Un Amsterdam)
John Mayow, 1645 en † te Londen in 1679, was geneeskundige en chemicus; hij
legde de ademhaling uit. Zijne werken
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Tractatus physico-medici, de sale nitro et spiritu nitro-aero, de respiratione, de
respiratione foetus in utero et ovo, de motu musculari et spiritibus animalibus, de
rachitide, Oxford 1674, den Haag 1681 werden vertaald in het Nederlandsch, in het
Duitsch, ook in het Fransch (Paris 1840).
Sterrekunde. [1782 Mechain] Oppositie van Saturnus, waargenomen den
1 mey 1778 te Parys, en vergeleeken met de tafels, door den Heer Méchain,
Sterrekundigen ten dienste der Fransche Marine, Lid van 't Zeeuwsche
Genootschap der Wetenschappen, en van de Hollandsche Maatschappye
te Haarlem. Uit het Fransch vertaald door Mr P. Boddaert, Med. Doct.,
Oud-Raad der Stad Vlissingen. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. Vlissingen,
1782, VIII, 503-512, Bi Un Gent Hi 1902).
Waarnemingen gedaan in het observatorium van dela Lande, aan het College Royal
te Parijs.
1780 Medicus Fred. Casim. Verhandelingen over den onvergankelykheid
der menschelyke lighaamen. Uit het Hoogd. vertaald. 's Gravenhage 1780
in 8 (Bi Un Amsterdam).
Zee. 1580 Van Medina Peter. De zeevaert oft conste van ter zee te varen.
Overgheset by Merten Everaert. Hantw. H. Hendricksen 1580 in 4 (Kon
Bi Brussel II 26080 B)
Heelkunde. 1668 Van Meekeren Job. Heel- en geneeskonstige
aanmerkingen. Amsterdam 1668, Commelyn (Bi Un Amsterdam).
Verdere uitgaven: 2e Haag van Drecht 1673 in 8, Rotterdam 1730 in 8, Haag 1773
in 8. Job van Meekeren was heelkundige in de 17e eeuw, te Amsterdam. Hoefer
noemt een uitgave te Amsterdam in 1682 in 8, een Duitsche uitgave te Nuremberg
1675 in 8, en een Latijnsche te Parijs 1684 in 8.
Plantenkunde. 1775 Meerburgh Nic. Afbeeldingen van zeldzame
gewassen. Leyden Le Mair 1775 in fo (Kon Bi Brussel VH 6933).
Plantenkunde. 1782 Meerburgh Nic. Naamlijst der boom- en
heestergewassen. Leyden 1782 in 8 (Kon Bi Brussel VH 5978). 2e Uitgave
Leyden 1786 in 8 (Kon Bi Brussel VH 6019).
Nic. Meerburgh was hortulanus van den Kruidtuin van Leiden.
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Plantenkunde. [1760 Meese] Flora Frisica of Lyst der Planten welke in
de Provintie Friesland in het wilde gevonden worden, waar by gevoegt is
een korte beschryvinge van boovengenoemde Landschap. Door David
Meese, hovenier in de Kruid-Tuin aan Frieslands Hooge-School te
Franeker. Te Franeker, Gedrukt by J. Brouwer, Boekverkoper 1760 (20
× 12.5 cm, (12) + 88 pp, Kon Bi Brussel VH 6992).
Opgedragen aan de Curatoren van de Hoogeschool van Friesland. Na het voorbericht
aan de liefhebbers van kruiden en een beschrijving van de Provincie, worden de
planten volgens het stelsel van Linnaeus bestudeerd. Er worden aldus 572 planten
kortbondig beschreven, en in vele gevallen wordt de Nederlandsche naam gegeven.
Plantenkunde 1761 Meese Dav. Het XIX classe van de genera plantarum
van Linnaeus, Syngenesia genaamt, opgeheldert en vermeerdert. Mitsg.
een berigt van een nieuw botanisch stuk, aangaande het leeren kennen der
planten kort na hunne geboorte of uitspruiting uyt hun zaad. Als meede
de beschryving en afbeelding van een zeldzame en zonderlinge zeeplant.
Leeuwarden 1761 in 8 (Bi Un Amsterdam).
van der Aa (XII p 521) vermeldt dat David Meese te Leeuwarden op 25 december
1723 werd geboren, hortulanus werd te Franeker van 1750 tot zijn dood in Augustus
1770. Hij is de uitvinder van een naaimachine. In de lijst zijner werken vindt men
buiten de twee hooger genoemde boeken:
Plantarum rudimenta, sine illarum methodus, Leov. 1763 in 4.
Over de paalvormen, Amsterdam 1771.
Kruidkunde [1768 Meese] Verhandeling over het nut der Kruidkunde, tot
voordeel onser landen en landgenooten aangelegd: door David Meese. (In
Verhandel. Maatsch. Wet. 1768 X2 pp 133-170, Bi Un Gent Hi 2045).
Gebruik van boomen op aardewallen, rivierdijken, bolwerken, schansen,
borstweeringen, palissaden. Uit Franeker 16 april 1763.
Kruidkunde [1768 Meese] Vervolg van het nut der Kruidkunde, door
David Meese. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1768 X2 pp 154-170,
Bi Un Gent Hi 2045)
Gebruik in de huishoudkunde. Uit Franeker 6 november 1765.
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Plantenkunde [1768 Meese] Eenige nasporingen aangaande de mosplanten,
(Musci), of ze zonder zaadlob of lobben dan of ze met een of twee
voortkomen. Gelyk duizenden andere Gewassen. Door David Meese. (In
Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1768 X2 pp 171-192. Bi Un Gent Hi
2045).
Schr. neemt het bestaan van zaadlobben aan. Uit Franeker 3 Oct. 1767.
Geneeskunde. 1665 Meyens Phil. van Koburg. Chiromantia medica. 's
Gravenhage 1665 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Chemie. 1779 Meijer J.F. Alchymistische brieven. Uit het Hoogd. door
P.J. Kasteleyn. Amsterdam 1779 in 8.
Chemie. [1776-1777 Meijer] Scheikundige proeven... door J.F. Meijer,
Apotheker.... vertaald door P.J. Kasteleyn... Amsteldam 1776, 374 pp en
1777, 320 pp (Bi Un Gent Ph 401).
Zie P.J. Kasteleyn.
1738 Menken J.B. De quakzalverij der geleerden met aenmerkingen van
verscheide schrijveren. En met meer aenmerkingen. Verrijkt door het
Genootschap van de Vrye metzelaers, Amsterdam Lobedanius en Rijckhof
1738 in 12.
Heelkunde [1800 Menu] Drietal van heel- en verloskundige waarnemingen
door P. Menu Heel- en Vroed-meester te Bergen-op-zoom. Lid
Correspondent van dit Genootschap. (In Verhandel. Gen. Gen. Antwerpen
1800 III pp 84-100, Bi Un Gent me 556).
Ziekte van de sinus maxillaris, misvormd hoofd van een voldraagen kind, bloedverlies
door de baarmoeder.
Dierkunde. 1719 Merian M.S. Over de voorteeling en veranderingen der
Surinaemsche insecten. Amsterdam 1719 in fo (Kon Bi Brussel VH 7070)
Dierkunde. 1730 Merian M.S. De Europische insecten onderzogt, na 't
leven geschildert en in print gebragt. Met beschrijving van rupsen, uiltjes,
vliegen en andere beesjes. Amsterdam 1730 (Kon Bi Brussel VH 7061).
Dierkunde. 1730 Merian M.S. Surinaamsche insecten. Amsterdam 1730
in fo.
Dierkunde [Sd Merian] Der Rupsen begin, voedzel en wonderbaare
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verandering. Waar in De Oorspronk, Spys en Gestaltverwisseling: als ook
de Tyd, Plaats en Eigenschappen der Rupsen, Wormen, Kapellen, Uiltjes,
Vliegen, en andere diergelyke bloedelooze Beesjes vertoond word; Ten
dienst van alle Liefhebbers der Insecten, Kruiden, Bloemen en Gewassen:
ook Schilders, Borduurders &. Naauwkeurig onderzogt, na 't leven
geschildert, in Print gebragt, en in 't Kort beschreven Door Maria Sibilla
Merian. t'Amsterdam, Gedrukt voor den Auteur, Woont in de Kerkstraat,
tusschen de Leidsche- en nieuwe Spiegelstraat over de Parssery de Swaan,
alwaar dezelve Gedrukt, als ook afgeset te bekomen zyn. Als mede By
Gerard Valk, op den Dam in de wakkere Hond. (13.5 × 18 cm, 30 + (4) +
30 + 24 pp, 48 platen, Bi Un Gent HN 392).
Op verscheidene plaatsen van het overzicht worden de laatste jaren van de 17e eeuw
genoemd, zooals 1694 (p 4 van het 2e deel), 1699 (p 23 van het 3e deel). In de voorrede
zegt Schr. gedurende 39 jaren onderzoekingen gedaan te hebben. Daaruit kan wellicht
besloten worden dat het boek in het begin van de 18e eeuw verscheen. De 3 deelen
beschrijven elk 50 planten waarop insecten leven. Op den titel van het 3e en laatste
deel wordt vermeld: ‘Door Maria Sibilla Merian, Saalr. Als mede een Appendix
Behelsende eenige Surinaamsche Insecten, geobserveert door haar Dochter Johanna
Helena Herolt, tegenwoordig noch tot Surinaame woonagtig. Alles in Print gebracht,
en in 't licht gegeven door haar Jongste Dochter Dorothea Maria Henricie.
Matthieu Merian (Basel 1593 † Bade-Schwalbach 1650) een Zwitsersch graveur.
Kinderen: Matthieu de Jonge Basel 1621 † Frankfurt 1687, graveur zooals zijn
vader.
Marie-Sibylle, kunstenares en natuurkundige, 1647 Frankfurt † Amsterdam 1717,
op het gebied van de kunst door den schilder Jacob Moreels, den tweeden echtgenoote
van haar moeder, aangemoedigd, werkte zij daarna onder de leiding van Abraham
Mignon, miniaturist. Zij trad in 1665 in het huwelijk met Andreas Graff, kunstschilder
en bouwmeester te Nuremberg, en bestudeerde met hem de bloemen en de insecten.
In 1684 vestigde zij zich voor korten tijd te Frankfurt en dan in Nederland. In 1698
reisde zij naar Amerika en dan naar Suriname, waar haar oudste dochter ook in 1702
verbleef. Zij heeft talrijke schoone schetsen gemaakt over natuurgeschiedenis.
Haar werk is uitgebreid, hoofdzakelijk over de insecten.
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Hare twee dochters, de oudste Jeanne trad in het huwelijk met een handelaar te
Suriname, de jongste Dorothea met den Russischen kunstschilder Xrell.
Heelkunde. 1700 Mery Jan. Aanmerkingen over de wijze van Steensnyden.
Amsterdam ten Hoorn 1700 kl in 8.
Natuurkunde. 1770 Merkelbach C.M. De zekerheid der goddelyke
natuurwetten aangetoond uit de beschouwing der orde van dit heelal.
Groningen 1770 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Anthropologie. 1793 Mesgers G.D. Natuurlijke historie van den mensch.
Amsterdam 1793 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde [1790 Metzlaar] Bericht wegens een min bekend Indisch
geneesmiddel tegen de koorts en de koek enz. door Jacob Casper Metzlar.
(In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1790 XIV pp 577-582, Bi Un Gent Hi
1902).
Gebruik van een vrucht, in het Maleisch Martie Conde genoemd, om koortsen, en
de kwaal door militairen en matrozen ‘koek’ genoemd te bestrijden. De mededeeling
is geteekend uit Beuzichem 11 October 1786.
Geneeskunde. 1793 Mezler Fr. Xav. Verhandeling over de zwartgallige
gesteldheid. Utrecht 1793 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Hygiene. 1782 Michel J.P. Drie brieven aan A. Ypey bevattende een
onderzoek over de vermeende schadelijkheid der dampen van rottend
water. Alg. Vaderl. Letteroef. 1782 IV 2 p 524 en 1783 V 2 p 232.
Physiologie. 1794 Michel J.P. Natuurkundige verhandeling over den
invloed der ademhaaling op het dierlijk leven. Nieuw alg. Mag. wetensch.
kunst en smaak 1794 II 1 p 385.
Michel J.P. Zie 1785 Deiman.
Verloskunde. 1781 Michell Jan Petersen. Onderzoek aangaande het nut
van de Kraakbeensneede in moeijelijke verlossingen. Leyden 1781 in 8
(Bi Un Amsterdam).
Verloskunde. 1781 Michell J.P. Nadere ophelderingen over de historie en
het nut der schaambeensneede in moeilijke verlossingen. Leyden 1781 in
8 (Bi Un Amsterdam).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

849

Pharmacie [1783 Michell] Op hoe veelerleie wyze kan het vermogen van
Koortsbast ondersteund of aangeset worden door bygevoegde middelen,
in die gevallen daar hy wel als het voornaamste geneesmiddel vereischt
wordt, maar echter te zwak is om alleen de zaak af te doen? en welk eene
keuze van middelen moet men ten dien einde doen, betrekkelyk tot den
onderscheidenen aart der voorkomende gevallen en omstandigheden? Door
J.P. Michell Medicinae Doctor te Amsterdam 1783 VIII pp 167-271 Bi
Un Gent me 366 a).
Eigenschappen en gebruik als geneesmiddel, oorzaken waarom de koortsbast niet
altijd op voldoende wijze werkt, wijze waarop de kracht kan aangezet worden,
middelen aan den koortsbast te voegen.
Geneeskunde [1785 Michell] Natuur- en Geneeskundige Verhandeling
over de oorzaken, den Aart, en de Genezing der Zenuwziekten, welke men
in de vereenigde Nederlanden waarneemt: zynde den antwoord op de
Vraag, voorgesteld door Het Provinciaal Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen te Utrecht: Welke zijn de Natuurlijke, of uit de levenswijze
ontstane oorzaken van de zo aanmerkelijke vermeerdering der
Zenuwziekten in ons land? Welke zijn derzelver Kenmerken? Welke is
de beste wijze om de zelve voor te komen en te genezen? Door Jan Petersen
Michell, M.D. met de gouden Medaille bekroond den 30 April 1783. Uit
het Latijn vertaald door den Schryver (In Verhandel. Utrecht 1785 III2 pp
527-732, Bi Un Gent Hi 9653).
De verhandeling bedraagt 5 hoofdstukken: aard en onderscheiding der zenuwziekten,
oorzaken van de vermeerdering, kenteekens, voorbehoeding, genezing.
Geneeskunde [1786 Michell] Antwoord op de Vrage: Wat is' er tot nog
toe in de Nederlandsche taal over de Febres Catarrhales, welke sedert
eenige jaren zich meer dan voorheen in deze Landen vertoond hebben,
geschreven, en wat ontbreekt' er aan? Welke zyn haare gewone Kenteekens,
loop, Symptomata en Complicatien? Zijn 'er eenige redenen te ontdekken,
waaruit blyken kan, waarom deeze ziekte meer dan voorheen plaats heeft?
Welke is haare veilige en zekere geneezing in alle haare onderscheidene
soorten? Door den Heer Jan Petersen Michell, Med. Doct. Lid van het
Utrechtsch Provinciaal Genootschap, te Amsterdam. (In Verhandel.
Zeeuwsch Gen. 1786 XI pp 91-256, Bi Un Gent Hi 1902).
Aanbevolen: de bedorven stoffen zoodra mogelyk weg te nemen, de koorts tegen te
gaan, de roosachtige ontsteking los te maken en de gangraena te verhoeden, de
uitwasemingen te herstellen, de toevallen te verzachten.
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Geneeskunde. [1795 Michell] Geneeskundige verhandeling over de
oorzaken, onderscheiding en geneezing der Febres Catarrhales, welke zich
sedert eenige jaaren meer dan voorheen in de Nederlanden vertoond
hebben. Opgesteld door den Heer Jan Petersen Michell, Med. Doct. en
Lid van het Utrechtsch Provinciaal Genootschap, te Amsteldam.
Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te
Vlissingen. T'Eecloo By Angelus B. van Han, Boekdrukker en Verkooper,
op de Merkt. MDCCXCV. (21.5 × 13.5 cm, 134 pp, Bi Un Gent me 1998,
A 7085).
Het voorbericht is geteekend door G. Kuipers secretaris van het Zeeuwsch
Genootschap uit Vlissingen 11 Hooimaand 1785; het werk is een antwoord op een
vraag door het Genootschap voor 1784 gesteld. De toestemming tot drukken is
geteekend uit Brugge 4 Aug 1795 door den censor L.A. Caytan.
De plicht der geneesheeren is de bedorven stoffen uit de eerste wegen zoodra
mogelijk weg te nemen, de koorts en de rotting der vochten sterk tegen te gaan, de
roosachtige ontsteking los te maken, de uitwaseming te herstellen en de toevallen te
verzachten.
Een uitgave verscheen te Middelburg 1785 in 8 (Bi Un Amsterdam), later als 2e
druk te Amsterdam 1806 in 8.
Tuinbouw [1745 Miller] Groot en algemeen kruidkundig, hoveniers, en
bloemisten woordenboek, behelzende de manier om moes-, bloem-, vrugt-,
kruidtuinen, wildbossen, wyngaarden, oranjehuizen, stookkassen enz.
anteleggen, enz. en allerlei gewassen te kweeken. Alles volgens de
ondervinding van de ervarenste hoveniers der tegenwoordige eeuw;
Doormengd met de Historien der Planten, de kentekens van elk Geslagt
en de Naamen van alle de bijzondere soorten in het Latijn en Duits; en
eene Verklaaring van alle de Kunst-woorden in de Kruidkunde en het
Tuinieren gebruikelijk, Waarby ook komt Een Berigt van de natuur en het
gebruik der Barometers, Thermometers, en Hygrometers, welke den
Hoveniers te pas komen, als mede van den Oorsprong, oorzaaken, en
Natuur der Verhevelingen, en den bijzonderen invloed van aarde, Lugt,
Vuur en Water op de Planten, volgens de beste Natuurkundigen.
Met Koperen platen versierd. Door Philips Miller, hovenier van het
genootschap der apothekers, in hunnen Kruidtuin te Chelsea, en lid van
het Koninglyk Genootschap te Londen. Voorzien met eene Voorrede van
den Hooggeleerden Heere Adrianus van Royen, doctor der geneeskunde,
hoogleeraar in de genees- en kruidkunde te Leiden, en lid van het
Koninglyk Genootschap te London, enz. Volgens den laatsten Druk, uit
het Engels vertaald door Jacob van Eems, Med. Doctor. Te Leiden, by
Pieter van der Eyk, en de Weduwe Jakob van der Kluis, P.Z. MDCCXLV.
Met Privilegie
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van Haar Ed. Gr. Mog. de Heeren Staaten van Holland en West-Friesland.
Eerste deel (Voorrede enz. + 593 pp, 24,3 × 39.4 cm, Bi Landb. Hoogesch.
Gent, Kon Bi Brussel VH 4145, Bi Un Gent HN 85, Bi Apoth. St Jans
Gasthuis Brugge). Tweede deel (pp 595-1238).
In boekdeel I is het privilegie geteekend op 21 september 1741 in naam van de Staten
van Holland en West-Friesland, door J.H.V. Wassenaer en Willem Buys. Daarna
komt een brief der uitgevers tot Adrianus van Royen, doctor in de geneeskunde en
hoogleeraar in de genees- en kruidkunde te Leiden, een voorrede van A. van Royen,
een bericht van den vertaler, een boekenlijst en de naamlijst der inschrijvers; in dat
1e deel loopt het woordenboek tot het woord Myxa. Het boekdeel II bevat de woorden
van Naantjes af, dan een bijvoegsel, lijsten van planten, verklarende lijsten van
kunstwoorden, platen, en een bladwijzer der gewassen en voornaamste zaken.
Philip Miller (1691 † 1771) was hovenier van het Genootschap van apothekers te
Chesea van af 1722, als opvolger van zijn vader; hij was in briefwisseling met
Linnaeus. Hij schreef het botanisch gedeelte van het groot Dictionarium Brittanicum
van N. Bailey; verscheidene zijner werken werden in het Nederlandsch vertaald door
Van Eems en Baster.
De Gardeners dictionary verscheen te Londen in eerste uitgave in 1731; daarvan
zijn er 8 uitgaven: 1759 in fo, 7e uitgave (Kon Bi Brussel II 57051), 1768 in fo, 8e
uitgave (Kon Bi Brussel VH 4144). De Fransche uitgave door de Chazelles, Brussel
1786, 8 vol. in 8 (Kon Bi Brussel 5e Cl IV 3 mill, Bi Un Gent HN 38 en Ar 763).
Een Duitsche uitgave te Nurnberg 1750, 2 vol. in fo (Kon Bi Brussel VH 4144 B).
Geneeskunde. 1659 Minderer Raym. Oorloghs toerust aan ziel en lichaam,
met de geneesinghe der siekten en toevallen. Steenwijk 1659 in 12 (Bi Un
Amsterdam).
Verloskunde [1778 Mirandolle] Waarneming van eene nageboorte, welke,
na de verlossing, afzonderlyk in de baarmoeder was agtergebleven. Door
H. Mirandolle van Ghert. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1778 VI 613-619,
Bi Un Gent Hi 1902).
Verloskunde [1782 Mirandolle] Waarneeming van twee wanschapen
kinderen, door N. Mirandolle Van Ghert. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen.
1782 IX pp 270-274, Bi Un Gent Hi 1902).
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Chemie [1773 Model] Scheikundige proeven over het gemeene coraelmos;
door Joannes Georgius Model. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem
1773 XIV pp 93-111, Bi Un Gent Hi 2045).
Het coraelmos der apothekers blijkt tot het plantenrijk te behooren, bevat echter kalk
en een stof op beenlijm gelijkende. Die mededeeling uit Petersburg in het Latijn
geschreven, werd door P. Boddaert vertaald.
1584 Moerman Jan. De cleyn werelt. Hantwerpen G. de Jode 1584 in 4
(Kon Bi Brussel II 7457 B)
Mogge J. Zie 1675 Ph. Lansberg.
[1675 Mogge] Algemeene Manier Tot de Practijck-Oeffeningh der
Sonne-Wysers; Uyt d'onfeylbare Gronden derselve Wetenschap, Kort en
Klaerlijck voorgestelt, en in meer dan hondert Voor-Beelden vertoont.
Leerende op een ligt verstaenlijcke wijze, hoedanigh men soo wel door
de Passer en Liniael, als door d' uytrekening van Getallen, aen allerley
gegeven Vlackten of buyten gedaentens, die van de Zon konnen beschenen
worden, een Sonne-wijser wiskonstig met Uyrlinien beschrijven sal:
Beneffens de middel, om op eenen ronden Kloot de loop der Zonne inden
Zodiack, en de dagen des Jaers door de schaduwe van een op-gereghte
stijl, aen te wijsen. Door Jacob Mogge, Liefhebber der Astronomische en
Geometrische Konsten. Tot Middelburgh, By Wilhelmus Goeree,
Boeck-verkooper in Cicero. 1675. (27.6 × 17.9 cm, (4) + 108 + (3) pp,
Stadsbi Antwerpen 5038).
Versierd met een portret van Joh. van Buyten, prolector in de anatomie in 1674, en
opgedragen aan de gemeenteoverheid van Vlissingen, eindigt het boek met een
register van de hoofdstukken. Medegebonden met 1675 Lansberg.
Melk. 1765 Molenaar G. Redelijke onvervalschte melk. Amsterdam
Morterre 1765 in 8.
Monan. Zie Bellegarde 1718.
Geneeskunde [1761 de Monchy] Verhandeling van de oorzaaken, genezing
en voorbehoeding der gewoone ziekten van ons scheepsvolk, 't geen naar
de West-Indien vaart. Door Salomon de Monchy, Stads Doctor te
Rotterdam. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1761, VI2 pp 1-185,
Bi Un Gent Hi 2045)
De volgende ziekten worden besproken: de besmettingen,
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de kinderpokjes, de geslachtsziekten, de scheurbuik, de rotkoortsen waaronder heete
koorts, afloopende en tusschenpozende koortsen, galkoorts, loop, roode loop, bord,
herfst- of zomerziekten, geele koorts, chokolaad- of coffyziekte. De lucht met de
stinkende dampen en verderfelyke eigenschappen, de winden, de spijzen en de
dranken, het water, de onmatige vermoeienis door beweging of arbeid, te veel rust,
droefgeestigheid, verstopping worden beschouwd als oorzaken van besmettelijke
ziekten.
Anatomie [1768 De Monchy] Verhandeling over de hersenen der vogelen
en visschen door Albertus van Haller, Uit het Latyn vertaald door Francois
Willem De Monchy. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1768 V2 pp
287-386, Bi Un Gent Hi 2045)
Bij de vogels zijn de hersenen betrekkelijk groot; de visschen hebben kleine
langwerpige hersenen.
Diergeneeskunde [1769 de Monchy] Bedenkingen over de aansteekende
ziekte onder de Runderen, Benevens eene Aanwyzing, hoe de Besmetting
vandezelve of uitgeroeit, of ten minsten derzelver voortgang gestuit zou
konnen worden. Door Salomon de Monchy, Stads doctor te Rotterdam.
(In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1769 XI pp 351-384, Bi Un Gent
Hi 2045)
Aansteekende ziekte waarvan de smetstof niet door den mensch blijkt te worden
overgedragen.
Heelkunde [1777 Monnikhoff] Opgaave eener menigte breuken, of
scheurzels, waargenomen door Johannes Monnikhoff, te Amsterdam (In
Verhandelingen Maatsch. Wet. Haarlem 1777 XVII2 pp 231-236, Bi Un
Gent Hi 2045).
Heelkunde [1750 Monnikhoff] Ontleed- heel- en werktuig-kundige
Zamenstelling; Ter ontdekking van de bizondere Plaatsen, Oorzaaken,
Kenteekenen, Toevallen, en Geneesingen der Scheursels, of breuken. Door
Johannes Monnikhoff, Heelmeester. Te Amsterdam, By Dirk Onder de
Linden, Boekverkooper in de Kalverstraat over de Spaarpot-steeg. MDCCL
(21.5 × 13.8 cm, (20) + 146 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 2306).
2e druk 1792 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Opdracht aan zyn vader Willem Monnikhoff uit Amsterdam op 1 van bloeimaant
1750.
***
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Heelkunde [1794-1815 Monnikhoff] Verhandelingen bekroond met den
prijs van het legaat, van den Heere Johannes Monnikhoff. Eerste stuk. Te
Amsterdam, by Lodewyk van Es, MDCCXCIV (22. × 14,5 cm, 138 pp,
Bi Un Gent me 763).
Deze reeks in 7 deelen en 16 vol. bevat verhandelingen over de breuken. Vooraan
het 1e deel de volgende verzen:
Door konst en broederschap verbonden,
De handen in elkaêr te slaan;
Om breuken-kennis te doorgronden,
En voorts wat weetlust vindt geraên;
Gestaag naar vordering te haaken,
Gelyk de krulveêr om haar spil;
En konst door toedoen te volmaaken;
Was 't doelwit by den laatsten wil
Van MONNIKHOFF, die, door belooning,
Den moed van mededingers wekt;
Terwyl dit goud, by hunn' bekrooning
Tot prys voor d'overwinnaar strekt.

Het 1e deel bevat de verhandeling van:
[1794 Leurs Willem] Over den aart en de verscheidenheid der breuken,
138 pp.
[1797 Loggers J.] De aart en verscheidenheit der waare breuken bepaald
zijnde; is de Vraag: welke zijn daarvan de onderscheidende Kenteekenen,
door Waarnemingen bevestigd? Door J. Logger, Stads Heelmeester te
Leiden. 1e deel 2e stuk, 1797, 400 pp.
[1797 Jas] Verhandeling over de uitwendige hulpmiddelen tegen de
breuken, door François Jas, Stads Heelmeester en van den Gerechte der
Stad Amsterdam. 2e deel 1e stuk 1797, 103 pp.
[1798 Spruyt] Verhandeling over de algemeene en byzondere oorzaaken
der breuken door J. Spruyt, Heelmeester van het Buiten-Gast huis te
Amsterdam. 2e deel 2e stuk 1798, 188 pp.
[1799 van Wy] Verhandeling over de eenvoudigste, geschikste en
gereedste, uit- en inwendige middelen, en de beste levensregel, tegen de
breuken, door G.J. van Wy, te Arnhem. 2e deel 3e stuk 1799, pp 189-282.
[1800 Kerbert] Verhandeling over de aanwyzing by de behandeling der
breuken; door C. Kerbert, Heel- en vroedmeester, te Koog aan den Zaan.
3e deel 1e stuk 1800, 105 pp.
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De andere stukken, verschenen tusschen 1801 en 1815 bevatten verhandelingen over
de breuken van B.H. Van Ree, T.A. Castelyns, A. Nieuwenhuys, F.J. Haver Droese,
F.X. Rudtorffer, C.C. Creve, F.G. Van Ingen, S.T. Soemmerring.
***

Geneeskunde [1772 Monro] Verhandeling over de Waterzugt, en derzelver
onderscheide soorten; In de Engelsche Taal geschreven door Donald
Monro, Medicinae Doctor, Geneesheer by het Leger van den Koning van
Engeland, en van het Hospitaal van St George, Lid van het Collegie der
Geneesheeren, en van de Koninglyke Societeit der Wetenschappen te
Londen. Vertaald, en met aanmerkingen vermeerderd; door Jan Bernard
Sandifort, Medicinae Doctor, Stads Doctor in 's Gravenhage, Lid van de
Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers, van de Natuur- en
Genees-kundige Societeit te Basel, en van het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen te Vlissingen. Te Leiden, By P. Van der Eyk, en D. Vvgh.
M.DCC.LXXII. (22.2 × 13.8 cm, (18) + 315 pp, Bi Un Amsterdam, Bi
Un Gent me 4600).
Voorreden van schrijver en van vertaler. Studie van de ziekte tusschen huid en
vleesch, in het hoofd, in den zaadstreng, den balzak, de knie, de long, de baarmoeder,
de Fallopiustrompetten, het oog, het ruggemerg, de geledingen, de borst, het hartzakje,
den buik, de tong. Op het einde een uitgebreid alphabetisch register.
Physiologie. 1778 Monro A. Drie verhandelingen over de zenuwen en
haare verspreiding, over de beweeging van het hart, en over de chylbuis
Utrecht 1773 in 8; 2e druk Amsterdam 1791 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1788 Monro Don. Beschryving van de Krygshospitaalen.
Uit het Engelsch vertaald door L. Bicker, en ten dienste der Troupes van
onzen staat, verrykt met aanmerkingen van S. de Monchy. Amsterdam
1788 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Pharmacie. 1788 van Mons J.B. Schets van eigenschappen, dewelke in
een waar apotheker vereischt worden. Amsterdam 1788 in 4.
Chemie 1794 van Mons J.B. Toelichting over het branden van zwavel
met eenige metalen zonder aanwezen van het oxygene; in een brief
medegedeeld aan P.J. Kasteleyn. (In Oef. Kasteleijn 1797 III p 277).
Electriciteit [1800 van Mons] Natuurkundig vertoog Over de verschynzels
van het Galvanismus op dierlyke Electriciteit. Gelezen op de Open-
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baare Zitting, gehouden den 4de October 1798. Door J.B. Van Mons
chemiae et Phys-Experiment. Professor te Brussel. Lid Correspondent van
dit Genootschap. (In Verhandel. Gen. Gen. Antwerpen 1800 III pp 26-43,
Bi Un Gent me 556)
Onderscheid tusschen leiders en niet leiders, in verband met de proef van Galvani
op het dier.
Johan-Baptiste van Mons, chemicus, Brussel 11 november 1765, † Leuven 6
september 1842. In 1787 werd hij meester in pharmacie, nam deel aan de beroeringen
onder Vonck en vander Mersch, werd later in 1797 leeraar in de chemie en in de
physica in de Ecole Centrale te Brussel. In 1807 werd hij doctor in de geneeskunde
van de Parijsche Universiteit, in 1817 leeraar in de chemie en de landbouwkunde
aan de Universiteit te Leuven.
Geneeskunde [1641 Montaigne] Bergh-val, ofte Wederlegginge van
Michiel de Montaigne, Tegens de Nootsakelickheyt der Geneeskonste.
(14.5 × 9.2 cm, pp. 35-152, Bi Un Gent me 186).
De datum kan worden vastgesteld door de laatste regels van p 152: ‘In Dordrecht
den 24 October 1641. Aan het stukje ontbreken pp 147-150 die door vergissing door
pp 627-630 van de verhandeling ‘Ongesontheyt’ van J. Van Beverwijck. Het stuk
behoort ook tot ‘alle de wercken’ van Beverwijk verschenen in 1656 te Amsterdam
(pp 175-207) met het Latijnsch gedicht van van Someren en een Nederlandsch
geteekend C. Boy. Zie mijn verhandeling over van Beverwijck in Versl. en Meded.
Kon. Vla. Acad. 1933, pp 94, 103, 113.
Montaigne is hier Michel Eyquem de Montaigne geboren te Montaigne in 1533
en overleden in 1592, de schrijver van de Essais.
Heelkunde [Sd van Montfort] Omstandig verhaal ofte Korte dog
naukeurige beschryving eener schuynsche onherstelbaare en beswaarlyke
Beenbreuk gered met de binding van eenen gouden draad, uitgevonden
door Frans van Montfort practizerend heel- en vroedmeester tot Borgerhout
by Antwerpen. t'Antwerpen, By C.H. De Vos, Boek-drukker in de
Zirik-straat no 1221. (17.9 × 11.2 cm., 19 + (1) pp., Bi Un Gent 222 F 3224)
Het stukje draagt in den tekst het jaartal 1796, en blijkt rond 1800 verschenen te zijn.
Alhoewel ettering uit de wonde vloeide, nog na 5 maanden, kwam ten slotte de
herstelling.
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Geneeskunde [1779 de Moraaz] Nadere bedenkingen over de Cicuta.
Door S.A. De Moraaz, Med. Doctor te Sommelsdyk. (In Handel. Gen.
Gen. Amsterdam 1779 IV pp 287-324, Bi Un Gent me 366a).
Het gebruik van Cicuta om kanker te bestrijden leidt niet tot de gunstige resultaten
door Störck aangekondigd.
Pokken. [1792 De Moraaz] Antwoord op de Vraag: Wat is de reden, dat
de Kinderpokjes (Variolae), op byzondere tyden en plaatsen, somtyds
onverwacht zich openbaren, en zeer geweldig woeden; terwyl anderen,
zelfs in de nabuurschap, daarvan op denzelfden tyd geheel bevrydt zyn?
Hangt zulks af van eene byzondere gesteldheid in den dampkring; van de
hoedanigheid der steden en plaatsen; van het voedsel; of andere oorzaken?
Zyn 'er ook voorbehoedende middelen ten dien opzichte te bedenken?
Door S.A. De Moraaz. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1792 XV pp
265-480, Bi Un Gent Hi 1902).
Waarneming betreffende het uitdoven van het vuur in het luchtledige, het bederven
van het drinkwater op de schepen bij lange reizen. Veronderstelling dat de lucht
inhoudt ‘eene meenigte kleine zaadjes, en eijertjes, van velerlei soorten van planten
en diertjes; waarvan eenigen vergiften en venynig zijn; ja zelfs zweven 'er in den
dampkring nog vele onzichtbare plantjes en diertjes, benevens hunne zaadjes en
eijertjes;....’. Aan deze diertjes wordt de oorzaak van epidemische ziekten
toegeschreven.
Verloskunde [1762 Morizot] Verhandeling over de verloskunde,
Vervattende veele gewigtige Waarneemingen, in de beöefening van deeze
Konst, Twee kleine Verhandelingen, De eene aangaande eenige Ziekten
van de Baarmoeder, en de andere over de Ziekten van Eerstgebooren
Kinderen. Vier vertoogen. Waar van de eerste tot voorwerp heeft de
Bloedvloeijing in Zwangere Vrouwen, en de drie anderen over de
verplaatzing van de Melk. Door den Heer Puzos, Heelmeester te Parys,
en Lid der Koninglyke Academie der Heelkonst. Verbeeterd en in 't licht
gegeeven door den Heer Morizot Deslandes, Bestierend Leeraar in de
Faculteit van de Geneeskunde te Parys. Vooraf gaat een Redenvoering
van den Uitgeever, over een gewigtig stuk, tot de Verloskunde betrekkelyk,
en aan 't einde is gevoegd een Verhandeling van de Heer Crantz,
Geneesheer in Duitschland, over de Scheuring van de Baarmoeder. Volgens
de Origineele Fransche Uitgaave, met Privilegie van den Koning, enz. in
't Nederduitsch vertaald door C. Truntza, Med. Doct. te Amsterdam. Eerste
stuk. Te Amsterdam, By Gerrit Bom, Boekverkooper, in de Molsteeg.
1762. (22.2 × 14.5 cm, (146) + 154 pp, Bi Un Gent me 2644)
In de voorrede van den vertaler wordt alleen den naam
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van Morizot genoemd, en niet van Morizot Deslandes; daarom vindt dat werk hier
zijn plaats. De vorrede van den uitgever is echter geteekend M. Deslandes. De
redevoering is bijzonder lang. Daarna komt de levensbeschrijving van Puzos door
Morand. De verhandeling zelf bedraagt 8 hoofdstukken.
Verloskunde [1764 Morizot]. Verhandeling over de verlos of vroedkunde,
Vervattende in zich veele gewigtige Waarneemingen in 't beoeffenen van
deeze Konst. Door den Heer Puzos, Eertyds vermaard Heelmeester te
Parijs, en Lid der Koninglyke Academie der Heelkonst, enz. Verbeeterd
en in 't licht gegeeven door den Heer Morizot Deslandes, Bestierend
Leeraar in de Faculteit van de Geneeskunde te Parys. Waar agter gevoegt
is een Ontleed-Geneeskundige Verhandeling over een bevrugt, edog
wanstallig Menschen Eij, door een Miskraam van drie Maanden
Voortgebragt, in 't Latyn beschreeven door C.A. Maday, Med. Doct. 't
Welk gevolgt werd door Een ontleedkundige Verhandeling Over de
Blaasband in den Mensch. Meede in 't Latyn door Phil. Adolph. Boehmer,
Openbaar Hoog-Leeraar in de Ontleed- en Heelkunde; en Medelid van
verscheiden Genoodschappen, Beide opgehelderd met Plaaten. Alles
volgens de Fransche en Latijnsche Origineele Uitgaave in 't Neederduitsch
vertaald door C. Truntza, Med. Doctor. Tweede stuk. Te Amsterdam, By
Gerrit Bom Boekverkooper, 1764 (22.2 × 14.5 cm, (12) + pp 155 tot 468,
Bi Un Gent me 2644).
Voorrede van den vertaler. Vervolg van het overzicht in het 1e deel met hoofdstuk
9 tot 23. Daarna de verhandelingen van Maday (pp 373-422), med. doct. te Halle,
en van Ph. Ad. Boehmer (pp. 423-468) prof. ord. in de Ontleed- Heel- en
Geneeskunde.
Verloskunde [1768 Morizot] Verhandeling over de verloskunde,
Vervattende in zig, veele gewigtige Waarneemingen in het Beöeffenen
van deeze Konst. Twee kleine Verhandelingen, De eene aangaande eenige
Ziekten van den Baarmoeder, en de andere over de Ziektens van
Eerstgebooren Kinderen. Vier Vertoogen. Waar van de eerste tot onderwerp
heeft de Blaesvloeijingen in Zwangere Vrouwen, en de drie anderen over
de verplaatsing van de Melk. Door den Heer Puzos, Eertyds vermaard
Heelmeester te Parys, en Lid der Koninglyke Academie der Heelkonst,
enz. Verbeetert, en in 't ligt gegeeven door den Heer Morizot Deslandes,
Bestierend Leeraar in de Facultyt der Geneeskunde te Parys, Waar agter
gevoegt is, een Verhandeling van den Heer Crantz, Geneesheer in
Duitsland, over de Scheuring van den Baarmoeder. Volgens de Origineele
Fransche uitgave in het Nederduitsch Vertaald, door C. Truntza. Med:
Doctor te Amsterdam. Derde en laatste Stuk. Te Amsterdam, By Gerrit
Bom, Boek-
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verkooper in de Molsteeg, 1768. (22.2 × 14.5 cm, (6) + pp 373-641, Bi
Un Gent me 2644).
De ziekten van de baarmoeder met 4 hoofdstukken (pp 373-434), de ziekten der
kinderen met 10 hoofdstukken (pp 435-490), de verhandeling van Puzos over de
verloskunde (pp 491-598) en van Crantz over de scheuring van de baarmoeder (pp
599-641).
Pokken. 1786 de Moraaz S.A. Raad voor den landman, wegens de inenting
der Kinderpokjes. Amsterdam 1786 in 8; 2e druk 1788 in 8; 3e druk
Amsterdam 1794 in 8.
Geneeskunde. 1763 Morand Phil. Verhandeling over het Kolyck van
Poitou. Amsterdam 1763 kl in 8 (Bi Un Amsterdam)
Verloskunde.
Moreau. Zie Du Pui 1784.
Mortimer C. Zie Anonymus 1734, 1736.
Heelkunde. 1760 Moublet. Verhandeling over de afzetting der dye in het
gewrigt. Amsterdam 1760 in 8, Amsterdam 1778 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Bibliographie. 1740 Mourik Bern. Naamrol der medicinaale, chirurgicaale,
chimische, natuurkundige en astronomische schrijvers, welke over alle
medicinaale zaaken in 't Nederlandsch geschreeven hebben. Amsterdam
1740 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde 1778 Moublet] Verhandeling over de Afzetting der Dye in het
gewrigt. Door den Heer Moublet, Stedehouder van den eersten Heelmeester
des Konings; en eerste Heelmeester van het Gasthuys van Tarascon, in
Provence. Uit het Fransch vertaald door David van Gesscher. Heelmeester
te Amsterdam. Lid van de Hollandsche Maatschappy der Wetenschappen
te Haarlem, en van het Zeeuwsche Genootschap te Vlissingen Te
Amsterdam, By Jan Barend Elwe, op de Leidsegracht, by de lange. Leidse
Dwarsstraat. En Pieter Gerardus Geysbeek, in de Langebrugsteeg, by 't
Rockin, Boekverkoopers. 1778 (21.6 × 13.8 cm, (24) + 94 pp, Bi Un Gent
me 3177)
Het boek wordt door David van Gesscher aan zijn vader Johannes opgedragen, uit
Amsterdam 13 Augustus 1760; op de opdracht volgt een lange voorrede van den
vertaler, die het
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oorspronkelijk werk van Moublet in het jaar 1759 stelt, en wel uit de Journ. med.
chir. pharm. Paris, boekdeel XI.
Heelkunde [1731 Muys] Korte Verhandeling van het Ader-laten. Waar in
Deszelvs Schadelijkheyd en Gevaar, voor 's Menschen Leven en
Gezontheyd uyt een vast Grond-Beginzel, Betoond en Aangewezen word.
Hier na worden Enige tegen reden Beantwoord en Wederleyd. En
vervolgens word ook Getoond, hoe Ongezond en Kragteloos de reden zijn,
daar de Practijk van 't Ader Laten op Gebout is. Door Gerrid Muys
Chirurgijn tot Enchuysen. t'Enschuysen. By Meynard Semeyns,
Boekdrukker. MDCCXXXI. (15,8 × 9.1 cm, (16) + 94 pp, Bi Un Gent me
3106, Bi Un Amsterdam).
De voorrede van den schrijver tot den lezer, uit Enchuyzen 5 november 1731, begint
met deze twee zinnen: ‘Als men de oorzaak in zyn geheel weg neemt, dan neemt
men ook het gewrogte geheel weg. Als men de oorzaak ten dele weg neemt, dan kan
het gewrogte in zijn volle kragt niet bestaan.’ Het aderlaten is eerder schadelijk, in
geval van ziekten en van wonden.
Heelkunde [1684 Muis] Redelyke Heelkonstoeffening, Of Heelkonstige
Aenmerkingen na de vaste gronden der waerachtige Filozofie opgelost.
Door den geleerden Heere Joan Muis, Geneesoeffenaer te Aernhem; En
Vertaelt door David van Hoogstraten. Het eerste tiental. Te Rotterdam.
By Fransois van Hoogstraten, Boekverkooper, aen de niewe Kaesmarkt.
1684. (15.9 × 9.4 cm, (20) + 62 + 33 pp, Bi Un Gent Acc 349391).
Opdracht aan de ‘Overman en dekenen van het chirurgijns Gild te Dordregt’ A. de
Hoog, D. du Pont en H. Raets door D. van Hoogstraten; daarna twee Latijnsche
gedichten geteekend Jacobus van Zanten en J. Targier en de volgende verzen van K.
van Bracht:

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

Na een bericht en de voorrede van den schrijver Joan Muis komt een bladwijzer van
het 1e en het 2e tiental aanmerkingen.
De 10 eerste opmerkingen bespreken een ontsteking der oogen, het gebruik der
fontanellen, het vuur op de huid, het koud vuur der voeten, de roos der beenen, het
zweeren der beenen, de wonde van het oog, een verrot gezwel van het been, een
scheenbeenbreuk, de ontwrichtinge der schouders.
Het tweede tiental heeft als titel:
Redelyke heelkonstoeffening, Of Heelkonstige Aenmerkingen na de vaste
gronden der waerachtige Filozofie opgelost Door Joan Muis,
Geneesoeffenaer te Aernhem. Het tweede tiental Verduitsch door David
van Hoogstraten. (33 pp)
gevolgd door een voorrede. Dat 2e tiental bedraagt een zenuwontsteking, de hoofdpijn,
het samentrekken der pees na de schouderbeenbreuk, het aderlaten, het knarssen der
pees, een bloedvloed uit een zwering des scheenbeens, een kneuzinge des arms, een
peesknoop in de hand, een steenknoop der onderste lip, de waterkanker.
Heelkunde 1699 Muis Joan. XII Tientallen behelsende een redelyke
heel-konst oeffening of heel-konstige aanmerkingen. Amsterdam ten Hoorn
1699 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1666 Van Mulem J.B. Den Kleynen pestverdryver. Brugge
P. Van Pee 1666 in 8.
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Natuurkunde [1755 Muller] Vervolg op de historische en natuurkundige
aanmerkingen over de zeldsame Aard- en Water-Schuddinge, Van den 1
november 1755. Behelzende... Door Johan Georg Muller, Philippe Frater,
Predikant der Luthersche Gemeente te Leeuwarden. Te Leeuwarden,
Gedrukt by Abraham Ferwerda. (20.8 × 11.6 cm., 39 pp., Kon Bi Brussel
VH 5219B)
Gevolg op Anonymus J.G.M. 1755. Het jaar wordt aangeduid op p. 39: 4 dec. 1755.
Behelst aantekeningen over schuddingen in andere landen; na antwoorden op
tegenwerpingen, worden de vroegere berichten bevestigd. Beschrijving van eene
proeve in het klein met zand, aarde en klei.
Dierkunde. 1771 Muller P.L.S.T. Over den dierlyken oorsprong der
Koraalgewassen, uit het Latyn. Dordrecht 1771 in 8. (Kon Bi Brussel VH
5718)
Mulder. Zie 1799 Deiman.
Geneeskunde [1769 Muller] Waarneemingen omtrent de
Luchtsgesteldheid, Weder, en Wind, mitsgaders aanteekeningen der
ziekten, in ydere maand voorgevallen, te Vlissingen in den jaare 1768.
Door A. Muller. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1769 I pp 620-651, Bi Un
Gent Hi 1902).
Overzicht per maand volgens de gesteldheden van het weder: wolkig, betrokken,
omtrent helder, helder, duister, dyzig; met aanduiding der heerschende ziekten.
Geneeskunde. 1776 Muller Abr. Historische beschryving van den loop
der ziekte eens 8 jaarigen lyders, wiens beide voeten door de koude
volkomen verstorven waren, Rotterdam 1776 in 8.
Gynaecologie [1770 Muller] Waarneming van een omgekeerden bodem
der Baarmoeder, weggenomen en gelukkig genezen, met eenige
aanmerkingen; door G. Muller, Med. doct. te Appingedam. (In Verhandel.
Maatsch. Wet. Haarlem 1770 XII pp 257-274, Bi Un Gent Hi 2045).
Geneeskunde. 1777 Muller Joach. Fred. Welke zijn de redenen waarom
op de uitgaande schepen der Nederlandsche Oost-indische maatschappy
thans meerder volk sterft dan voorheen. Rotterdam 1777 in 4 (Bi Un
Amsterdam)
Muller J.F. Zie Anonymus 1778, 1786, 1787; Barneveld 1785, 1793; Kaempf 1790;
Ponse H 1799.
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Geneeskunde [1683 Munniks] Verhandelinge der Wateren, En hoe men
de zelve bezien moet; Beschreven door den geleerden Heere Johan
Munniks, Toen Geneesoeffenaer, nu Professor in de Hooge Schole van
Utregt; Vertaelt door David van Hoogstraten M. Doct. Te Dordrecht. By
Fransois van Hoogstraten, Boekverkooper. 1683. (16 × 9.4 cm, (18) + 76
pp, Bi Un Gent Acc 34939).
Opdracht van D. Van Hoogstraten aan Johan van Mentsz; daarna 4 verzenstukjes,
het 2e in het Latijn van J. Targier aan D. Van Hoogstraten, de 3 anderen in het
Nederlandsch:
+

Aen den Heere David van Hoogstraten, Toen hy de Verhandelinge
der Wateren van den Heere Johan Munniks in het licht bragt.

+

(I)

Hoe Juicht een letterrijk gemoed,
Dat door verheve lust gedreven,
Dan eens gelukkig schijnt te leven,
Als 't zig met waerheids denkbeeld voed,
Op 't regt bezeffen van de dingen,
Die nimmer zonder naerstigheid
Voor andren worden bloot geleid,
Maer door gezegende oeffeningen
Verkrijgen haer' gestalte en maet,
Die noit de toets te buiten gaet!
'K dacht dit van kindsbeen menigmael,
HOOGSTRATEN, toenwe in groene Jaren
Dien yver wisten te openbaren
In keur van Duitsche of Roomsche tael.
En gy op hooger baen gestegen
Baert voor u zelf en andren nut.
Gy geeft den kranken troost en stut,
En wijst onkundigen de wegen,
Waer langs men tot de kennis treed
Der waerheid, die de tijd ontleed.
Dus toontge op nieus uw zucht en vlijt,
Om MUNNIKS wijze en nutte blaren
Den onervaernen te verklaren,
Op dat ge uw' dienst aen beiden quijt.
De Neerduits zal uw moeite erkennen,
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Nu hy natuurs geheim doorziet,
En door die leidstar 't onheil vlied.
En gy 't spoor van trotse pennen
Schenkt ook uw' veder en verstand
Ten beste van het Vaderland.
P. RABUS.
+

Aen Dr. David van Hoogstraten, Toen hy de Verhandelinge der
Wateren uitgaf.

+

(III)

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

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

In de voorrede van den schrijver tot den lezer wordt het belang van het onderzoek
van urine besproken. Eerste hoofdstuk, de gesteltenis en het gebruik der nieren; 2e
hoofdstuk, de pis; 3e, hoe men de wateren bezien moet; 4e, de kleur der wateren; 5e,
de gehoudene deelen der wateren. Op het einde:
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‘De eenvoudigheid is het zegel der waerheid.’ Het werkje werd gedrukt in 1683 door
Nicolaes de Vries, wonende in de Nieuwstraat te Dordrecht.
Heelkunde. 1693 Munniks, Joh. De practyk der heelkonst. Uit het Lat.
vertaald door Dan. Havart. Utrecht, Schouten 1693 in 4 (Bi Un Amsterdam)
Heelkunde. 1740 Munniks Joh. Alle de wercken, bestaende in de practyk
der heelkonst, vert. door Dan. Havart. Amsterdam 1740 in 4; 2e druk
Amsterdam 1765 in 4 (Bi Un Amsterdam)
Diergeneeskunde. 1769 Munniks Wyn. Voorlooper van waarneemingen
omtrent den uitslag van de inentinge der besmettelyke veeziekte op 112
hokkelingen. Leeuwarden 1769 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Landbouw. 1780 Munniks J. Nederlands verbeterde land- en akkerbouw.
Amsterdam 1780, 2e druk in 8.
Munniks W. Zie 1769 Camper.
Jan Munniks, Utrecht 1652 † Utrecht 1711, doctor in de geneeskunde van de
universiteit Utrecht, werd hoogleeraar aldaar en doceerde de anatomie, de geneeskunde
en de plantenkunde.
***
Munting Abraham was hoogleeraar te Groningen; aldaar geboren op 19 juni 1626,
overleed hij daar ook op 31 januari 1683. Een levensschets over hem werd geschreven
door Berkhout (Leiden 1848, Bi Un Gent 83 B7). Pritzel geeft van hem de volgende
bibliographische lijst:
Nr 6556: Waare Oeffening der Planten, Amsterdam 1672, 2e uitgave
Leyden en Utrecht 1696.
Nr 6557: De vera antiquorum herba Britannica, Amsterdam 1681 (Bi Un
Gent), 1698.
Nr 6558: Aloidarium, Amsterdam 1680.
Nr 6559: Phytographia curiosa, Lugd. Batav. en Amst. 1702, 1711, 1727.
Munting Hendrik, 1583 † 1658; was ook hoogleeraar te Groningen en schreef: Hortus
et materiae medicae gasophylacium, Gron. 1646 (Pritzel no 6560).
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Plantenkunde [1672 Munting] Waare oeffening der Planten, waar in De
rechte Aart, Natuire, en verborgene eigenschappen der Boomen, Heesteren,
Kruiden, ende Bloemen, Door een vuljaarige onderzoekinge, zelfs
gevonden; als meede op wat maniere zy, in onze Neder- en Hoogduitsche
Landen, gezaait, geplant, bewaart, ende, door het geheele Jaar, geregeert
moeten zijn, kenbaar gemaakt worden. Beschreven door Abrahamus
Munting, der Med. Doctor, ende Professor Botanices in d'Academie van
Stad Groningen en Ommelanden. Met 40 Kopere Plaaten van de Raarste
Planten verçiert. T'Amsterdam, Voor Jan Rieuwertsz, Boekverkooper, in
Dirk van Assensteeg, in 't Martelaarsboek, in 't Jaar 1672. Met Privilegie.
(19.3 × 15.3 cm, titelplaat, (72) + 652 pp, register, Kon Bi Brussel VH
6419)
De eerste uitgave van het werk dat in 1696 verscheen onder den titel Naauwkeurige
beschrijving der aardgewassen. De titelprent, waarop moeder natuur, van een leeuw
vergezeld, op een zwaar voetstuk staat, draagt de woorden, op het voetstuk: ‘Waare
Oeffening der Planten door Abrahamus Munting’ en onderaan: t'Amsterdam, by Jan
Rieuwertsz Boekverkooper, Ano 1672’ wordt in Nederlandsche en in Latijnsche
verzen uitgelegd. (Zie Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1931, p 649).
Het octroy van de Staaten van Holland en van West-Friesland is geteekend in 1671
door Johan De Witt en Simon van Beaumont. De opdracht aan de Burgemeesteren
en de raadsheeren van Groningen en van de Ommelanden, die alle genoemd worden,
werd door Abr. Munting op het einde Juli 1671 geschreven.
Voorrede waarin de invloed der planeten op den groei der planten wordt
uiteengezet, met de kracht, den aard en de eigenschappen der zeven planeten, zon,
maan, Jupiter, Venus, Mercurius, Saturnus, Mars, hetgeen heden liever fantastistisch
schijnt. Latijnsche brief van Samuel Maresius aan zijn collega Abraham Munting
met gelukwenschen over het verschijnen van het boek. Latijnsch gedicht van Isaac
De Schepper, en Latijnsch gedicht van J. Aloysius Buchorst. Daarna een lange reeks
strophen in het Nederlandsch van Simon Abbes Gabbema. (Zie Versl. en Meded.
Kon. Vla. Acad. 1931, p 650). Dan weder een Latijnsch gedicht van W. Gutberleth,
en een Fransch gedicht van Michel Nöé, ‘lecteur de l'Eglise Française de Leuwarde’
getiteld ‘Sur la veritable culture des plantes’ waarin de ‘professeur Munting de
l'Academie de Groningue et d'Ommelande, le grand herboriste de la Vegetative’
wordt genoemd.
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De reeks gedichten wordt met een Nederlandsch klinkdicht gesloten (zie Versl. en
Meded. Kon. Vla. Acad. 1931 p 653).
Het wetenschappelijk gedeelte van het boek vangt aan met een register van de
Nederlandsche namen der aangehaalde planten, een belangrijke bron van oude
woorden. De verdeeling is als volgt: Eerste boek, de boomen, 65 hoofdstukken en
pp 1-100; Tweede boek, de heesters, 64 hoofdstukken en pp. 101-209; Derde boek,
de kruiden, 449 hoofdstukken en pp 211-652. Na ieder boek dat talrijke figuren bevat,
treft men een alphabetische zakenlijst. Lijst van drukfouten op de 12 laatste pp.
Plantenkunde [1682 Munting] Waare oeffening der Planten, waar in De
rechte Aart, Natuire, en verborgene eigenschappen der Boomen, Heestern,
Kruiden, ende Bloemen, Door een vuljaarige ondersoekinge, zelfs
gevonden; Als meede op wat maniere zy, in onze Neder- en Hoog-duitsche
Landen, gezaait, geplant, bewaart, ende, door het geheele Jaar, geregeert
moeten zijn, kenbaar gemaakt worden. Beschreeven door Abrahamus
Munting, der Med: Doctor, ende Professor Botanices in d'Academie van
Stad Groeningen en Ommelanden. Met XL. Kopere plaaten van de Raarste
Planten verçiert. Den Tweeden Druk. T'Amsterdam, Voor Jan Rieuwertsz.
Stads Drukker en Boekverkooper in de Beurs-straat, 1682. Met Privilegie.
(19 × 15 cm, titelprent, (40) + 656 pp + register, Bi A.J.J.V., Kon Bi
Brussel VH 6420)
Verzen in het Nederlandsch geteekend P.M, en in het Latijn geteekend W.G. op den
titelprent, titelplaat, octroy van 1671, opdracht, bericht tot den lezer, regeering der
planeten, brief van Samuel Maresius, Latynsche verzen van Isaac de Schepper, van
J. Aloysius Buchorst, Nederlandsche verzen van Simon Abbes Gabbema, Latynsch
gedicht van W. Gutberleth, Fransch gedicht van Michel Nöé, klinkdicht geteekend
H.R. Daarna de 3 boeken zooals in de uitgave van 1672: de boomen pp 1-106, de
leege boomen, heesters ofte struvellen pp 107-216, de leege gewassen, kruiden en
bollen pp 217-656. Register.
Plantenkunde. [1696 Munting] Naauwkeurige beschrijving der
aardgewassen, Waar in de veelerley Aart en bijzondere Eigenschappen
der Boomen, Heesters, Kruyden, Bloemen, Met haare vrugten, zaden,
wortelen en bollen, Neevens derzelver waare Voortteeling, gelukkige
Aanwinning, en heylzaame Geneeskrachten, Na een veeljarige Oeffening
en eigen Ondervinding, In drie onderscheide Boeken, naauwkeuriglijk
beschreeven worden; Door den Heer Abraham Munting, In zijn leeven,
Hoogleeraar der Ge-
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nees- en Kruydkunde in de vermaarde Akademie te Groeningen. Nu eerst
nieuwelijks uitgegeeven, en met meer dan 250 afbeeldingen, alle naer 't
leeven geteekend en konstiglijk in 't Koper gesneeden, vercierd. met
noodige Registers verrijkt. Te Leyden by Pieter Vander Aa, t'Utrecht by
Francois Halma, Boekverkoopers, 1696. (38.7 × 25.7 cm, titelprent, (34)
+ 930 halve pp + bladwijzers, Bi A.J.J.V., Bi Un Gent A 7503 en HN 91,
Kon Bi Brussel VB 42251, VH 6212, 6213, Bi Stad Antwerpen 5394).
Het boek verscheen 13 jaren na den dood van Munting; het is versierd met een
titelprent, de rijkdommen der plantaardige wezens, onder den invloed van zon en
regen, verbeeldende. De titelprent draagt den titel van het werk, den naam van den
schrijver, de namen der twee boekverkoopers met jaartal, en is geteekend J. Goeree
als teekenaar en J. Baptijk als etser. Het wordt opgedragen aan de regeerende
burgemeesteren van Leyden Johan Eleman, Daniel van Alphen Simonsz, Johan van
Bauchem, Coenraad Ruysch, en den secretaris van de zelfde stad, Johan van
Groenendyck, door de boekverkoopers Vander Aa en Halma.
In een bericht tot den lezer wordt vermeld dat het onderhavig werk dient beschouwd
te worden als een verbeterde uitgave van de ‘Ware oeffening der planten, in 1672
verschenen en in 1682 herdrukt, die als gevolg van den dood van den schrijver slechts
later het licht kon zien.’
In een lijvig dichtstuk maakt F. Halma den lof van Munting; tusschen twee groepen
strophen komen de zanggodinnen en de veldnimphen zingen en dansen, dit gedurende
132 verzen. Na dit letterkundig stuk, komen drie Nederlandsche gedichten van
Abraham Bogaert, P. Rabus en F. Halma (zie Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad.
1931, pp 655-656).
De uitvoerige levensschets van Munting, onder den vorm van een lijkrede door
Joh. Mensingaes uitgesproken, wordt hier uit het Latijn door P. Rabus vertaald. In
deze rede wordt herinnerd dat Abraham Munting geboren in 1626 als zoon van den
arts Hendrik Munting te Groningen, in 1654 hoogleeraar in de kruid- en scheikunde
werd. Over zijne verdiensten vestigt de rede de aandacht op den invloed van de
levensvoorwaarden op de gekweekte planten, de kunst om entingen van driërlei
soorten te doen, het besproeien van den grond, de studie van nieuwe soorten, onder
meer de Granadille, de gespitste Ameri-
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kaansche Aloë, de jalappe, de Peruviaansche plant, het levende kruid, het Polypodium
virginianum, het Britsche kruid.
Het overzicht bedraagt 3 boeken en 243 platen: 1o de boomen, 67 beschrijvingen
op pp 1-138; 2o de lage boomen en heesters, 64 beschrijvingen op pp 139-262; 3o de
lagere planten, kruiden, bollen en bloemen, 468 beschrijvingen op pp 263-929. Iedere
beschrijving bedraagt de terminologie, de varieteiten, de levenswijze, de
kweekmethoden, het bewaren, de krachten als genoten geneesmiddel. Het boek
eindigt met een bladwijzer van de namen in de Nederlandsche, Latijnsche, Duitsche,
Fransche en Italiaansche talen, en een bladwijzer betreffende de geneesmiddelen.
***

Natuurkunde. 1736 van Musschenbroek P. Beginselen der natuurkunde,
en beschrijving der luchtpompen. Leyden 1736 in 4; 2e druk 1739 (Bi Un
Amsterdam).
Natuurkunde. 1738 Van Musschenbroek P. Beschrijving der nieuwe
soort van luchtpompen. Leyden 1738 in 8.
Van Musschenbroeck P. Anonymus 1734, 1735.
Peter Van Musschenbroek, geboren te Leiden in 1692 en aldaar overleden in 1761,
werd doctor in de geneeskunde in 1715, na de verdediging van een proefschrift
getiteld ‘de aeris praesentia in humoribus animalium’. In 1719 werd hij doctor in de
wijsbegeerte. Nadat hij in 1719 hoogleeraar te Duisburg was geworden, kwam hij
terug te Utrecht en doceerde de wijsbegeerte en de wiskunde. Hij weigerde leeraar
te worden te Kopenhagen, te Londen, te Göttingen, te Madrid, om in 1740 hoogleeraar
te worden te Leiden.
Met 's Gravesande, is Musschenbroek de medestichter van de proefondervindelijke
physica, op welk gebied hij een zeer vruchtbare schrijver was.
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Geneeskunde [1769 Nahuys] Verhandeling over de langzaam belette
doorzwelging van het voedsel in de slokdarm, door A.P. Nahuys, A.L.M.
Philos. en Medic. Doctor te Hoorn. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem
1769 XI pp 179-249, Bi Un Gent Hi 2045, me 4630)
Als inwendige oorzaken: uitwassen en kraakbeenige verharding.
Pokken. 1771 Nahuys A.P. Waarneeming over de inenting van zijne eenige
dogter. Hoorn 1771 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde [1773 Nahuys] Waarneeming van eene volkoome opstopping
van water en van eene hevige longontsteeking, welke laatste door eene
van zelve voortkomende kwyling gelukkig en volkomen gered wierd. Door
A.P. Nahuys. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1773 III pp 435-454, Bi Un
Gent Hi 1902).
Geneeskunde [1773 Nahuys] Waarneeming van eene ontlasting van een
aanmerkelyk aantal van waterblaazen door den afgang. Door A.P. Nahuys.
(In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1773 III pp 455-462, Bi Un Gent Hi 1902).
Plantenkunde [1786 Nahuys] Kruidkundige waarneeming en beschryving
van het Geslagt genaamd Cyanella Capensis, door A.P. Nahuys, Professor
in de Medicyne, Botanie, Chemie en Physiologie te Utrecht. (In Verhandel.
Utrecht 1786 IV2 pp 50-65, Bi Un Gent Hi 9653).
Chemie [1786 Nahuys] Verhandeling over den waren aart van het
Rottekruid en deszelfs werking op zommige midden-zouten, door A.P.
Nahuys, Professor te Utrecht. (In Verhandel. Utrecht 1786 IV2 pp 114-153,
Bi Un Gent Hi 9653).
Het product vertoont de eigenschappen van een ammoniakzout.
Chemie [1786 Nahuys] Verhandeling over een byzonder Middenzout uit
de Mesembryanthemum crystallinum of ysplant, door A.P. Nahuys,
Professor te Utrecht. (In Verhandel. Utrecht 1786 IV2 pp 154-175, Bi Un
Gent Hi 9653).
Het zout bestaat uit een vast loogzout en vaste lucht, aldus kaliumcarbonaat.
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Chemie [1789 Nahuys] Antwoord op de vraag, voorgesteld door het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Konsten en Wetenschappen. Is
het Phlogiston een waar beginzel der Lighamen? het zij eenvoudig het zij
zamengesteld, het welk, zoo niet in alle, ten minsten in de meeste, gevonden
word? of moeten de verschijnzelen, welke doorgaands uit de
tegenwoordigheid van dit beginzel door de Scheikundigen verklaard zijn,
uit andere oorzaaken worden afgeleid? Zooja, welke zijn die oorzaaken?
Door Alexander Petrus Nahuys, Professor in de Medicyne, Botanie, Chemie
en Physiologie te Utrecht (In Verhandel, Utrecht 1789 V pp 1-172, Bi Un
Gent Hi 9653).
Wederlegging van de denkwijze van Deiman en Troostwyk, waarin Nahuys, eerst
voorstander van het phlogiston, het bestaan daarvan niet meer aannemen kan.
Chemie. 1789 Nahuijs A.P. Verhandeling over een bijzonder middenzout
uit de Mesembryanthemum crystallinum of ijsplant. (In Verhandel. Prov.
Utrechtsch Gen. 1789 IV 2 p 154)
Kruidkunde 1789 Nahuijs A.P. Kruidkundige waarneming en beschrijving
van het geslacht genaamd Cyanella capensis (In Verhandel. Prov.
Utrechtsch Gen. 1789 IV 2 p 50)
Inenting. [1777 Nahuys] De bedroefden, wegens het verlies hunner
kinderen en nabestaanden door de kinderziekte, Tot eene betamelijke en
troostlijke onderwerping aangespoord: en de geoorlofdheid der inenting
overwogen. In twee leerredenen, Uitgesproken voor de Nederduitsche
Hervormde Gemeinte J.C. te Rotterdam, op den 17 en 24 November 1776.
Door G.J. Nahuys. Te Rotterdam, By Jacobus Bosch, 1777. (22.2 × 13.2
cm., XVI + 117 + (1) pp., Bi Un Amst, Kon Bi Brussel VH 77952)
Zonder zich duidelijk uit te spreken voor of tegen de inenting, verklaart Nahuys dat
de godsdienst de inenting niet kan verbieden of tegenwerken. Een 2e druk zou
hetzelfde jaar verschenen zijn, ook te Rotterdam (Bi Un Amst.).
Inenting. 1777 Nahuys G.J. De overweging van de geöorloofdheid der
inentinge. Utrecht 1777 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Inenting. 1777 Nahuys G.J. Leerreden over de inenting. Rotterdam 1777
in 8. (Kon Bi Brussel VH 7796, 7797)
Inenting. Sd Nahuys G.J. Antwoord over de geoorloofdheid der inentinge,
door een vriend der waarheid. Amsterdam Sd in 8 (Bi Un Amsterdam).
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Tabak [1622 Neander] Tabacologia ..... Lugduni Batavorum, Ex Officinâ
Isaaci Elzeviri. 1622 (22.3 × 16.2 cm, (40) + 256 + (3) pp, Bi Univ Gent
HN 413)
Johan Neander, geboren te Bremen in 1596 en overleden in de 2e helft van de 17e
eeuw, was doctor in de wijsbegeerte en in de geneeskunde. In het begin van het boek
geeft Schr. een lijst van 116 schrijvers die over den tabak hebben geschreven. Op
platen worden verbeeld de tabakplant en de pijpen die bij het rooken kunnen gebruikt
worden. Het boek eindigt met een lang Nederlandsch gedicht van Joost van
Ravelingen: ‘Tabacks Lof en Lastering Aen D. Joannes Neander’. (Zie Versl. en
Meded. Kon Vla Acad Taal- en Letterkunde 1936 p 282).
Johan Neander publiceerde Tabacologia, seu tabaci descriptio medico-pharmaceutica,
Bremen 1622 en 1627 in 4; Leiden 1626 in 4; Utrecht 1644 in 12. Een Fransche
vertaling verscheen te Lyon in 1628 in 8.
Nettis J. Zie 1739 Anonymus.
Geneeskunde. 1775 Nielen. Verhandeling over de oorzaaken van het
bestaan des leevens zonder spyzen. Utrecht 1775 in 8; Alkmaar 1802 in
8 (Bi Un Amst.)
Pokken [1780 Nielen] Verhandeling over de Indiaansche pokken; door
Pieter Matthys Nielen, medic. doctor te Utrecht. (In Verhandel. Maatsch.
Wet. Haarlem 1780, XIX2-3 pp 135-188, Bi Un Gent Hist 2045).
De Indiaansche pokken hebben hun tijdperken die zij doorloopen, waarna zij ook
van zelfs kunnen genezen. Menschen die genezen zijn blijken al het overige van hun
leeftijd daarvan vrij. Deze pokken tasten zelden de teeldeelen aan; de gevolgen zijn
erg en soms ongeneesbaar; de zweren genezen meestal onder den voortgang van de
uitbotting. De vergelijking wordt gemaakt met de Venusziekte, hier in het bijzonder
syphilis.
Inenting [1786 van Nielen] Antwoord op de vraag Welke redenen zyn'
er, om te mogen vast te stellen, dat de Inënting der Kinderziekte in de
Oostersche Volkplantingen: .... reeds zoo verre gevorderd is, dat men op
duizend ingeënte persoonen naauwlyks eenen dooden tellen kan; .... (In
Verhandel. Batav. Gen. 1786 IV pp 82-198, Bi Un Gent Hi 9696).
Gunstige resultaten van de inenting tegen de pokken.
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Pharmacie [1783 Nielen] Op hoe veelerleie wyze kan het vermogen van
den Koortsbast ondersteund of aangezet worden door bygevoegde
middelen, in die gevallen daar hy wel als het voornaamste geneesmiddel
vereischt wordt, maar echter te zwak is om alleen de zaak af te doen? en
welk eene keuze van middelen moet men ten dien einde doen, betrekkelyk
tot den onderscheidenen aart der voorkomende gevallen en
omstandigheden? Door P.M. Nielen, Medicinae Doctor te Utregt, Directeur
van het Utregtsch Provinciaal Genootschap van Konsten en
Weetenschappen; en Lid van de Hollandsche Maatschappy der
Weetenschappen te Haarlem. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1783 VIII
pp 1-110, Bi Un Gent me 366a)
Samenstelling, werking op het lichaam, surrogaten, middelen die de kracht van
koortsbast aanzetten, gebruik volgens de gesteldheid der lijders en den aard der
koortsen.
Nieustadt P. Zie de Cauliaco 1646.
Geneeskunde. 1730 Nieuwaart, Corn. Genees- en heelkundige
overwegingen over het vijftigtal aanmerkingen der heel en geneeskunde
van J. van Wijk. Rotterdam 1730 in 8 (Bi Un Amst.)
Pharmacie. 1782 Nieuwenhuyzen M. De apotheek in vragen en
antwoorden, voor eerstbeginnenden. Leyden 1782 kl in 8 (Bi Un
Amsterdam)
***

Bernard Nieuwentyt werd geboren op 10 Augustus 1654 te Westgraftdijk in
Noord-Holland, waar zijn vader Emmanuel predikant was. Hij studeerde de medicynen
en werd arts te Purmerend, waar hij dan ook burgemeester werd. Eerst tot de
wijsbegeerte van Descartes toegedaan, werd hij later door de zwakheid van hare
veronderstellingen getroffen en verkoos de proefondervindelijke natuurkunde. Hij
schreef een boek dat spoedig beroemd werd; van dit boek voor de eerste maal in
1716 het licht zag, zegt Vander Aa: ‘Zijn regt gebruik der Wereldbeschouwingen is
eene teleologie, of, zooals hij in het voorberigt zegt, eene scopologie, ter aantooning
van de wijze oogmerken Gods in het geschapene. Chateaubriand gaf er in zijn Génie
du Christianisme een uittreksel van. Waarschijnlijk bedoelde hij onder de ongodisten
en ongeloovigen, tegen welke hij schreef, Spinoza en diens aanhangers, die, hoe
gunstig men ook over hem denke, toch zekerlijk verstandelijke en zedelijke
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oogmerken aan God en een doel aan de schepping ontzeidde.’
Nieuwentyt overleed, volgens de levenschets in de Gronden van zekerheid, op 30
mei 1718, volgens Vander Aa op 23 mei 1718 (XIII, 1868 p 244); daar wordt de
schrijver met dt genoemd.
Nieuwentyt heeft in het Nederlandsch twee groote werken geschreven: Het regt
gebruik der wereldbeschouwingen waarvan de twee eerste uitgaven vóór zijn dood
verschenen, - en de Gronden van zekerheid, werk dat na zijn dood het licht zag.
Van Het regt gebruik der Wereldbeschouwingen verschenen de volgende uitgaven:
1e: 1715 Amsterdam, Bi Un Gent.
2e: 1717 Amsterdam, Kon Bi Brussel, Brit. Mus, Bi Amst.
3e: 1720 Amsterdam, Kon Bi Brussel, Bi Amst.
4e: 1725 Amsterdam, Bi Amsterdam.
5e: 1730 Amsterdam, Bi A.J.J.V., Bi Amst.
6e: 1740 en 1754 Amsterdam, Bi Amsterdam.
7e: 1759 Amsterdam, Bi Un Gent, Bi Amsterdam.
Fransche vertaling: Parijs 1725, Amsterdam 1727, Amsterdam en Leipzig
1760.
Engelsche vertaling: London 1718, 4e Ed. London 1730.
Hierna een overzicht der uitgaven die ik gezien heb.
[1715 Nieuwentyt]. Het regt gebruik der wereltbeschouwingen, ter
overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont, door Bernard
Nieuwentyt, M.D. met kopere platen. Tot Amsterdam. Bij de Wed. J.
Wolters en J. Pauli, op het Water, 1715 (23.7 × 18.2 cm, titelplaat, portret,
voorrede, 916 pp, bladwijzers, 28 platen, Bi Un Gent phys 85).
De titelplaat door J. Goeree geteekend verbeeldt de wetenschap die de waarheid aan
het onwetend menschdom ontsluiert; verscheidene natuurlijke verschijnselen, zooals
regenboog, bliksem, wolken, vuurberg worden voorgesteld. Op de vrouw dalen de
lichtstralen van God, en op den laagsten zoom van haar mantel leest men de woorden:
‘rerum magistra’ terwijl op het voetstuk, waarop zij als een standbeeld staat, de titel
van het boek wordt teruggegeven. Nevens de plaat op de voorafgaande bladzijde
treft men de verklaring in verzen, waarvan de naam van den dichter ontbreekt. (Voor
het gedicht zelf, zie Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1926 p 712.) Na den titel komt
een schoon portret van den schrijver.
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[1717 Nieuwentyt] Het regt gebruik der Wereltbeschouwingen, ter
overtuiging, van ongodisten en ongelovigen aangetoont, door Bernard
Nieuwentyt, M.D. met Kopere Plaaten. Den tweeden druk. Tot Amsterdam,
By de Wed. J. Wolters, en J. Pauli, op het Water, 1717, met Privilegie
(25.8 × 20.8 cm, titelplaat, portret, privilegie, voorrede, 916 pp, bladwijzers,
28 platen, Kon Bi Brussel II 23941)
Geen verschil met de uitgave van 1715; op de titelplaat wordt de dagteekening van
1715 behouden. Het privelegie in naam van de Staaten van Hollandt ende
Westvrieslandt is op 22 september 1716 door A. Heinsius en Simon Van Beaumont
geteekend.
[1720 Nieuwentyt]. Het regt gebruik der Wereltbeschouwingen, ter
overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont, door Bernard
Nieuwentyt, M.D. Met Kopere Platen. Den derden druk. Tot Amsterdam.
By Joannes Pauli, Boekverkoper op den Nieuwendyk het negende huis
van den Dam in Seneca, 1720 (24.6 × 19.5 cm, titelplaat, portret, privilegie,
voorrede, 916 pp, bladwijzers, 28 platen, Kon Bi Brussel VH 2050).
Geen verschil met de uitgave van 1717; de titelplaat draagt nog altijd het jaartal 1715:
Te Amsterdam by de Weduwe J. Wolters en J. Pauli 1715.
[1730 Nieuwentyt] Het regt gebruik der Wereltbeschouwingen, ter
overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont, door Bernard
Nieuwentyt, M.D. Met Kopere platen. Den vyfden Druk. Tot Amsterdam.
By Joannes Pauli, Boekverkooper op den Nieuwendyk het negende huis
van den Dam in Seneca, 1730 (25 × 19.5 cm, titelplaat, portret, privilegie,
voorrede, 916 pp, bladwyzers, 28 platen, Bi A.J.J.V.).
De titelplaat draagt de aankondiging: A Amsterdam chez Jean Pauli, libraire 1727.
Het privilegie is geteekend van 22 september 1716. De voorrede is langer dan in de
uitgave van 1715, en gansch gelijkend op deze der uitgaven 1717 en 1720. Op het
einde van het voorbericht geeft Nieuwentyt als antwoord aan de ongeloovigen over
het nieuw gebruik van verrekijkers en microscopen de volgende bewijsvoering: ‘Ik
weet wel, dat een Ongodist tegen dit laatste in sommige gevallen kan inbrengen: dat
misschien ten tijd, als den Bybel beschreven is, de Verregezigten, en Microscopia
al in gebruik syn geweest, en mogelyk tot soo grooten, indien niet grooter
volmaaktheit gebragt waren, als sy in deze tyden bekomen hebben. Soo dat sy het
bewys hetwelk wy uit de later Uitvindingen van deselve
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op eenige plaatsen genomen hebben, daar door sullen tragten te ontwyken. Om hier
op met een woord te antwoorden, gelieve sigh voor te stellen. Eerst, dat schoon men
Astronomische observatien van seer oude tyden, en ook daar nevens de beschryvinge
van veel daar toe gebruikte werktuigen heeft, men egter geen gewagh van dese
Verregesigten daar in vint; nogh ook dat by de Oude Natuur-Ondersoekers de
kleingezigten oit genoemt syn. Ten anderen, dat van dese beide de Uitvinders, die
in de voorgaande eeuwe geleeft hebben, by alle wiskundige bekent syn. Sonder dat
ymant uit alle gedenkschriften eenige, die ouder syn, heeft kunnen aantoonen.....’.
Buiten het voorbericht bevat het boek 30 hoofdstukken: ‘Van de ydelheit van al
het wereldsche, van al het sienlyke en van ons selfs in 't gemeen, van eenige
byzonderheden in de mond, van de slokdarm, maagh en darmen, melkvaten en
chylvoerder, hert, ademhalen, adergestel, zenuwen, watervaten, klieren en vliesen,
beenderen, van eenige zaken in opsigt van sekere schriftuurplaatsen, van het gesigt,
gehoor, smaak, reuk, gevoel, van de vereeniginge van ziel en lichaam, de verbeeldinge
en geheugenisse, van de menschelyke passien of driften en kortelyk van de
voortteelinge, van de lugt, de luchtsverhevelingen, het water, de aarde, het vyer, van
dieren, vogelen, visschen, planten, hemel, van de onnoemelijke veelheit en
onverbeeldelyke kleinheit der deeltjes, uit welke het geheel-al bestaat, van eenige
natuurwetten, chymische natuurwetten, van de mogelykheit der opstandige, van het
onbekende.’
Een echte encyclopedie over natuurwetenschappen, in verband met wijsbegeerte,
met de grootste zorg opgesteld; het opstel is echter gestadig in betrekking met den
Bijbel, waaruit talrijke aanhalingen worden getrokken om het bestaan van God te
bewijzen. De zorgvuldig vervaardigde tafels geven den indruk van zuivere
wetenschap, anatomie, physiologie, werktuigkunde, natuurkunde, meterorologie,
werktuigkunde, biologie, sterrekunde. Zij maken ook een lijst uit van vakwoorden
over natuurlijke wetenschappen.
[1759 Nieuwentyt] Het regt gebruik der Wereltbeschouwingen, ter
overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont, door Bernard
Nieuwentyt, M.D. Met Kopere platen. Den sevenden druk. Tegens de
eerste origineele geconfronteert en van seer veele Drukfouten gesuivert.
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Te Amsterdam, By Adrianus Douci, Boekverkoper, op de Nieuwezyds
Voorburgwal, agter 't Stadhuis. 1759 (24.8 × 19.7 cm, titelplaat, portret,
privilegie, voorrede, 916 pp, bladwijsers, 28 platen, Bi Un Gent H 1446)
Geen verschil met de uitgaven van 1715 en van 1730 waar te nemen. Alleen draagt
de titelplaat onderaan: te Amsterdam bij A. Douci, boekverkooper 1759.
[1720 Nieuwentyt]. Gronden van zekerheid, of de regte betoogwyze der
wiskundigen So in het Denkbeeldige, als in het Zakelyke: Ter
Wederlegging van Spinosaas Denkbeeldig Samenstel; En Ter aanleiding
van eene Sekere Sakelyke Wysbegeerte, aangetoont, door Bernard
Nieuwentyt. M.D. Tot Amsterdam, By Joannes Pauli, Boekverkoper op
het Water, 1720. (27 × 20.7 cm, voorberigt, leven des schryvers, bladwyser,
458 pp, Bi Un Gent Phil 85a).
Het titelblad draagt hetzelfde koperprentje (4.5 × 7.4 cm) als Het regt gebruik. Het
zeer uitgebreid voorbericht vermeldt dat dit werk het laatste is dat door den
‘vermaarden schrijver ten dienst van het Gemeen had gereet gemaakt’. Er verscheen
echter nog later 2 uitgaven, waarvan de 3e het licht zag in 1739 te Amsterdam by J.
Pauli (Kon Bi Brussel VB 3906).
De Gronden van zekerheid zijn verdeeld in 5 deelen: 1o van de redeneeringswijze
der wiskundigen, 2o hoe de wiskundigen zoeken en bewijzen over zaken buiten hun
verstand, 3o het nut van de methoden der wiskundigen in de andere wetenschappen,
4o wederlegging van de methoden van Spinoza, 5o Toepassing der methoden der
wiskundigen tot de wijsbegeerte en tot de overnatuurkunde. In zijn geheel is het boek
een verhandeling over logica, met een sterk metaphysischen grond.
Chemie [1791 Nieuwland]. Schets van het Scheikundige leerstelsel van
Lavoisier. (20.8 × 12.5 cm., 389-422, 24 mei 1791, Kon Bi Brussel VH
5482, Bi Un Amsterdam).
Overdruk, uit Nieuw Alg. Mag. Wetenschap 1792 I 1 p 389, waarvan jaartal en
schrijver alleen op het einde worden aangeduid, getrokken uit een werk over
‘natuurkunde I Deel’. Schr. is overtuigd dat de leer van Lavoisier, door hem
uiteengezet, reeds door Morveau, Black, Kirwan aangenomen, in Nederland talrijke
aanhangers zal vinden.
Nieuwland P. Zie Deiman J.R. 1794, 1797, 1799.
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Ambachten. 1659 van Nyenborgh J. Toonneel der ambachten. Groningen
Sipkes 1659-1670.
Chemie. 1792 Nijhoff Joh. Beredeneerd voorschrift, om, op de
voordeeligste wijze, witte praecipitaat, mercurius dulcis en mercurius
corrosivus, te bereiden, welken bestendig ten eenenmaale aan zich zelven
gelijk zijn. (In Kasteleijn Chem. Oef. II p 155.)
Biologie. 1672 Nyland P en van Hextor J. Schouwtoneel der aertsche
schepselen. Amsterdam 1672 in 4.
Landbouw. 1669 Nyland P. Het vermakelijck handt-leven, begrepen in
drie Deelen, I Den Verstandigen Hovenier, door P. Nyland. II Den
Nederlandtsen Hovenier door J. van der Groen. III Den ervaren
Huys-Houder, door P. Nyland, of Medicyn-Winckel; als mede de
Distilleerkonst, den Naerstigen Byenhouder, de Verstandige Kock en
Confituur-maker, 3 deelen. Amsterdam 1669 in 4. (Brit. Museum)
Kruidkunde. 1670 Nyland Peter. De Nederlandtsche Herbarius of
Kruydt-Boeck, beschryvende de geslachten, gedaente, plaetse, tijt .... en
medicinael gebruyck van allerhande boomen, heesteren... kruyden en
planten, in de Nederlanden gevonden, alsmede de uytlandtsen of vreemde
droozens .... in de apothekers winckels gebruyckt. Amsterdam 1670. (Brit.
Museum).
Van dat boek worden uitgaven genoemd te Amsterdam 1673, 1675, 1678, 1682 in
4.
Nyland Peter. Zie vander Groen in Versl. en Meded. Kon Vla. Acad. 1931 p 658,
1939 p. 203.
Geneeskunde. 1761 de Nobleville Louis Daniel Arnault. De geneeskunde
gemakkelyk gemaakt, of reeks van voorschriften van onkostbaare en
gemakkelyk te bereidene uit- en inwendige geneesmiddelen. Uit het
Fransch door Corn. Pereboom. Hoorn 1761 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Tabak. 1765 Nokken H.V. Beschrijving van een nieuw werktuig om den
rook van tabak in de darmen te brengen. Sl 1765 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Nollens C. Zie Cabrolius 1630, Forestus 1626.
Voeding [1645 Nonnius] Ludovici Nonni medici Antverpiensis Diaeteticon
sive de re cibaria Libri IV Antverpiae, ex officina Petri Belleri MDCXLV
(19.5 × 15.2 cm, (22) + 526 pp, Bi Un Gent me 37228).
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In dat werk (zie Bromatologicon V, Kon Vla Acad 1936 p 286), dat bijna volledig
in het Latijn is opgesteld, treft men een nomenclator aan, waarin een zeker aantal
Latijnsche technische woorden met Italiaansche, Spaansche, Fransche en Brabantsche
(Brabantice) vertaling.
Lodewijk Nonnius of Nunnez, Antwerpsche geneeskundige van de 16e eeuw.
Physica. 1784 van Noorden J. Korte verhandeling over lugtweegkundige
bol. Rotterdam 1784 in 8
Geneeskunde [1773 Van Nooten] Bericht van het gebruik der electriciteit
in de genezing van lammigheid, door S. Van Nooten, Jansz. (In Verhandel.
Zeeuwsch Gen. 1773 III pp 463-490, Bi Un Gent Hi 1902).
De resultaten zijn niet regelmatig bevredigend, en daarom dienen daarover verdere
onderzoekingen te worden gedaan.
Noppe J. Zie Anonymus 1739, 1741.
Inenting. 1755 Nozeman C. Eerste proefneming over de uitwerkingen van
de inentinge der besmettelijke ziekte in het rundvee, gedaan in de
Beverwijk. Amsteldam, K. vander Sijs en K. De Veer 1755 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Dierkunde. 1770 Nozeman C. Nederlandsche vogelen. Amsterdam
1770-1829, 5 deelen in fo.
Pharmacie [1774 Nozeman] Het Rhabarber, van de echtste soort; door
Cornelius Nozeman. (In Verhandel. Bat. Gen. Rotterdam 1774 I pp
455-472, Bi Un Gent Hi 9621).
Vergelijking tusschen Rheum Rhaponticum, Rheum Rhabarbarum, Rheum Palmatum,
Rheum compactum, Rheum Ribes; de voorkeur wordt gegeven aan de vijfjarige
wortels van Rheum palmatum.
Plantenkunde [1790 Nozeman] Verhandeling over de inlandsche
zoetwater-spongie, Eene Huisvesting der Maskers van puistenbijteren.
Door Cornelis Nozeman. (In Verhandel. Bat. Gen. Rotterdam 1790 IX pp
242-257, Bi Un Gent Hi 9621).
De aanwezigheid van zaden bewijst dat deze wezens geen zoophyta zijn, wel tot de
planten behooren.
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Nozeman. Zie Houttuyn 1770, Waton 1761.
Heelkunde [1740 Nuck] Antonius Nuck Med: Doctor, Hoog Leeraer der
Medicinen en Ontleedkunde in Leiden's Hooge Schoole en Praesident van
het Chirurgise Collegie. Genees- ofte Heel-kundige Handwerken en
Ondervindingen. Met Plaetverbeeldingen: uit het Latyn vertaelt, en met
een Voorreden verrykt. Door Regnerus van Overschuur. Medicinae &
Chirurgiae Doctor. Te Leiden, By Samuel Luchtmans, 1740 Staats Drukker.
(16.2 × 10.6 cm, titelplaat, (22) + 224 + (7) pp, 4 platen, Bi Un Amst., Bi
Un Gent me 1691)
Het boek begint met een opdracht in verzen van Adriaen Deynoot:

Opdragt Aen den Wel Edelen Grootachtbaeren Heere, Den Heere
Mr. Ardiaen Deynoot, Regerent Burgermeester, Raedt, Vroetschap
enz. enz. enz. der Stadt Rotterdam
O! Deynoot, edle Ziel, doorluchte Burger Vader,
Die geenen Last ontziet ten nutte van 't gemeen,
O! steun van Rotterdam, Vergun dat ik u nader:
Gy staet het toe, wat Vreugt! nu ben ik wel te vreên.
Zoo ik nu magtig was u naer den eisch te danken,
'K Zou toonen hoe myn hart u eeuwig is verpligt;
En roemen uw vernuft en deugt met zuivre Klanken:
Maar dit 's te groot een werk voor myn gering gedigt.
Laat andren in gezang uw deugt en wysheit pryzen,
En noemen u de Vreugt en Liefde van 't Gemeen,
En doen uw braven naem tot aen de wolken ryzen,
Door vaerzen vol van geest en Kunstbevalligheên,
'T is my genoeg, Myn Heer, indien 't u kan behagen,
Dat ik, in 't Nederduitsch, den door geleerde Nuck,
Aen uw Grootachtbaarheit met eerbiet op koom dragen,
Wort my dit toegestaen! dan spreek ik van geluk.
Dan zal ik zonder eind' op uwe heusheit roemen,
En zeggen hoe uw ziel geen kleyn Geschenk versmaat.
Wy hooren dag aen dag uw naem met blyschap noemen:
Wy weten dat gy zyt een Cato in den Raet.
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De zorg voor Kerk en Staet doet u nooit arbeit vlugten.
Gy stooft u zelven af, en vloekt steets d'eigenbaet.
Daer zulke Vaders zyn daer heeft men niet te dugten:
Die zyn de Pilaers van den Godtsdienst en den Staet.
Godt rekke tot ons nut uw leven vele jaren.
Hy zend zyn zegen neer op u en uwen stam!
Zyn gunst moet u gestaeg voor alle ramp bewaeren!
Leef! Groote Deynoot, leef! tot vreugt van Rotterdam.
REGNERUS VAN OVERSCHUUR.

Daarop volgt een voorrede tot den lezer, en dan een 2e verzenstukje:

Op de Vertaelde Genees- ofte Heel-Kundige Ondervindingen: En
Handwerken Van den Heere Anthony Nuck, Professor der Medicinen
en Anatomie in de Wydberoemde Hooge Schoole, en President van
het Chürurgise Collegie, te Leyden.
Wat roemt de Oudheit op Aesculapius s' Kunst!
Wat pocht het Griekenlandt op Hippocratis schriften!
Dees laeter tydt verschaft ook Nederlant die Gunst,
Dat ons 't Bataefs Atheen bedeelt met zulke Giften,
Een gift van Wysheit die niet slegts op idele Waen
Van herssenschimmen steunt, maar gansch is onderwesen,
Door Proeven van Heer Nuck, gelyk in dese blaen,
Geleert maer ook beknopt, te zien is en te lesen,
Van zulken die met lust, voort streven nae den trap
Van eer der ed'le Konst, die gy hier ziet beschreven:
Daer zelfs Bevinding staet gegront op Wetenschap;
En 't brein dees' Mans ons komt bewysen van te geven.
Maar! zou dit zyn tot nut voor 't Algemeen gericht;
Voor Konst beminnaers ineen tael Verborgen blyven!
O! Neen! zoo'n treffelyk stuk van zoo een groot gewigt
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Moest men aan Nederlandt ook in haer spraek inlyven.
Maer wie leid' tot dit werk (hoe nuttig tog) de hant!
Tot dat Heer Overschuur, door iever lust gedreven,
Dit heerlyk Tafereel, ten dienst' van 't Vaderlandt,
Heeft uit haer tael hervormt; beknopt in 't Duits beschreeven.
J: van Heysen, Chirurgus.

De register vermeldt 50 verschillige ‘ondervindingen’.
Antoon Nuck (1669 † 1742), arts te 's Gravenhage, leeraar in de anatomie en in de
heelkunde te Leiden. Zijn oorspronkelijk werk is: Operationes et experimenta
chirurgica, Leiden 1692, 1696, 1714, 1733 in 8; Iena 1698 in 8; Duitsche vertaling
Lubeck 1709, Halle 1728 in 8; Fransche vertaling, Lyon 1722.

O
Diergeneeskunde. 1774 Oebschelwitz L.W.F. De Nederlandsche
stalmeester, of grondige onderichting van al hetgene betrekking heeft t.h.
kennen, toonen, enz. der paarden. 's Hage 1774 gr in 8; 3e druk 1803 gr
in 8.
Heelkunde [1781 O'Halloran] Volledige Verhandeling over het Heet en
Koud Vuur, benevens de beschryving van eene nieuwe manier van afzetting
der leden, door Silvester O'Halloran, Heelmeester te Limerik. Uit het
Engelsch vertaald door Jan Bernard Sandifort, Stads-Medicinae Doctor
in 's Gravenhage, en Lid van verscheide geleerde Genootschappen. In 's
Gravenhage, By Hendrik Christoffel Gutteling, MDCCLXXXI. (22.4 ×
13.5 cm, XXVIII + 303 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 3182).
Voorreden van den vertaler en van den schrijver. Het boek behelst een inleiding, 19
hoofdstukken en een aanhangsel. Van de oorzaak van de besmetting wordt niets
gezegd.
Oogheelkunde [1777 Omeyer] Verhandeling over een geheele nieuwe
manier van operatie, om de cataract door uitneeming te geneezen. Benevens
een byzondere Verhandeling over de Oogontsteekingen in 't gemeen, met
Bijzondere aanmerkingen, Dienende tot een Aanhangsel der Verhandeling
over de Cataract. Uit oefening en ondervinding samengesteld en beschreven
door Hendrik Omeyer, Chirurgyn te Amsterdam. Te Amsterdam, By Hen-
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drik Tiedeman, In de Barnesteeg 1777. (22.5 × 14.5 cm, XVI + 102 pp,
Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 3168).
Opdracht aan M.W. Schwencke en J. Van Alphen.
Ontijd C.G. Zie 1800 Dibbetz R.
Tuinbouw [1703 Van Oosten] De neederlandsen Hof, Beplant met
Bloemen, Ooft, en Orangeryen .... Den Tweeden Druk. Gedrukt te Leyden
Voor den Uitgever, en sijn te bekomen By Joh. du Vivie, en Is. Severinus,
Boekverkoopers. Anno 1703 (17 × 10.7 cm, (6) + 286 pp Kon Bi Brussel
III 1300).
Zie Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1931 p 809. Een 3e uitgave Leyden 1715 met
een Register (Anno 1703, (4) + 55 pp Bi Un Gent HN 5691); 5e druk Leyden 1726;
5e druk Rotterdam 1749 in 8 (Kon Bi Brussel VH 6087). Een Engelsche vertaling
London 1703, 2e uitgave London 1711, een Fransche in 1714, een Duitsche te
Hannover 1706.
Tuinbouw [Sd Van Oosten] De naauwkeurige Bloemist, of de nieuwe
Nederlandsche Bloemhof,... Te Amsterdam, bij Wouter Brave, junior. Op
den Nieuwendijk, bij den Raamkooi no 100 (16.5 × 10.3 cm, (12) + 314
pp Kon Bi Brussel 5e Cl V 3).
Zie Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1931 p 809.
Heelkunde [1771 Oosterdyk] Verhandeling over een zeldzaam gebrek
van het dyebeen door Nic. Georg. Oosterdyk Joansz. (In Verhandel.
Zeeuwsch Gen. 1771 II pp 343-360, Bi Un Gent Hi 1902).
Geneeskunde [1780 Oosterdyk] Bedenkingen over eene moeilyke
doorzwelling en inhouding, van spys en drank; door Nicol. Georg.
Oosterdyk Jz. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1780 VII pp 185-207, Bi Un
Gent Hi 1902).
Geneeskunde. 1776 Oosterdyk, Herm. Ger. Ter Vyf en twintigste
verjaaring van het doctorengezelschap, voerende tot zinspreuk uno animo;
in Amsterdam, gevierd den 8 van Lentemaand 1776. Amsterdam 1776 in
4 (Bi Un Amsterdam).
Nicolaas George Oosterdijk, geboren te Utrecht 16 feb 1740 en overleden te Leiden
3 sept 1817, promoveerde te Utrecht in de natuur- en de geneeskunde op eene
Dissertatio chemica de
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aceto. Arts en stadsdokter te Utrecht, werd hij te Harderwijk hoogleeraar in de
geneeskunde, schei- en kruidkunde op 23 Oct 1770, en daarna te Leiden in 1775
voor de geneeskunde.
Pest. 1665 Oomius, Sim. Des Heeren verderflicke pyl. Ofte twee boeken
van de pest. Amsterdam, van Beaumont 1665 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1725 Oosterwyk J. Op het afsterven van den beroemden
geneesheer Gomarus van Bortel, gestorven 7 dec 1724. Sl 1725 (Bi Un
Amsterdam).
Geneeskunde [1800 Van Opdorp] Geneeskundige waarnemingen Wegens
het nut der Zwavelzuuren in de Maagkrampen. Door Franc. Van Opdorp,
Med. Doctor en Vroedmeester te Rotterdam. Lid Correspondent van dit
Genootschap. (In Verhandel. Gen. Gen. Antwerpen 1800 III pp 114-127,
Bi Un Gent me 556).
Pharmacie. 1796 Oskamp D.L. Afbeeldingen der artsenij-gewassen met
derzelver nederduitsche en latijnsche beschrijvingen, Amsterdam Sepp en
Zoon 6 deelen 1796-1800. (Bi Un Gent HN 1116, Bi Un Amsterdam).
Dieterich Leonhard Oskamp, arts te Utrecht in de tweede helft van de 18e eeuw.
Pokken. 1797 Oskamp D.L. Over de natuurlijke en ingeënte Kinderpokjes.
Amsterdam 1797 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde [1767 Ottens] Waarnemingen van twee personen, van een
en denzelven hond gebeten, en beide aan de watervrees gestorven; door
J.H. Ottens, Med. Doctor. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1767
IX2 pp 277-312, Bi Un Gent Hi 2045).
Oudaan, J. Zie Agrippa.
Pest. 1668 Overdatz Lodew. Kort verhael van de peste met hare
geneesmiddelen dienstigh voor alle aerme menschen. Brussel J. Mommaert
1668 in 12, 87 pp (volgens Broeckx, Kon Bi Brussel VH 7777).
Geboren te Edingen rond 1630, en overleden te Brussel in 1682.
Geneeskunde [1681 Overkamp.] Nieuwe Beginselen Tot de Geneesen
Heel-Konst. Ontdeckende de Voornaamste bewegingen en bedieningen
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der dierelijke huishouding in 's menschen ligchaam: Rakende De bereiding
van spijs en drank, gyl, bloed en geest-making, voedinge, beweging der
spieren, ademhaling, de sinnen, slapen, waken, dronkenschap, afscheiding
der pis, stonden, transpiratie, en menigte diergelijke meer. Steunende op
de gronden der Fermentatie, En dese op die van Renatus des Cartes. Door
Heidentryk Overkamp, Med Doct tot Harlingen. Met een Nareden aan Dr.
Agaeus Piphroen. t'Amsterdam. By Jan ten Hoorn, Boeckverkooper,
tegenover 't Oude Heere Logement, 1681. (15.5 × 9.7 cm., (24) + 640 +
(14) pp., Bi Un Gent me 37238).
De opdracht is aan Vorst Henrik Casimier, Prins van Nassau, aan de Gedeputeerde
Staten en aan de Curatoren van de Academie van Franeker gericht. De lezer krijgt
ook een lange voorrede waarin onder meer de schrijver zegt hoe het noodig is de
uitleggingen der verschijnselen boven de beschrijving van gekende feiten te stellen,
en welke diensten het stelsel van Descartes bewijzen kan; op het einde verklaart
Overkamp dat zijn grootste wensch is door zijne lezers te mogen bemind worden.
Het doel van het werk is de ‘Natuur der fermentatie’ waarin gesproken wordt over
de bereidingen van spijzen en dranken, de veranderingen die zij in mond, maag en
darmen ondergaan, over het overvoeren van den chyl in het bloed, over de voeding
der lichaamsdeelen, de afscheiding van geesten, de bewegingen der spieren, de
ademhaling, de dronkenschap, geheugen en inbeelding, de afscheiding van melk,
dorst en honger, de rol van milt en lever, de urineafscheiding, de vrouwelijke
maandstonden, de afscheiding van mannelijk zaad, van het purgeeren en van het
zweeten, dit alles onder 22 hoofdstukken ondergebracht. Twee hoofdstukken, namelijk
3 en 5, hebben den vorm van een tafelpraatje over het voedsel, en van
achtermiddagspraatje over de verrottingen.
Op blz. 9 wordt het gebruik van het microscoop vermeld, op blz. 18 spreekt Schr.
van de besmetting van lucht en water vooral in den zomer, op blz. 51 wordt het
ferment van de maagklieren als een ‘subtijl, scharp en doordringend menstruum of
gist’ beschouwd.
De narede aan Agaeus Piphroen, doctor in de medecijnen en in de philosophie
dient om de oude begrippen aan te vallen en het nut der anatomie, der chemie, en
van het bereiden der geneesmiddelen te doen begrijpen.
Een kort ABC register (3 blzz) eindigt het boek.
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Technische woorden: brood, fermentatie, kooren, vluchtige zuyren, lijm, lugtigheyt,
vlees, kuyken, azijn, vis, moeskruyden, wijn, garst, boekweyt, weyt, bier, mout, lugt,
zaat, beesjes, microscopium, ligchaam, waater, element, moutmaker, moutmaakinge,
zaadt, fermenteeren, gist, aal, kikvorschen, besmet, zouten, vuyr, boter, kaas, booter,
asijn, melk, loogachtig, spiritus, brandewijn, seilsteen, krijt, acidum, gecoaguleert,
wijnsteen, olie van vitriool, salarmoniac, gerectificeerde brandewijn, zuyrigheit,
ferment, chymie, suir, tabak, roggen, boekweiten, booter, muschaten, nagelen, caneel,
syroop, zuiker, specerijen, koeldranken, salm, materie, ongebluste steen-kalk,
marmersteenen, bottel-bier, citroen, kurk, specerien, confituur, zuikerbakker,
apoteeker, apotheeker, hoonig, porssen, cabbellauw, chymische konst, apoteker,
kock, backer, brouwer, scheikonst, chimie, doode kop, distilateur, koorenwijn,
distilleren, beesjes, kernemelk, koleuren, pekelharing, visch.
Heelkunde [1682 Overkamp] Nieuw Gebouw der Chirurgie of Heelkonst...
t'Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boeckverkooper over 't Oude Heere
Logement 1682 (15.5 × 9.6 cm, (24) + 460 pp, Bi Un Gent Acc 14172,
Brit. Mus.)
Opdracht aan den geneeskundige Aristophorus van Tongeren, Voorrede ‘aen alle
chyrurgyns van geheel Europa’, Gedicht van Emanuel van Ypperen, Overzicht in
20 hoofdstukken.
Zie Versl. en Med. Kon. Vla. Acad. 1936 pp 290-292. Tweede druk Amsterdam
ten Hoorn 1686 in 8 (Bi Un Amst.).
Wijsbegeerte. 1683 Overkamp Heydentryk. Nader Ondersoeck over het
tweede deel van de Beginselen der wysbegeerte van Renatus Descartes.
Amsterdam ten Hoorn 1683 in 8.
Heelkunde. 1685 Overkamp Heydentryk. 't Vervolg van 't nieuw gebouw
der chirurgie of heelkonst, getimmert op de nieuwe beginselen van de
genees- en heelkonst, 3 dln. Amsterdam ten Hoorn 1685 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Pokken. 1685 Overkamp H. Verhandeling van de pokken en haar
geneesinge. Amsterdam ten Hoorn 1685 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1694 Overkamp Heydentryk. Alle de medicinale,
chirurgicale en philosophische werken. Amsterdam Jan ten Hoorn 1694
in 4; 2e druk Amsterdam 1720 in 4 (Bi Un Amsterdam).
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Geneeskunde. 1686 Overkamp Heydentryk. De gereformeerde of
verbeterde Geneeskonst. Amsterdam 1686 in 4 (Brit. Mus.).
Geneeskunde. 1685 Overkamp Heydentryk. Reden over het Leven en de
Doot van de Heer C. Bontekoe. Amsterdam 1685 in 4. (Brit. Mus.)
Geneeskunde [1686 Overkamp] Nieuwe Beginselen Tot de Geneesen
Heel-Kunst, Ontdeckende de Voornaamste bewegingen en bedieningen
der dierelijke huishouding in 's menschen lighaam: Rakende De bereiding
van spijs en drank, chyl, bloed en geest-making, voedinge, beweging der
spieren, ademhaling, de sinnen, slapen, waken, dronkenschap, afscheiding
der pis, stonden, transpiratie, en menigte diergelijke meer. Steunende op
de gronden der Fermentatie, En dese op die van Renatus des Cartes.
Neffens Een verhandelinge van de doorwaasseminge van S. Sanctorius
nader verklaart, Door Heidentryk Overkamp, Med. Doct. Den Tweeden
Druk, Vermeerdert en verbetert. t'Amsterdam. By Timotheus ten Hoorn,
Boek-(het overige ontbreekt op het exemplaar, bij het binden te veel
gesneden; 14.3 × 8.6 cm, (24) + 575 pp, Bi Un Gent me 1265a, Bi Un
Amsterdam).
De datum van de uitgave werd door behulp van den Catalogus Brit. Mus. bepaald.
Na een bericht tot den lezer komen 25 hoofdstukken, met een ‘Tafelpraatje’ (p 445)
over de maag en ‘Achter-middags praatje’ (p 507) over de verrottingen.
Aan het exemplaar me 1265a Bi Un Gent ontbreken de in den titel aangekondigde
verhandeling van Sanctorius, en eventueel de alphabetische tafel.
Van Overschuur R. Zie Nuck 1740.
N.B. - Dringend verzoek om verbeteringen en aanvullingen!
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‘Den boem der schriftueren’ en het geval Jacob van Middeldonck
Door Prof. J. Van Mierlo S.J.,
Werkend Lid der Kon. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde.
Men weet dat er in 1539, dus juist dit jaar vier eeuwen geleden, te Gent een landjuweel
werd gehouden, waarop voor het spel van sinnen de vraag moest beantwoord worden
‘Welck den mensche stervende meesten troost is.’ Negentien kamers, meest
Vlaamsche, naast die van de Violieren van Antwerpen, die nog wel den eersten prijs
behaalden, het Boek van Brussel en de Fonteyne van Tienen, namen er aan deel. Nog
hetzelfde jaar werden de negentien spelen, wat toen een nieuwigheid was, in druk
uitgegeven, tamelijk slordig, door den Gentschen drukker Joos Lambrechts, en tot
driemaal toe (althans de bewaarde exemplaren verraden drie uitgaven met
orthographische verschillen) door Matthias Crom int huys van Delft te Antwerpen(1).
Het is de gewoonte geworden van onze Noordnederlandsche geschiedschrijvers
deze spelen als reformatorisch, sommige, ja de meeste zelfs, als bewust en gewild
reformatorisch te beschouwen, zoodat men het heeft kunnen voorstellen alsof het
toen overal in Zuid-Nederland reeds Lutherde. Nog onlangs heeft L.M. Van Dis, in
zijn ‘Reformatorische Rederijkers-

(1) Zie hierover het verder aangehaalde werk van VAN DIS, blz. 25, vlg.. Twee uitgaven van M.
Crom zijn van denzelfden dag gedateerd: 25 October 1539, maar zij vertoonen zulke
orthographische verschillen, dat ze niet van denzelfden drukker kunnen zijn; een derde is
gedateerd van den 15 October, 1539 en vertoont ook verschil in spelling: werden ze bij drie
verschillende drukkers gezet en door M. Crom alleen uitgegeven? Maar waarom? Of heeft
Matth. Crom de drukken van twee andere drukkers, die met hem op eigen initiatief begonnen
waren, afgekocht om den alleenverkoop voor zich te verzekeren? Of werden de uitgaven op
beperkte oplagen voor verschillende bestemmingen gedrukt? Zoo pas zijn de Spelen van
Sinne van het Gentsche landjuweel opnieuw uitgegeven door L.M. VAN DIS en B.H. ERNÉ,
Groningen, Antwerpen.
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spelen uit de eerste helft der zestiende eeuw’, Haarlem (1937), waarnaar wij hier
voor alle verdere bijzonderheden over deze spelen verwijzen, de Protestantsche,
Reformatorische stelling uitdrukkelijk willen aantoonen en daartoe enkele criteria
opgesteld, die volgens hem het bewust reformatorisch karakter van vele duidelijk
moeten maken.
Nauw verband met deze spelen houdt een ander zinnespel, dat wel niet aan het
landjuweel deelnam, doch hetzelfde jaar te Middelburg werd opgevoerd en dat ook
in nog ruimer mate dan de andere den geest der Hervorming zou ademen: den Boem
der Schriftueren. Een bevestiging voor de reformatorische strekking van al deze
spelen ziet men in het feit, dat ze reeds in het volgende jaar op den Index kwamen
van den keizer en vandaar tot zelfs op den Index van Trente.
Het is niet mijn doel hier uitvoerig over het al of niet reformatorisch,
bewust-reformatorisch, karakter dezer spelen uit te weiden. Men moet deze spelen
zien, niet afzonderlijk en op zich zelf, maar in den breeden stroom van de zuiverings-,
de hervormingsactie, die de Middeleeuwen door, doch voornamelijk sedert de
vijftiende eeuw, over de Kerk en in het bijzonder over onze gewesten ging.
Voor een billijke beoordeeling van de literatuur die in den strijd dier dagen staat,
zal men steeds rekening moeten houden met den algemeenen tijdsgeest. Deze
aanvallen tegen ergerlijkheden en misbruiken in de Kerk dateeren niet eerst uit de
jaren van de opkomst van Luther. Reeds in de vijftiende eeuw hadden zij een scherpte
en een felheid aangenomen, die de maat van het geoorloofde schijnt te buiten te gaan.
Wij herinneren slechts aan de spelen van Antonis de Rovere, van Cornelis Everaert,
of aan Vrou Lortse en andere dergelijke. Voorwerp dier hekeling is vooreerst de
geestelijkheid, van hoog tot laag: haar wordt vooral schraapzucht in velerlei vormen,
onwetendheid, wereldschgezindheid, ja wulpsch- en liederlijkheid ten laste gelegd.
Dan, vele godsdienstige praktijken: in de vereering van heiligen, in het houden van
beevaarten en processiën, in de bediening der hl. Sacramenten, in de uitdeeling van
aflaten, in allerlei andere ‘uitwendige werken’.
De ontwikkeling van de meer persoonlijke devotie, zooals wij die immer sedert
de XIe eeuw hebben zien opkomen, had in de latere Middeleeuwen een heerlijken
bloei, met ook veel
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woekergroei, beleefd en aanleiding gegeven tot menigvuldige instellingen en
praktijken van godsvrucht: beevaarten, broederschappen, vermenigvuldiging van
vasten- en feestdagen, liefdadigheidswerken bij de toenemende bedelarij en ellende,
lange getijden en gebeden, vereering van allerlei heiligen, processiën, enz.. De Kerk
zelf had den oneindigen schat van de verdiensten van Christus en van zijne heiligen
steeds ruimer geopend voor die en dergelijke godsdienstige oefeningen en goede
werken door het verleenen van aflaten: die geen kwijtschelding zijn van zonden,
maar van de tijdelijke straffen, die de zondaar schuldig blijft te ondergaan, ook nadat
hij vergiffenis van zijn zondenschuld verkregen heeft. Deze aflaten zelf werden
meermaals oorzaken van misbruik, daar ze dikwijls werden verleend om geld voor
een of ander goed werk. Nu gebeurde het, dat velen, vooral in die hartstochtelijke,
weelderige tijden, wat te uitsluitend hun vertrouwen stelden in hun zoogenaamde
goede werken, in hun fundaties van kloosters, altaren, missen, in de aflaten, die ze
er mee, of met hun geld, verdienen konden, om er voor het overige maar al te vaak
op los te leven. Daarbij kwam aan den anderen kant het groeiend pauperisme. Het
gewone volk beschikte niet over de geldmiddelen om aan velen dier ‘goede werken’
deel te nemen, keerde zich tegen de rijken, die dit wel konden, en tegen de
geestelijkheid, die van die ‘goede werken’ leefde, waartoe gewis misbruiken, die
dan nog overdreven aan de kaak gesteld werden, een goeden schijn van reden
verleenden, om de geestelijkheid mede van simonie te beschuldigen en van gesjacher
met het heilige. Ook zien wij, dat van de vijftiende eeuw af steeds krachtiger tegen
die ‘werkheiligheid’, met de velerlei verwante praktijken werd te keer gegaan.
De Scholastiek zelf had sedert de XIIIe eeuw vooral het groote middel aan de hand
gedaan, om hierin het noodige onderscheid te maken. Tot dan toe had de theologie
den mensch meestal beschouwd in de ‘historische’ orde, zooals het heet: dat is, in
de bovennatuurlijke orde, in de orde waarin hij feitelijk staat. De Scholastiek, in de
uitwerking van de leer der genade en der Verlossing, brengt de begrippen van
natuurlijk en bovennatuurlijk tot grooter bewustzijn: in de natuurlijke orde, aan onze
eigene, natuurlijke krachten overgelaten, vermogen wij niets voor ons heil; alle heil
en zaligheid komt ons toe in de bovennatuurlijke orde, door de genade en de verdienste
van Christus.
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De bewustwording van dit onderscheid is allengs ook bij het volk doorgedrongen;
de groote Katholieke leer wordt steeds duidelijker op den voorgrond geschoven: dat
de verdienstelijkheid onzer goede werken niet voorkomt uit onze natuurlijke
vermogens, maar uitsluitend uit de verdiensten van Christus; en terwijl van Maerlant
nog zich verontwaardigt, omdat ‘domme priesters’ leeren dat goede werken in staat
van zonde den mensch niet baten (1o Martijn, 235, vlg.), verkondigde Ruusbroec,
dat een rijk man, indien hij niet uit zijn leven van zonde opstaat, met al zijn
aflaatbrieven wel geabsolveerd werd van het vagevuur, maar begraven in de hel. Die
bewustwording van de noodzakelijkheid van de genade van Christus voor de
beteekenis van geheel ons uitwendig leven was toen, tegen de al te groote
veruitwendiging der godsdienstige praktijken, sterk aangegroeid. Luther zelf, toen
hij zijn rechtvaardigheidsleer verkondigde, stond te midden van dien gedachtenstroom;
maar hij ging verder. Leerde de katholieke Kerk al, dat alle verdienste uit Christus
is, zij sloot de verdienstelijkheid van onze goede werken daarom niet uit, integendeel:
indien ze namelijk verricht worden in Christus en met zijn genade. De kracht van
Christus' Verlossingswerk bestaat, volgens haar, niet alleen hierin, dat onze zonden
door Christus gedekt worden, terwijl wij in ons zelven zondaars blijven; zij reikt veel
verder: zij rechtvaardigt ons werkelijk, omdat zij in ons de zonde uitroeit - Christus
en de zonde kunnen niet samen in de ziel bestaan - zoodat wij werkelijk rechtvaardig
en heilig zijn in Gods aanschijn, zoodat nu ook Christus in ons leeft, en al onze goede
werken in die door Christus bewerkte rechtvaardigheid en heiligheid gedaan,
aangenaam aan den Vader en bovennatuurlijk verdienstelijk zijn. Luther integendeel
leerde, dat onze zonde door Christus genade slechts gedekt wordt, dat wij in ons
zelven zondaars blijven en onze goede werken op die wijze nooit aangenaam voor
God en verdienstelijk kunnen worden. Dat liet hem toe, de Kerk zelf, met de door
haar voorgeschreven of aangemoedigde goede werken, des te doeltreffender te
bestrijden. Waar het thema der verdienstelijkheid van de goede werken in refreinen
en spelen zoo dikwijls ter sprake komt, moet met dit onderscheid ter beoordeeling
wel rekening gehouden worden. Ook gaat het gewoonlijk en zelfs uitdrukkelijk om
de louter uitwendige goede
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werken, die, zooals wel eens duidelijk gezegd wordt, eenieder met zijn geld kan
doen.
Daarbij kwam in de vijftiende eeuw het humanisme, kwam in onze gewesten
Erasmus. Erasmus was zelf, in godsdienstig opzicht, een kind van het einde der
Middeleeuwen. Hij heeft vooral de monniken, de scholastieke leeraars, zoowel als
de werkheiligheid, tot mikpunt van zijn spot genomen. Hij preekte een ‘gezuiverd’
christendom en verwachtte in zijn verwaande naïveteit alle heil van het humanisme,
van de beoefening der ‘bonae literae’ en van een terugkeer naar de bronnen, dat is
naar de schriftuur en naar de kerkvaders. De dogma's der Kerk boezemden hem
weinig belang in; van het christendom hield hij vooral de ethiek en de bergrede over.
Met de beste bedoelingen misschien bezield, om tot een waarachtige hervorming bij
te dragen, zoodat hij steeds bevriend is gebleven met mannen als den H. Thomas
Morus, heeft hij toch in de maatschappij een deesem gelegd van opstandigheid en
twijfelzucht, die vol bedreiging was. In de studeerkamer van een humanist kan veel
onschadelijk zijn, wat in het leven geworpen de maatschappij in lichter laaie zet.
Erasmus heeft velen van zijn landgenooten in zijn tijd naar het hart gesproken. Men
heeft van hem gehoord, zonder hem daarom veel gelezen te hebben. Zijn gezag heeft,
bij die stadsmenschen, die het intellectueele leven van hun tijd wilden meemaken,
den geest van verzet en kritiek nog geprikkeld: die zich nog scherper ging uiten in
hekeling van kerkelijke personen en gebruiken, in spot op de Middeleeuwsche
scholastiek en op de dragers van de scholastieke geleerdheid, in twijfel ten overstaan
van veel wat voor heilig en onaantastbaar was gehouden, maar niet door de Kerk
uitdrukkelijk en dogmatisch werd geleerd of voorgeschreven, in onverschilligheid
voor dogmatische problemen, met nadruk op de ethische zijde van den godsdienst
in de beoefening der werken van barmhartigheid, in een algemeene en vage
vereenvoudiging van het geloof boven wat als ijdel gekibbel der scholastiek
beschouwd werd, terug naar de h. Schrift en naar een ethisch christendom. Dat die
geest gevaarlijk kon worden, dat die het ei kon zijn waaruit de Hervorming gebroeid
werd, dat die dan ook door strenge kerkelijk-gezinden kon bestreden, zelfs onderdrukt
worden, spreekt vanzelf. Zoo heeft ook Erasmus het fel
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tegenover katholieken te verduren gehad, zonder dat hij zelf daarom ooit buiten de
Kerk heeft willen treden.
Dan kwam Luther. Ook van hem en van de ‘Duitsche doctoren’ heeft men al vroeg
te onzent gehoord. Zijn eerste aanhangers te Antwerpen waren oud-leerlingen van
hem. En de refreinen van Anna Bijns in 1528 bewijzen, dat hij in de groote
handelsstad reeds eenigen aanhang had. En toch was het Lutheranisme in de eerste
helft der XVIe eeuw, buiten enkele kringen in sommige steden, weinig bekend: te
Antwerpen b.v. waren het vooral vreemdelingen en Portugeesche Joden, die het
steunden. Ook in Luther zag men aanvankelijk weinig meer dan een machtigen leider
in de oppositie tegen ergerlijkheden en misbruiken tot een definitieve zuivering van
de Kerk. Zelfs vele geestelijken, die zich ‘Martinisten’ noemden, hingen hem aan,
te Antwerpen, te Brugge en elders, en meenden hem te kunnen volgen, zonder daarom
van de Kerk zelf afvallig te worden. Zijn rechtvaardigingsleer sloot aan bij den strijd,
die reeds lang ontketend was en steeds feller vormen aannam, tegen de werkheiligheid,
de schraapzucht en de simonie: men heeft er dat vooral in gezien en begroet. Zijn
beroep op de H. Schriftuur, in 't bijzonder op den H. Paulus en op het Oud-Testament,
heeft in de literatuur een ruimer plaats veroverd voor allerlei Schriftuurteksten en er
een sterker bijbelsche en schriftuurlijke kleur aan gegeven, hoewel die lang niet
afwezig was in de refreinen zelfs van de vijftiende eeuw. Maar Luther's eigenaardige
leeringen zelf drongen weinig door bij het volk. Dit is zóó waar, dat men in de
geschiedenis van de Reformatie in de Nederlanden een autochthone beweging heeft
willen zoeken, maar die vooral in de meer door Erasmus beïnvloede geschriften heeft
ontdekt. Dat deze, nu nog gesteund door Luther, den weg tot de Hervorming heeft
kunnen voorbereiden, dat hij er, velen misschien, zelfs tot afval van de Kerk heeft
gebracht, kan gereedelijk toegegeven worden. Maar op zichzelf en bij het begin was
de door Erasmus en Luther aangekweekte gezindheid een voortzetting van dien geest
van kritiek en verzet, die zich reeds veel vroeger, soms vrij fel, had geopenbaard en
die uiteraard geen omwerping van de Kerk zelf, maar een zuivering, nastreefde, zij
het ook soms op vrij cynische en voor ons gevoel zeer oneerbiedige wijze, uit
verzwakking van het godsdienstig gevoel, misschien, maar ook vaak uit oprechte
liefde voor de Kerk.
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Erasmus zelf schreef in een brief aan zijn landgenoot, Paus Adrianus VI: ‘Nos olim
quaedam liberius lusimus; sic tum ferebat temporum tranquillitas, non suspicantes
hoc saeculum exoriturum’; wij zelf hebben vroeger wat te vrij spottend en schertsend
geschreven; dat mocht zoo in die onberoerde tijden, niet vermoedend dat deze eeuw
in aantocht was (Ep. l. XXIII, 11). Reformatorisch is die gezindheid alleen in de
gevaarlijke helling die er heen leidde, waarop we niet weten wie er halt zou hebben
gemaakt, en die op den tweesprong der wegen even goed tot de Contra-Reformatie
had kunnen overgaan.
Erasmus en Luther, humanisme en hervormingsbeweging hebben tot een driestheid
en felheid in de kritiek en het verzet gevoerd, die Kerk en Staat ging alarmeeren. In
vele steden van Zuid en Noord weerklonken opstandige ‘scandaleuze’ liederen,
‘diffamatore cantilenen’, werden spelen en ‘battementen met diversche spiticheden
opde gheestelicken’ opgevoerd, die echter nog vooral geestelijken en monniken over
den hekel haalden.
In het nog bewaarde werk van vele schrijvers uit de eerste helft der XVIe eeuw
hooren wij ook dien fellen geest van verzet zich uiten: de ergernis wordt scherper,
de toon heviger, en onafhankelijker; twijfel komt op aan veel van wat men tot dan
toe geloofd had; het vertrouwen verzwakt in de leiders en leeraars; 't gezag zelf
verliest zijn heiligheid. Men gaat alles verwarren: gezag met gezagvoerders, leering
met leeraars; naïeve legenden van het volksgeloof met het geloof zelf; beevaarten,
aflaatkoopen, uitwendige gebaren met uitwendige werken en deze als nutteloos
beschouwen. De kerkelijke overlevering wordt aangetast; in de schriftuur, die eenieder
voor zich mag opeischen, nog alleen uitkomst gezocht. Elders wordt, bij 't bonte
wisselen der meeningen in 't private onderzoek, verdraagzaamheid gepredikt, die
echter niet altijd bij den eerbied voor de personen, met handhaving der ééne waarheid
blijft, doch die waarheid zelf meermaals sceptisch prijsgeeft. Vele humanisten
vertegenwoordigen dien geest. Waar dan de overheid, om het nauwe verband van
de godsdienstige waarheid met de inrichting van den Staat, straffend en tuchtigend
optreedt, ook nog te zeer volgens het strenge middeleeuwsch strafrecht, breekt de
opstand los, die onverzoenbaar laait.
Na al wat hierboven werd uiteengezet, zal men begrijpen dat men in deze uitingen
nog niet zonder meer reformatorische
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geluiden mag erkennen. Veel er van is humanistisch, is Erasmiaansch ironisch of
sceptisch-vrijzinnig; veel, scherper formuleering van wat er reeds vroeger broeide;
heel wat zelfs, zoo men wil, moge Luthersch zijn, zonder dat dit alles reformatorisch
bedoeld was. Het was een tijd van woeling en gisting, waarin wel de meesten niet
juist wisten waar ze eigenlijk stonden. Alleen dan kan van bepaald anti-katholieke
literatuur spraak zijn, wanneer de Kerk zelf, als zoodanig, als goddelijke instelling,
verloochend of miskend wordt; of nog, wanneer bepaalde dogma's der Kerk: de
goddelijke instelling van het pausdom en van het priesterschap, van de sacramenten,
in 't bijzonder van de biecht, de H. Mis; het bestaan van het vagevuur worden
verworpen; of nog, wanneer de genoegzaamheid van Jesus' Verlossingswerk door
het alleen zaligmakend geloof derwijze wordt voorgesteld, dat alle verdienstelijkheid
van de goede werken uitgesloten wordt. Alle hekeling van paus, bisschoppen,
monniken en priesters was daarom nog geen opstand tegen de Kerk. En zelfs
sympathieën met Luther en zijn actie konden samengaan met oprechte trouw aan het
oude geloof. Ook, dat een geschrift of een spel veroordeeld, dat een schrijver gestraft
werd, kan nog niet als bewijs voor reformatorische gezindheid gelden: al te gevaarlijke
uitingen tegen Kerk en Staat werden in deze verwarde tijden hardhandig onderdrukt
en weldra ook in den bloede gesmoord. De politiek speelde daarbij een voorname
rol. Men zal ook niet uit het oog verliezen, dat in die perioden van woeling der
gedachten voor hen die midden in den strijd leefden, vaak het juiste inzicht in wat
eigenlijk de schreef te buiten ging, wat verderfelijk en ongeoorloofd was, verduisterd
werd. Eerst na verloop van jaren werd hierin, voornamelijk na het concilie van Trente,
dat de geloofsleer vaster omlijnde, allengs klaarheid gebracht.
Onder de door Van Dis opgestelde criteria komt voor: ‘het zwijgen over de Kerk
en haar middelaarsfunctie’, welk argumentum ex silentio des te meer zou gelden,
indien de ‘quaestie’ van een landjuweel van dien aard is dat een goed
Roomsch-katholiek de Kerk wel noemen moet (blz. 17). Maar juist: deze vraag is
van zuiver dogmatischen aard: wat den stervenden mensch meest troosten mag,
vertrouwen op eigen, natuurlijke, uitwendige werken, dan wel vertrouwen op de
verdienste en de genade van Christus. Hier kwam de Kerk en haar
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middelaarsfunctie toch niet ter sprake! Alleen dan zou die middelaarsfunctie moeten
behandeld worden, wanneer het er over zou gegaan hebben: hoe die genade en die
verdiensten van Christus ons worden toegepast. Ik vrees dat men dit criterium alleen
heeft opgesteld, omdat men wel bekennen moet, dat de Kerk in geen enkel dier spelen
afgewezen wordt. Het verraadt ook onbekendheid met de opvatting van de rol der
Kerk in het godsdienstig leven. Op den duur zal men nog een boek als de Imitatio
Christi, waar ook nergens van de Kerk gesproken wordt, en zoo vele ascetische, zelfs
dogmatische werken, die over de Kerk zwijgen, bewust-reformatorisch gaan noemen.
Er is slechts in de door Van Dis uitgegeven Reformatorische spelen, één enkel
spel, het Tafelspel van drien personagien, door hem misschien wat te vroeg uit ca.
1540 gedateerd, dat bewust-reformatorisch is, omdat wij hier de door ons hierboven
vermelde criteria wel aantreffen. De spelen van Gent zijn het niet. Kan men van één
ervan bewijzen dat het bewustreformatorisch is, dan zijn ze het alle: want ze vertoonen
alle dezelfde strekking; en het is niet, omdat in enkele wat meer katholieke
terminologie of gedachtengang voorkomt, dat ze daarom nog katholiek zouden zijn.
Maar juist: dat is onmogelijk. Dan zou het inderdaad over geheel Vlaanderen reeds
‘gelutherd’ hebben: want die spelen vertegenwoordigen niet alleen de factors, ze
vertegenwoordigen de kamers, en zoo gansche lagen der burgerij. En dit is historisch
onwaarheid. Men bedenke ook, dat ze vertoond werden vóór de kerkelijke en de
wereldlijke overheid, en dat deze er aanvankelijk geen graten in heeft ontdekt. Eerst
na de woelingen te Gent in 1540 werden ze op den keizerlijken index geplaatst.
Maar helaas! de Protestantsche geschiedschrijvers zelfs der laatste jaren hebben
nog niet afgeleerd voorloopers voor de Hervorming te zoeken, zelfs onder de meest
orthodoxe kringen, waartoe zij gaarne heel de moderne devotie, met onze mystieken,
met zelfs de Imitatio en daarnaast Erasmus incluus, ook tegen diens wil, voor zich
zouden willen in beslag nemen. Nogmaals: zoolang geen der hierboven door ons
alleen als geldig erkende criteria aanwezig zijn, heeft men geen recht van voorloopers
der Hervorming te spreken.
Wij kunnen hier niet verder over het al of niet reformatorisch karakter dezer spelen
uitweiden. Voor mij heeft het
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onderwerp op zich zelf weinig belang. Wij moeten de spelen nemen zooals zij zijn:
uitingen van een tijdsgeest in zekere kringen van de maatschappij; een geest van
felle kritiek op godsdienstige praktijken, op zoogenaamde goede werken, op kerkelijke
personen, met een nieuw genuanceerd religieus ethos in de volle bewustwording en
bevestiging van Christus' Verlossingswerk, die nog geen breuk was met de Kerk,
die echter op de gevaarlijke helling staat en naar links of naar rechts, naar de
Reformatie of de Contra-Reformatie, afglijden kon.

II
Het doel echter van deze bijdrage was eenvoudig een dwaling te herstellen, die dreigt
als geschiedenis aanvaard te worden. Als bevestiging van de reformatorische strekking
dezer spelen, en in het bijzonder van den Boem der Schriftueren, wordt wel eens
vermeld, dat de rederijker Jacob van Middeldonck in 1546 te Antwerpen ter dood
veroordeeld werd, om enkele jaren vroeger, in 1542, dit spel opgevoerd te hebben.
Hoe deze legende in de wereld werd gebracht, heb ik niet kunnen achterhalen. Ze
moet ontstaan zijn tusschen de jaren 1872, in welk jaar het Antwerpsch Archievenblad,
VIII, waarin de zaak voorkomt en waarnaar gewoonlijk verwezen wordt, moet
verschenen zijn, en 1879, in welk jaar K. Ruelens, in zijn uitgave van De Bruyne's
refereinen, Jacob van Middeldonck's terdoodveroordeeling vermeldt: ‘Nog stouter
is het spel De Boom der Schrifture,’ zegt hij daar, blz. XI, ‘dat hetzelfde jaar (als de
spelen van Gent) te Middelburg uitgevoerd werd, en in Antwerpen ten jare 1546 de
oorzaak was van het doodvonnis, uitgesproken tegen den Rederijkersdeken Jacob
van Middeldonck.’ En hij verwijst naar Antwerpsch Archievenblad, VIII, 359-62.
Heeft Ruelens het Archievenblad zelf ingezien? Of heeft hij zijn bewering reeds
van elders overgenomen? In alle geval, eenige aanhaling uit het vonnis komt bij hem
niet voor. Men krijgt den indruk dat hij zijn kennis van elders had. Maar juist, van
wien of van waar?
In 1889 schrijft Chr. Sepp in zijn Verboden Lectuur (blz. 90): ‘In 1540 kostte het
opvoeren van dit spel aan Jacob van Middel-
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donck, meester van de kamer “De Damastbloeme”, het leven. Vier jaar vroeger had
hij de “prologe”, even als het stuk “smakende heresie, contrarie onsen Heylighen
kersten geloove ende insetten der Heyligher Roomscher Kercken”, voorgedragen.
Het baatte hem niet dat hij zich op de onervarenheid zijner jonkheid beriep of op de
getrouwheid waarmede, hij zijn plichten als katholiek waarnam, hij werd ter dood
veroordeeld, volgens het vonnis bewaard in het “Antwerpsch Archievenblad” VIII,
359.’ Hier stelt zich de vraag: Had schr. dit rechtstreeks uit het Archievenblad? Men
zou het meenen, omdat hij uit het vonnis en zelfs uit het verweer van Jacob aanhaalt.
In zijn Ontwikkelingsgang, II, blz. 460 schrijft Te Winkel: ‘Op grond van het feit,
dat hij de prologe van dit stuk ‘smakende heresie, contrarie onsen Heylighen
kerstengeloove ende insetten der Heiligher Roomscher Kercken’, in 1542 had
voorgedragen, werd Jacob van Middeldonck, deken der rederijkerskamer, ‘De
Damstbloem', te Antwerpen in 1566 ter dood gebracht.’ En ook hij verwijst naar
Archievenblad, VIII, 359-362. Heeft te Winkel dit rechtstreeks uit het Antwerpsch
Archievenblad? Hij heeft het zeker niet uit Ruelens, vermits hij bijzonderheden
vermeldt die Ruelens niet heeft en zelfs woorden uit het vonnis aanhaalt. Hij kon het
hebben uit Sepp.
Van Dis eindelijk, in zijn Reformatorische Spelen, o.a. blz. 21, handelend over
den Boom der Schriftueren, schrijft: ‘De tijdgenoot noemde het opstandig en ketters
niet alleen, maar zelfs bracht men hem die het ten tonele voerde ter dood.’ Doch deze
verwijst zonder meer naar Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1922, II, blz. 460: naar
de zooeven aangehaalde plaats. Toch is zijn voorstelling gansch verkeerd: de
tijdgenoot, wie is dat? Bedoeld wordt alleen de schout van Antwerpen, de aanklager;
en deze noemt het spel niet opstandig en kettersch, doch eenvoudig ‘smakende
heresie’, wat nog niet hetzelfde is. De uitdrukking ‘de tijdgenoot’ zou den indruk
maken, dat het spel in dien tijd algemeen als kettersch werd beschouwd.
Dit is nu het zonderlinge, het onverklaarbare van het geval: hier zijn ten minste
drie geleerden aan het woord, die alle drie naar het Antwerpsch Archievenblad VIII
verwijzen, naar de juiste plaats, waar de uitspraak in de zaak van Jacob van
Middeldonck inderdaad voorkomt, alle drie, zou men meenen, onafhankelijk van
elkander, met verschillende aanhalingen zelfs uit het
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vonnis, die rechtstreeksche lectuur schijnen te veronderstellen, en die alle drie van
een terdoodveroordeeling gewagen. Hebben ze dan alle drie nog elders hun licht
opgestoken, bij iemand die nog vóór Ruelens uittreksels uit het Antwerpsch
Archievenblad heeft meegedeeld en de eerste is geweest om in de uitspraak een
doodvonnis te lezen?(1)
Antwerpsch Archievenblad, VIII, heeft inderdaad op blz. 359-362 de uitspraak en
het vonnis in de zaak van den ‘Scoutet contra Jacob van Middeldonck’. Maar dit
vonnis is geen veroordeeling, laat staan een terdoodveroordeeling of terechtstelling:
Jacob van Middeldonck wordt eenvoudig vrijgesproken. Hoe men ooit in dit vonnis
een terdoodveroordeeling heeft kunnen lezen, kan ik niet verklaren.
De uitspraak nu luidt:
Veneris VIIa Maii anno XLVI
De Schoutet contra Jacob van Middeldonck; daenleggere, om teghen den verweerdere
gecontendeert ende geconcludeert te hebbene, soe hi gedaen heeft, nyet ontfangbaer,
maer sal de voirs. verweerdere vander impeticien tot hemwaerts gedaen syn ende
bliven quyte, vry ende verweert, compenserende nochtans de costen by partien ter
saken van desen gedaen, ende dat mids redenen den voirs. Wethouderen moverende.
Daarop volgt dan het gemotiveerde vonnis in extenso. Vooraf gaat de verklaring,
dat in de Hooge Vierschaar van den genadigen Keizer te Antwerpen een proces
gerezen is voor den Schout en voor de leden tusschen denzelfden schout, ‘van wegen
synder officien aanleggere, ter eenre ende Jacob van Middeldonck, verweerdere, ter
anderen syde’. De aanlegger nu verklaarde vooreerst: dat in het jaar XLII laatstleden
‘by sekere Gulde of vereeninghe van Rethorycken, heur noemende de

(1) Waar Te Winkel enkele woorden uit het vonnis aanhaalt, begaat hij een paar kleine
onnauwkeurigheden: kerstengeloove voor kersten geloove; Heiligher voor Heyliger: is dit
voldoende om ons te laten veronderstellen dat hij niet rechtstreeks uit Archievenblad citeerde?
Ik vermoed dat hij citeerde uit Sepp. Sepp had dezelfde plaats als hij aangehaald, maar geeft
verder Jacobs verdediging samenvattend weer.
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“Bloeme” oft “Camere vande Damastbloeme” gespeelt ware geweest een batement
van ses oft seven personagien, ombegrepen, welck spel genoch genaempt werde “den
boom der Schriftueren”, smakende heresie, contrarie onsen Heylighen kersten geloove
ende insetten der Heyliger Roomscher Kercken.’ Ombegrepen beteekent zooveel als
te goeder trouw: dat nl. voorgaande bewering slechts te goeder trouw gegeven wordt;
dat men ze dus niet zal begripen i.e. gispen, bestrijden, omdat men voor de volkomen
juistheid ervan niet wil instaan. Genoch is zooveel als: ongeveer, zoo iets als... ‘De
Damastbloeme’ is geen der te Antwerpen wettelijk erkende kamers; deze waren
alleen de Violieren, de Goudbloem en de Olijftak. Wij hebben hier met een
zoogenaamde ‘papkamer’ te doen: vereeniging van jonge lui naar het voorbeeld der
wettelijke rederijkerskamers.
Bij die vertooning nu, zoo gaat de aanlegger voort: werd een proloog gelezen, die
de verweerder gemaakt of ten minste voorgedragen zou hebben; ook werd de
verweerder in dien tijd gehouden voor het hoofd ‘ende facteur vanden selven spele,
als by hem vuytgegeven zynde’. Wel was dit geen geheel nieuw spel; want voormaals
werd ‘een genoch gelyck spel’ gespeeld binnen de stad Middelborch: hoewel in dit
spel sommige personagien anders genoemd werden dan in dit. Maar ‘zy beide genoch
van een materie spraken ende van eenen sin’. Jacob van Middeldonck zou dus het
spel van Middelburg met ongeveer hetzelfde onderwerp en dezelfde strekking
behouden, alleen de personages wat gewijzigd hebben. Daarom ook zijn beide
‘suspect’, zegt verder de aanlegger, zoodat het te Middelburg verboden was geweest
het spel nog op te voeren; daarom had ook de verweerder gehandeld tegen de
‘placcaten Ons Genadichs Heeren des Keysers opt stuck vanden geloove gepubliceert’.
Daarom vroeg de aanlegger, dat de verweerder, als toenmalige facteur dier Kamer,
zou ‘geduempt worden te seggene ende te vercleerene wye tselve spel doen spelen
ende de prologe desselfs gemaect hadde, mitsgaders oick de namen ende toenamen
vanden personagien die tselve spel speelden, oft anders dat de verweerdere gehouden
soude worden als principale, ende dat hi navolgende den voirs. placcaten Ons
Genadichs Heeren des Keysers, ende als hereticq, geleegt soude worden ter scerper
examinatien.’ Jacob zou dus zijn medespelers
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moeten bekend maken en er desnoods door foltering toe gedwongen worden.
‘Daerop yerst bi ordene recht versuekende ende in gevalle hem tselve afgeslegen
werde’: zoo gaat de aanlegger voort in een rechtstaal die niet al te duidelijk is: zou
verweerder dan naar gewoonte verzoeken dat men hem recht late wedervaren en
wordt dit hem geweigerd, zoo vraagt de schout ‘dat alsdan verweerdere soude worden
anderssins criminelycken gecorrigeert metten zweerde, ter doot, met scavotteringhe,
metten brande int aensichte, metten banne, verbeurte van zynen goeden oft met
alsulcken correctie als men, na vuytwisen den voirs. placcaten, soude nae recht vinden
behoorende’. Voorts zou hij moeten veroordeeld worden tot al de onkosten van het
proces.
Jacob van Middeldonck wordt dus beschuldigd, als hoofd of facteur van de
Damastbloem een spel te hebben doen spelen, met dezelfde strekking als een spel,
dat te Middelburg werd gespeeld en als ‘smakende heresie’ verboden werd; of zoo
hij het spel zelf al niet had gemaakt of had doen spelen, er ten minste een proloog
toe geschreven te hebben; of ten slotte dien proloog te hebben voorgelezen; hij had
dus in alle geval deelgenomen aan de opvoering van een verboden spel.
Wat antwoordt nu de verweerder? Hij gelooft wel, zegt hij, dat, nu vijf of zes jaar
geleden, door zekere ‘jongers’, die hun gulde intituleerden de Damastbloeme, een
spel werd opgevoerd, waarvan men zeide dat het vroeger was gespeeld geweest te
Middelburch, ‘openbaerlick ende by consente vanden Heeren aldaer’. Hij loochent
dus niet, dat dit spel door de Damastbloem werkelijk werd opgevoerd. Maar, zoo
gaat hij voort, hij wist niet juist meer hoe het spel eigenlijk heette noch waarover het
ging; want hij was toen nauwelijks vijftien of zestien jaar oud; zoodat hij van de
Schriftuur niets verstond, ‘mids zijnre jonkheyt’; en er nu nog niets van verstaat of
er zich niet mee bezighoudt, ‘als wesende een simpel slecht ambachtsman, gaende
ter kercken, te biechten, ten Heylighen Sacramente, hoerende misse ende anderssins
hem dragende soe een goet kersten mensch schuldich was van doene, daervore hy
oeyt geacht ende gehouden is geweest ende alnoch wordt, sonder eenichsins befaemt
oft suspect te syne van eeniger heresien.’
Ook heeft hij nooit refreinen gedicht. Wel geeft hij toe dat dit spel werd opgevoerd
en dat hij daarbij een zekeren proloog
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gelezen en ‘gepronuncieerd’ heeft; maar dien proloog heeft hij zelf niet gedicht; hij
heeft er ook den inhoud niet van verstaan, om voorzeide redenen. Hij was ook niet
het hoofd of de leider van dit spel, zoomin als eenige andere van de jongens. Hij
heeft toen ook niet geweten, en weet dit nog niet, hoe een proloog of spel te dichten.
Daarenboven: het beruchte spel werd gedrukt en openbaar verkocht in de stad; en
buiten op het voorzeide spel stond gedrukt dat het te Middelburg was opgevoerd ‘by
consente vanden Wethouderen aldaer’. Ook wist hij niet, dat er in dit spel eenige
heresieën ‘gecomprehendeert’ waren, daar hij van den inhoud zelf niets wist of
verstond; zoomin als hij wist, dat het verboden was. Uitdrukkelijk ontkent hij verder
ooit facteur van voorzeide Gulde of Camere geweest te zijn. In 't ‘pronuncieeren’
van dien proloog had hij niets anders gedaan dan wat jongens en kinderen plegen te
doen, die oude prologen, welke zij gedrukt of geschreven vonden, ‘pronuncieerden’,
zonder er iets af te doen of uit te laten, aangezien hij nooit iets ter wereld in dicht
had gesteld of eenige refreinen gemaakt.
Daarom vroeg de verweerder dat de aanklacht van den aanlegger ‘niet ontvangbaar’
zou verklaard worden en dat hij ‘vander impeticien des aanleggers’ zou worden
geabsolveerd en de aanlegger tot de kosten zou worden veroordeeld. Na repliek van
den aanlegger en dupliek van den verweerder viel de uitspraak: ‘dat daenleggere,
om tegen den verweerdere gecontendeert ende geconcludeert te hebbene soe hy
gedaen hadde, nyet en is ontfangbaer; maer sal de voirs. verweerdere vander voirs.
impeticien tot hemwaerts gedaen, syn ende bliven quyte, vry ende verweert,
compenseerende nochtans de costen by partien ter saken van desen gedaen, ende dat
mids redenen ons daertoe moverende. Sonder argelist.’
Welke deze redenen waren, die de Vierschaar ‘moveerden’ om den verweerder
de kosten van het proces ‘by partien’ te doen dragen, wordt niet gezegd.
Zoo blijkt tot hoe nietige proporties deze gansche zaak moet teruggebracht worden:
in plaats van een rederijkerskamer vinden wij een papkamer van jongens die
nauwelijks de schoolbanken hebben verlaten; in plaats van een rederijkersdeken, een
eenvoudigen werkman, van 22 jaar, die er nauwelijks 16 was tentijde van het
gebeurde; en dan vooral, in plaats van een doodvonnis, een vrijspraak.
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Bij de voorstelling van zaken die Jacob van zijn geval houdt, zou men kunnen meenen,
dat hij zijn vrijspraak aan wat rhetoricale knepen te danken zou hebben. Het spreekt
van zelf dat hij zijn geval niet zal hebben aangedikt en dat hij wel alles zal hebben
doen gelden, wat te zijnen voordeele kon pleiten. Maar toch, wat hij te zijner
verdediging aanhaalt zijn feiten, die de rechters gemakkelijk konden onderzoeken
en vaststellen. Ze zullen dit dan ook wel hebben gedaan, waarom zij ook niets anders
dan een vrijspraak konden uitbrengen.
Men ziet, hoe Jacob ook voornamelijk deed gelden, dat het spel te Middelburg
was opgevoerd bij consente van den baljuw en van de wethouders. Dit was ook het
geval met de spelen van sinnen te Gent. En het is het bewijs mede, dat geen der
optredende kamers iets opstandigs in het schild voerde. Bij zulke gelegenheden en
voor zulk een gezelschap bewust-kettersche spelen op te voeren, ware de overheid
uitdagen, in zaken nog wel waar doodstraf op stond.
***

Deze historische dwaling was mij reeds sedert lang bekend en ik meende er
aanvankelijk niet over te schrijven, om er alleen in mijn nieuwe uitgave van de
geschiedenis onzer Middeleeuwsche letterkunde een beknopte bespreking aan te
wijden. Doch het verschijnen van het eerste deel der spelen van zinnen van Gent,
met de belofte dat het tweede deel, de inleiding, binnen afzienbaren tijd zou uitkomen,
deden mij er toe besluiten in een afzonderlijke bijdrage op deze vergissing te wijzen.
Na de lezing in de Octobervergadering onzer Academie bleek dat collega Lode
Baekelmans zich reeds met het geval had bezig gehouden. Hij schrijft er namelijk
ook over in zijn jongste boek: ‘Lof van zee, mensch en tabak’, blz. 45, dat zoo juist
van de pers is gekomen en waarvan hij mij bereidwillig een exemplaar ter beschikking
stelde. Hij vraagt zich af, of de vergissing misschien niet moet verklaard worden uit
het feit dat nog een van Middeldonck, wiens voornaam niet vaststaat, doch die ook
wel eens Jacob genoemd wordt, te Antwerpen in 1537 als wederdooper veroordeeld
werd. Best mogelijk. Maar die Van Middeldonck, Cornelis of Jacob, tengieter, wordt
alleen
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vermeld in de ‘Tijdordelijke tafel der namen van personen te Antwerpen in de XVIe
eeuw voor het feit van religie gerechtelijk vervolgd’, in het Antwerpsch
Archievenblad, XIV, n. 156. Eenige uitspraak tegen hem is niet overgeleverd. Nu
wijzen allen naar Archievenblad VIII: waar inderdaad het uitvoerig vonnis in de zaak
van onzen Jacob van Middeldonck voorkomt. Ook komt er op die lijst bij den naam
van dien Wederdooper geen verwijzing voor naar dl. VIII; werd dus de vergissing
hier niet begaan. Wat misschien gebeurd is, kan het volgende zijn: het XIVe deel van
het Archievenblad moet verschenen zijn in 1878, of 1879, kort vóór Ruelens het
eerste deel van Jan de Bruyne's refreinen uitgaf. Heeft Ruelens die lijst doorloopen
en bij den naam van Middeldonck zich den rederijker uit dl. VIII herinnert, en dan
in de haast nog in zijn inleiding naar dit deel willen verwijzen, zonder er den juisten
inhoud van na te zien? Nadat nu eenmaal iemand van een doodvonnis gesproken
had, zijn de anderen er mee voortgegaan, zonder de uitspraak geheel ten einde te
lezen? Een eerste vergissing zet zich soms zoo gemakkelijk voort. Toch blijft het
geval bevreemden, daar toch juist vóór het gemotiveerde vonnis, 's verweerders
vrijspraak reeds beknopt wordt aangehaald.
Ook collega Fl. Prims heeft naderhand, in zijn wekelijksche kronijk in de Gazet
van Antwerpen, op 29 October, het geval besproken. Hij doet daarbij nog opmerken,
dat in 1539 de crisis der Anabaptisten overwonnen scheen te zijn, wat dan de
rederijkers heeft kunnen aanzetten om de oude hervormingscritiek opnieuw op te
halen. De actie tegen Jacob van Middeldonck zou reeds in 1542, onmiddellijk dus
na de opvoering, hebben aangevangen; maar ze werd onderbroken door de
strooptochten van Marten van Rossum in het land en eerst in 1545 hervat, toen de
stoutmoedigheid van een ander rederijker, Peeter Schuddematte, de maat had doen
overloopen. Ook Kan. Prims ziet dus in den Boom der Schriftueren en in de spelen
van Gent niets anders dan een voortzetting van de oudere hervormingscritiek. De
Boom der Schriftueren was alleen maar wat stouter nog dan de andere, dan zelts de
Spelen van Gent.
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Vergadering van 22 November 1939.
Zijn aanwezig: de heeren A.H. CORNETTE, bestuurder; L. GOEMANS, bestendig
secretaris;
de heeren L. VAN PUYVELDE, A. VERMEYLEN, J. SALSMANS, J. MULS, F.V.
TOUSSAINT VAN BOELAERE, J. VAN MIERLO, J. CUVELIER, R. VERDEYEN, F.
TIMMERMANS, EM. DE BOM, L. BAEKELMANS, L. GROOTAERS, J. EECKHOUT, E.
CLAES, J. GRAULS, L. MONTEYNE, E. BLANCQUAERT, F. BAUR, W. VAN EEGHEM,
J. LINDEMANS en F. DE BACKER, leden;
de heer A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid;
De heeren G.G. KLOEKE en A. VAN SCHENDEL, buitenlandsche eereleden.
Hebben zich laten verontschuldigen: de heeren A. CARNOY, onderbestuurder, J.
VANDE WIJER en F. PILLECIJN, leden.
***

De Bestendige Secretaris leest het verslag van de October-vergadering; het wordt
goedgekeurd.
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Aangeboden boeken
Door de Regeering:
- Inventaire des Archives des Tribunaux Militaires, par LUCIENNE VAN
MEERBEECK;
- Inventaire du Conseil des Provinces, par JOSEPH et PLACIDE LEFÈVRE;
- Documents relatifs à l'Admission aux Pays-Bas des Nonces et Internonces des
XVIIe et XVIIIe siècles, par les mêmes.

Door Kan. FL. PRIMS:
- Antwerpsche Altaarstudiën.

Door E.H.J. EECKHOUT:
- Van den Akker, door IS. QUERIDO;
- Muziek - Tooneel en Literatuur, door denzelfde.

Door de Universiteit te Leuven:
- Saint Willibrord - Apótre des Pays-Bas et Fondateur d'Echternach, par GABRIËL
H. VERBIST, C.J.;
- L'Organisation corporative du Moyen Age à la fin de l'Ancien Régime;
- Programma der Leergangen 1939-1940.

Aangekochte boeken
-

Zwervers, door KNUT HAMSUN;
Menschen Harten, door IS. QUERIDO;
Van Armen en Rijken, door denzelfde;
De oude Waereld - Het Land van Zarathustra - Romantisch Epos, door
denzelfde;
Zegepraal, door denzelfde;
Simson - De Godsgewijde, door denzelfde;
Dictionnaire de l'Académie française;
Vondelkroniek, Jg. X;
Rubens Vlaanderen's Spectrum, door CYRIEL VERSCHAEVE;
Het Jeugdavontuur van Leo Furkins, door P. BERGHEN;
Bruun, door G. DURIBREUX;
Hampton Court, door MENNO TER BRAAK;
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-

Lof van Zee, Mensch en Tabak, door L. BAEKELMANS;
Vondel en Zuid-Nederland, door Dr. MAURITS SABBE;
De zeven Tuinen, door ARTHUR VAN SCHENDEL;
Litterair Scheepsjournaal, door F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE;
Over Vlaamsche Volkskracht, uit de Geschriften van LODEWIJK DE RAET;
Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle Eeuwen, door VICTOR E. VAN
VRIESLAND;
De Dag van morgen, door LODE ZIELENS;
Kinderjaren, door N.E. FONTEYNE;
Else Böhler, Duitsch Dienstmeisje, door S. VESTDIJK;
De Moord in den Trein - Speurdersroman, door HERMAN HEIJERMAN;
De Opstand van Guadalajara, door J. SLAUERHOFF;
Toekomst, door ALPH. TIMMERMANS;
Scheepswerf de Kroonprinces, door HERMAN DE MAN;
Eeuwige Vuur, door I. VANDER VELDE.

Mededeelingen van den Bestendigen Secretaris.
1. - Statuut van de secretarissen der Koninklijke Academies. - Naar aanleiding
van een schrijven van het Ministerie van Openbaar Onderwijs aangaande het
gelijkstellen van het statuut van de secretarissen der Koninklijke Academies, werd
door het Bestuur besloten de Bestuurscommissie over de gestelde vraag te raadplegen.
Deze vergaderde op 26 October ll. Zij adviseerde:
a) dat zij onbevoegd is om over het statuut van andere Koninklijke Academies,
zonder gemeenschappelijk overleg met deze laatste, eenig oordeel uit te spreken;
b) dat zij wenscht het statuut van het bestendig secretariaat onzer Academie
ongewijzigd te zien behouden.
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2. - Nobel-prijs 1939 voor Geneeskunde. - Het Bestuur heeft op zich genomen uit
naam der Academie zijn gelijkwenschen aan te bieden aan den heer C. Heymans,
professor aan de Universiteit te Gent, laureaat van den Nobel-prijs voor het jaar 1939.
Bij brieve van 3 November heeft de Heer Heymans de Academie zijn hartelijken
dank betuigd.
3. - Naamfeest van Z.M. den Koning. Te Deum. - De Heer Minister van
Binnenlandsche Zaken en de Heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen
hebben de leden der Academie uitgenoodigd tot het bijwonen, respectievelijk te
Brussel en te Gent, van het Te Deum, dat bij gelegenheid van 's Konings naamfeest
gezongen werd.

Mededeelingen namens de bestendige commissies
I. - Bestendige Commissie voor Cultuurgeschiedenis. - Z.E.P. VAN MIERLO,
secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig: de heeren VAN PUYVELDE, CUVELIER, TOUSSAINT (voorz.),
VERMEYLEN, SALSMANS, BAEKELMANS, DE BOM en EECKHOUT;
Hospiteerende leden: Prof. CORNETTE, Dr. GOEMANS, Dr. VAN EEGHEM, Prof. Dr.
BAUR.
Op de dagorde staat:
1o) Verkiezing van het bestuur der Commissie voor de jaren 1930-1941. Worden
voorgesteld: E.P. SALSMANS als
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voorzitter, Prof. VERMEYLEN als ondervoorzitter en E.P. VAN MIERLO als secretaris.
2o) Over het herdrukken en aanvullen van het Register op de Verslagen en
Mededeelingen der Academie. - Bespreking ingeleid door den Bestendigen Secretaris.
Besloten wordt het Register op de Verslagen en Mededeelingen aan te vullen en
opnieuw uit te geven onder den titel Alphabetisch Index op de Verslagen en
Mededeelingen, Jaar- en Gedenkboeken, der Koninklijke Vlaamsche Academie,
1887-1939. De indeeling van de eerste uitgave wordt, na bespreking, goedgekeurd.
II. - Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie. De hr. Prof. GROOTAERS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren GOEMANS, VAN PUYVELDE, VERDEYEN (voorz.),
CORNETTE, MONTEYNE, GRAULS en BLANCQUAERT, leden, en de heeren VAN DE
VELDE, DE BOM, VAN EEGHEM en LINDEMANS, hospiteerende leden.
Op de agenda staat:
1) Verkiezing van het bestuur der Commissie voor de jaren 1940-1941. Worden
verkozen: tot voorzitter, de heer MULS; tot ondervoorzitter, de heer CORNETTE;
tot secretaris, de heer GROOTAERS.
2o) Technische termen. - Lezing door den hr. Prof. A.J.J. VAN DE VELDE,
binnenlandsch eerelid.

De heer VAN DE VELDE levert zijn zevende bijdrage over technische termen
betreffende de algemeene wetenschappen,
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kruidkunde, mineralen, landbouw, dierkunde, anatomie, geneeskunde, heelkunde,
chemie, enz.
Spreker onderzoekt de wijze waarop de algemeene en speciale woordenboeken
een aantal van deze termen behandelen; ook maakt hij in verschillende gevallen de
geschiedenis van hun gebruik en van hun beteekenisontwikkeling: hij heeft het over
de woorden biochemie, diastase, enzyme, ferment, oligodynamie, ergine, synaeresis
en microbe.
De voorzitter bedankt Prof. VAN DE VELDE voor zijn onvermoeibaren arbeid en
stelt voor dat deze lezing in de Verslagen en Mededeelingen zou opgenomen worden.
De vergadering wordt om 12,15 uur gesloten.

Dagorde
I. - Geheime Vergadering.
Verkiezing van den Bestuurder en den Onderbestuurder van de Academie voor het
jaar 1940.
Tot stemopnemers worden aangeduid de heeren L. VAN PUYVELDE en E.
BLANCQUAERT. Worden verkozen: tot bestuurder, de heer A. CARNOY, thans
onderbestuurder; tot onderbestuurder, de heer EMMANUEL DE BOM, lid.
II. - Lezing door den heer Prof. Kloeke, buitenlandsch eerelid der Academie:
Een nieuw fragment van het Roelantslied.
De voorzitter excuseert zich tot zijn leedwezen het overige van de zitting wegens
een lichte onpasselijkheid niet te kunnen bijwonen en verzoekt den heer VERDEYEN
hem aan de bestuurstafel wel te willen vervangen. Daarna wordt Prof. KLOEKE in de
vergaderzaal binnengeleid, waar

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

913
de dd. Voorzitter hem verwelkomt met de volgende rede, die de heer Bestuurder
CORNETTE zich had voorgenomen uit te spreken:
Waarde Heer Professor,
Ik acht het een bijzondere eer U welkom te mogen heeten in de Koninklijke
Vlaamsche Academie. Reeds in gewone omstandigheden zouden wij de aanwezigheid
van een zoo eminenten gast met blijdschap begroeten; de Academie heeft het immer
zeer op prijs gesteld dat Nederlandsche kunstenaars en geleerden hier komen spreken.
Die dagen worden met een wit steentje in onze annalen aangeteekend.
Thans echter heeft uw bezoek een diepere beteekenis. Deze onzalige tijd waarin
wij een geweldig stuk geschiedenis beleven, geeft aan uwe tegenwoordigheid een
bijzondere waarde. Beter dan ooit beseffen wij dat wij niet alleen door de belangen
van de taal en van de cultuur verbroederen, niet alleen door onze litteraturen, die
soms grondig verschillen maar die elkaar aanvullen, en die wij onderling waardeeren
en bewonderen; thans voelen wij ons vereenigd door de zware zorg en de smart die
op de volkeren wegen, en, sterker dan ooit, zijn wij bewust van de eendracht onder
de leden van éen gezin waar éene taal wordt gesproken.
Een troost mag het alvast genoemd worden dat geen kommer ons intellectueel
leven vermag te remmen; dat de rechten van den geest worden gehandhaafd; dat wij
ook in het oorlogsgedruisch de stemmen der litteraire inspiratie blijven vernemen;
dat wij bij machte zijn onze gedachten te verheffen in de sereene sfeer der wetenschap.
In uwe en in onze nationale geschiedenis zijn de voorbeelden van standvastigheid
in de donkerste dagen der historie zoo talrijk, dat wij trouw en piëteit verschuldigd
zijn aan de voorbeelden van het voorgeslacht.
Daarem is het verblijdend dat U hebt toegestemd om hier over het Roelantslied te
komen spreken. Uw bezoek stelt mij in de gelegenheid U te begroeten als den
vertegenwoordiger der Nederlandsche taalwetenschap, maar ook in ruimeren zin,
van het ideaal dat wij binnen ons bereik moeten trachten te houden, den vreedzamen
arbeid. Ik druk ons aller hartelijken
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wensch uit dat uw Vaderland, evenals het onze, van grootere rampen moge gespaard
blijven, en dat Nederland en België, na het edel initiatief van onze beide Vorsten dat
in de geschiedenis zal geboekt blijven, binnen afzienbaren tijd mogen verlost zijn
van de nachtmerrie die thans op de menschheid weegt.
Ofschoon het overbodig is, aan de Koninklijke Vlaamsche Academie een gast
voor te stellen die hier talrijke vrienden telt, en die niet alleen door een eeretitel,
maar ook door zijn werk aan de Academie verbonden is, wil ik nochtans niet
verzuimen onze Collega's te herinneren aan de wetenschappelijken arbeid waaruit
de hooge beteekenis van Prof. KLOEKE overvloedig blijkt.
Prof. KLOEKE begon zijn onderzoek van de Nederlandsche dialecten als Lector
aan de Universiteit te Hamburg. Samen met ons geacht medelid Prof. GROOTAERS,
nam hij het initiatief, een Noord- en Zuid-Nederlandsche dialectbibliotheek op te
richten, waarin hij allereerst publiceerde: de Handleiding bij het Noord- en
Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek. Wij bezitten dat werk in onze bibliotheek;
velen van ons hebben het gelezen, of er ten minste inzage van genomen, en zijn o.m.
getroffen geworden door de grondkaart van het Nederlandsch taalgebied dat een
waar Benedictijnenwerk is, tevens een kostbaar werktuig voor alle latere
taalgeografen.
Nauwelijks een jaar later, verscheen de Hollandsche Expansie in de 16e en 17e
eeuw, en haar weerspiegeling in de Nederlandsche dialecten, waar, o.a., de groote
rol naar voren werd gebracht van de Zuid-Nederlanders na den val van Antwerpen,
ten opzichte van de taaleigenaardigheden.
Het spijt mij dat het mij, bij gebrek aan philologische bevoegdheid, allerminst past
om die werken met kennis van zaken te beoordeelen; ik kan mij echter voorstellen
dat het een der groote verdiensten van Prof. KLOEKE geweest is, zijne philologische
specialiteit op het plan der cultuurgeschiedenis te tillen en daardoor aan zijne
vorschers-arbeid een algemeene dracht te geven.
Dat Prof. KLOEKE in 1934 tot Professor aan de Leidsche Universiteit werd
benoemd, was niets meer dan de openbare en rechtvaardige erkenning van zijn
veelomvattende wetenschappelijke werkzaamheid. Het kon niet anders of deze
benoeming zou de spoorslag zijn voor verdere ontwikkeling. Zoo begon
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hij, in 1936, samen met de Zuid-Nederlandsche Dialect-centrale te Leuven, die onder
de leiding staat van Prof. GROOTAERS, een onderzoek hoofdzakelijk over de
landbouwtermen die meestal een oude cultuurlaag vertegenwoordigen; als eerste
vrucht hiervan verscheen voor eenige maanden een eerste aflevering van den
Leidschen Taal-Atlas, met 15 woordkaarten van het geheele Noord-taalgebied.
U kunt, mijn waarde Professor, op een schoon en vruchtbaar verleden terugblikken
waarin wij de waarborg zien van nog veel arbeid in de toekomst. Namens onze
Academie mag ik U daar wel over feliciteeren. Ik wil thans uw bescheidenheid niet
langer op de proef stellen, evenmin als ons ongeduld om U te hooren spreken over
het Roelantslied. Nog even wil ik er op wijzen dat U, onder de Hollandsche
taalgeleerden, wel het dichtst staat bij de Zuid-Nederlanders door den aard van uwe
werkzaamheden; ook het dichtst bij onze Academie door de plaats die U in de
Commissie van Bijstand voor het Nederlandsch Woordenboek bekleedt, Commissie
die U heeft afgevaardigd om met den vertegenwoordiger van onze Academie, vroeger
wijlen Kanunnik JACOBS, thans Prof. GROOTAERS, de gemeenschappelijke belangen
te behartigen van het kostbaarste taalmonument voor beide Nederlanden.
Voor dat alles, Professor Kloeke, zeg ik U onzen dank en onze bewondering, en
verzoek U thans het woord te willen nemen.
Na de belangrijke uiteenzetting van Prof. KLOEKE dankt de dd. Voorzitter den
geleerden Spr. uit naam der vergadering, en drukt de hoop uit, dat de Academie nog
dikwijls in haar midden zijn wetenschappelijke mededeelingen moge toejuichen.
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Technische woorden
(7e mededeeling)
Door Prof. Dr. Alb. J.J. Van de Velde
Binnenlandsch eerelid van de Kon. Vla. Academie voor Taal- en
Letterkunde. Werkend lid van de Kon. Vla. Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België.
Deze 7e bijdrage(1) is in drie hoofdstukken verdeeld:
1o Technische woorden van de wetenschappen vóór 1800.
2o De uitdrukkingen biochemie, diastase, enzyme, ferment, oligodynamie, ergine,
syneresis.
o De beteekenis van het woord microbe.
3

I. Technische woorden van de wetenschappen vóór 1800.
In de volgende lijsten worden verscheidene boeken aangeduid waarin een voorraad
technische woorden behoorende tot de natuur- en geneeskundige wetenschappen
gevonden worden, welke dienen kunnen tot het bewerken van een belangrijke studie
en van aanvullingen van vroegere lijsten van oude technische termen.
Algemeene wetenschappen: Kircherus 1682, Nieuwentyt 1730, van Ranouw
1719-1732, Sandifort 1765.
Mineralen en metalen: Anon. 1765, 1779. Ercker 1745. van Maerlant ca 1266-1269.
Linnaeus 1780-1785.

(1) Mijn vroegere bijdragen verschenen in de Verslagen en Mededeelingen van de Kon. Vla.
Academie voor Taal- en Letterkunde: I 1922 pp 89-148 (met Chr. De Bruyker), II 1939 pp
95-118, III 1933 pp 375-385, IV 1934 pp 185-223, V 1937 pp 359-381, VI 1938 pp 377-403.
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Kruidkunde: Anon. 1514, 1547, 1657, 1763, 1779. Clutius 1653. Dodoens 1554,
1563. Fuchs 1543. van Gersdorp 1662. Hagius 1616. Knoop 1757, 1763, 1769.
Linnaeus 1773-1783. Ludwig 1757. Munting 1672, 1696. van Maerlant ca 1266-1269.
Van Sterbeeck 1675.
Indische planten: Kops 1800. Rumphius 1750.
Tuinbouw: Anon. 1729, 1727, 1763, 1790. Knoop 1752, 1762. Miller 1745.
Groenten: Nonnius 1645.
Vruchten: Anon. 1776.
Landbouw: Blom 1786, Stevens 1566.
Dierkunde: Anon. 1765, 1773, 1779. Linnaeus 1761-1773. van Maerlant ca
1266-1269. Pallas 1768.
Visschen: Nonnius 1645.
Anatomie: Blasius 1675. Fernel 1636. Van Gersdorp 1662. de Gorter 1782. van Lis
1753. van Mauden 1583. Plenck 1781.
Geneeskunde: Anon. 1632. Barbette 1669. Duverney 1735. de Farvacques 1741. de
Gorter 1761. Hagius 1616. Baten 1589. Ruysch 1744.
Heelkunde: Dionis 1730. Hidding 1768. Hippocrates 1634. Baten 1592. Acrel 1771.
Allen 1728. Agricola sd. Yperman ca 1320. Ruysch 1744. Tagaultius 1557.
Pharmacie: Anon. 1657, 1632, 1682, 1723, 1753. Boerhaave 1756. de Farvacques
1741. Knoop 1762. Lemery 1743. de Heid 1683. Pigraeus 1672. Plenck 1772.
Bromatologie: Anon. 1657, 1794. Clutius 1653. Overkamp 1681. de Heid 1683.
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Chemie: Blankaart 1678, 1680. Boerhaave 1756. de Farvacques 1741. Tieboul 1806.
Plenck 1797.
Bedrijven: Anon. 1778. Kasteleyn 1788-1806.
***

1771 Acrel. Heelkundige waarneemingen... Uit het Sweedsch vertaalt... door Ed.
Sandifort. 's Gravenhage P. van Cleef 1771. (Bi Un Gent me 1129).
Sd Agricola. Institutiones Chirurgicae. Dat is de nieuw ende oprechte chirurgyns
Const... door Joannes Agricola... vertaelt door Abraham Leenertsz Vrolingh.
Antwerpen, Marcelis Parys, sd. (Bi Un Gent me 2825).
1728 Allen. De praktyk der Chirurgie... door J. Allen. Amsterdam Marten Schagen
1728. (Bi Un Gent me 3122).
1514 Anonymus. Dē grotē herbarius met al sijn figurē Die Ortus sanitatis ghenaemt...
Antwerpen Claes de Graue 1514. (Kon Bi Brussel VH 6192).
1547 Anonymus. Dē grotē herbari' met al sijn figuerē der Cruyden... Tantwerpen
Simon Cock 1547. (Bi Un Gent Ac 3404).
1632 Anonymus. Den Leytsman en de Onderwyser der Medecijnen, oft ordentlycke
uytdeylinghe ende Bereidingboeck van de Medicamenten door P.T. med. doct. tot
Amsterdam, 1632 (Bi Apoth. St Jans Gasthuis Brugge).
1657 Anonymus Pharmacia Galenica et Chymica, Dat is Apotheker ende Alchymiste
ofte Distilleerkonste... Amsterdam van Ravesteyn 1657. (Bi Un Gent me 2950, Bi
A.J.J.V.).
1682 Anonymus. Medicina pharmaceutica, oft Drôghbereydende Gheneeskonste...
Tot Brussel, By François Foppens, Boeck-verkooper, in de Gasthuys-straet, 1682.
(Bi Stad Antw. no 6012).
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1723 Anonymus. Pharmacopoea Almeriana Galeno-Chymica. Almeriae J. Van
Beyeren 1723. (Bi A.J.J.V.).
1727 Anonymus. Kweek-school voor Liefhebbers der Hooven en Thuynen.... Te
Leyden, By Joh. Arnold. Langerak 1727 (Kon Bi Brussel VH 6100 D).
1729 Anonymus. Naauw-keurige Waarneemingen ontrent de seldsaamheden en
uitwerkselen der Natuur, Bestaande in de Konst over de Groeying der Bloemen,
Planten.... Tot Leyden, By Joh. Du Vivie, Boekverkooper, 1719 (Kon Bi Brussel
VH 6548).
1753 Anonymus. Nieuwe Nederduitsche Apotheek..... Leiden Pieter van der Eyk
1753. (Bi A.J.J.V.).
1763 Anonymus. Byzondere Aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en
gemeene Landhuizen, Lusthoven .... Te Amsterdam, By K.V. Tongerlo en F. Houttuin,
1763 (Bi Un Gent Acc 26700).
1765 Anonymus. Beredeneerde en Systematische Catalogus Van eene, by uitstek,
fraije en weergaloze Verzameling .... 's Gravenhage Pieter van Os 1765. (Kon Bi
Brussel VH 6988).
1773 Anonymus. Systematisch-beredeneerde naamlyst van eene uitmuntende
verzameling van voorwerpen uit de drie Ryken der Natuur..... By J.C. Sepp,
boekverkooper te Amsterdam (Kon Bi Brussel VH 7255).
1776 Anonymus. Nieuwen Nederlandschen Hoveniers-Almanach .... Tot Gent, by
Philippe Gimblet, op de Kooremerkt... (Bi Un Gent 2598).
1778 Anonymus. Nieuwen Nederlandschen Hoveniers-Almanach Over de XII.
Maenden van 't Jaer..... Gend, Ph Gimblet en Gebroeders. (Bi Un Gent G 2599).
1779 Anonymus. Den Vlaemschen Indicateur ofte aenwyser der Wetenschappen en
Vrye Konsten... Gend, Gimblet. (Bi Un Gent G 19356, G 14979).
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1790 Anonymus. Nederlandsch Bloemwerk. Amsterdam Elwe (Kon Bi Brussel VH
6767).
1794 Anonymus. Den volmaekten Wynsteker... Gend Gimblet (Bi A.J.J.V.).
1669 Barbette P. Praxis Barbettiana of Geneesoeffening..... Rotterdam, Fr. van
Hoogstraeten. (Kon Bi Brussel VH 7719).
1589 Baten Carel. Medecyn-boec, vertaling van Artzney-Buch van Wirtzung.
Dordrecht 1589. Verdere uitgaven: Dordrecht 1589, 1593, 1616; Amsterdam 1624,
1627, 1628. (Kon Bi Brussel VB 4625a).
1592 Baten Carel. De chirurgie van Ambroise Paré. Dordrecht 1592. Verdere
uitgaven: Amsterdam 1615, Haerlem 1627. Rotterdam 1636, Amsterdam 1636, 1649,
1655, Rotterdam 1655, (Bi Un Gent Acc 6490).
1678 Blankaart. De Nieuwe Hedendaagsche Stof-scheiding Ofte Chymia .... Door
Stephanus Blankaart..... Amsterdam ten Hoorn 1678. Verdere uitgaven: 1680
Amsterdam ten Hoorn, 1685 Amsterdam ten Hoorn, 1690 Amsterdam ten Hoorn,
1696 Amsterdam ten Hoorn. (Bi Un Gent phys 158a).
1675 Blasius, G. Ontleeding des menschlyken lichaems. Amsterdam, A. Wolfgangh.
(Bi Un Gent me 1254).
1786 Blom, A. Verhandeling over den landbouw..... Haarlem, vander Aa (Kon Bi
Brussel VH 5945).
1756 Boerhaave, H. Verhandeling over de kragten der geneesmiddelen. Rotterdam,
P. Topyn 1756 (Bi Un Gent me 5530).
1653 Clutius, Th. Van de Bijen... Amsteldam, J. Van Ravesteyn. (Kon Bi Brussel
VH 6030).
1710 Dionis. Verhandeling van alle de chirurgicale operatien .... Rotterdam J. Hofhout
(Bi Un Gent me 6085).
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1554 Dodoens. Cruijde Boeck. In den welcken die gheheele historie, dat er Tgheslacht,
tfatsoen, naem, natuere, cracht, ende werckinghe, van den Cruyden, .... verclaert es
.... Duer D. Rembert Dodoens .... Antwerpen, van der Loe 1554. (Kon Bi Brussel
VH 6189). Verdere uitgaven: 1563 Antwerpen van der Loe, 1608 Leyden van
Ravelingen, 1618 Leyden van Ravelingen, 1644 Antwerpen Moretus (Bi Un Gent,
Kon Bi Brussel).
1735 Du Verney. Verhandeling van het werktuig van 't Gehoor .... Leyden, Langerak
(Bi Un Gent me 1192).
1745 Ercker, L. Uytvoerige opening der Onderaardsche Wereld .... 's Gravenhage,
van Thol. (Kon Bi Brussel VH 5714).
1636 Fernel, J. Beschryvinghe der deelen des menschelijcken Lichaems. In de
chirurgie van Paré, Amsterdam Laurentsz (Bi Un Gent G 7827).
1741 de Farvacques, R. Medicina pharmaceutica, of Groote algemeene Schatkamer
der drôgbereidende geneeskonst..... Leiden, Is. Severinus. (Kon Bi Brussel VH 7912).
1543 Fuchs, L. Den Nieuwen Herbarius. Basel, M. Isingrin (Bi Un Gent acc 8207,
Kon Bi Brussel VB 4208).
1662 van Gersdorp, H.... Allen die dit Boeck met danck Lesen, ontbiede hy zijnen
willighen dienst ende alles goedts. Haerlem, Kranepoel. (Bi Un Gent me 749).
1782 de Gorter. D. Leer der plantkunde .... Amsterdam, Smit (Kon Bi Brussel VH
6140).
1616 Hagius, J. Den Lust-hof der Medecijnen..... Dordrecht, Verhagen. (Stadsbi
Antwerpen J 5943).
1683 De Heid. 't Nieuw-ligt des Apothekers..... Door A. De Heid, Med. Doctor.
Desen vijfde Druk merkelijk vermeerdert. Amsterdam, ten Hoorn 1683. (Bi A.J.J.V.).
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1768 Hiddinga, J. Heelkundig woordenboek... 's Gravenhage, Isaac Du Mee, 1e deel
1768, 2e deel 1770, 3e deel 1771 (Bi Un Gent me 340).
1634 Hippocrates. Hant-Boeck der Chirurgyen... Amstelredam, Hendrick Laurentsz
(Bi Un Gent me 1672).
1788-1806 Kasteleyn. Volledige Beschrijving van alle Konsten, Ambachten,
Handwerken, Fabrieken, Trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz.....
Door P.J. Kasteleyn, Apotheker en Chimist te Amsterdam .... Dordrecht Blussé. (23
stukken tusschen 1788-1806 door Kasteleyn en verscheidene medewerkers.)
1682 Kircherus. d'Onder-aardse Weereld ....; Door den Eerwaardigen Vader
Athanasius Kircherus in XII Boeken nauwkeurig beschreven .... Amsterdam van
Waasberge 1682. (Bi Un Gent HN 79, HN 113, Bi A.J.J.V.).
1752 Knoop, J.H. De beknopte huishoudelyke Hovenier. Leeuwarden, Noordbeek
(Kon Bi Brussel V 4152). Id 1762. Dendrologia of Beschryving der
Plantagiegewassen, Leeuwarden, A. Ferwerda 1763 (Kon Bi Brussel VH 6490).
Beschryving van de moes- en keuken-Tuin, Leeuwarden, A. Ferwerda (Kon Bi
Brussel VH 6071).
1800 Kops J. Flora Batava. Amsterdam, Sepp (Bi Un Gent HN 128, Kon Bi Brussel
5e Cl IV 3).
1743 Lemery N. Woordenboek of algemeene verhandeling der enkele droogerijen...
Rotterdam, Beman. (Bi A.J.J.V.).
1761-1773 Linnaeus. Natuurlyke Historie... 1e deel (de dieren)... Amsterdam,
Houttuyn (1e stuk 1761, 18e stuk 1773). (Kon Bi Brussel VH 5536, Bi A.J.J.V.).
1773-1783 Linnaeus. Natuurlyke Historie... 2e deel (de planten)... Amsterdam,
Houttuyn (1e stuk 1773, 14e stuk 1783) (Kon Bi Brussel VH 5536, Bi A.J.J.V.).
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1780-1785 Linnaeus. Natuurlyke Historie... 3e deel (de gesteenten)... Amsterdam,
Houttuyn en Vander-Burgh (1e stuk 1780, 5e stuk 1785). (Kon Bi Brussel VH 5536,
Bi A.J.J.V.).
1753 van Lis, W. Kort ontleedkundig Onderwijs, van 's Menschen Lichaam .... Bergen
op den Zoom, By Jacobs vander Linden. (Bi Un Gent me 611).
1757 Ludwig Chr. Gottl. Historisch-Natuurkundige Onderwysingen over het Ryk
der groeijende Lichamen of Planten .... Te Leeuwaarden, By R.J. Noordbeek (Kon
Bi Brussel VH 6441).
Ca 1266-1269 van Maerlant Jacob. Der Naturen Bloeme, uitgegeven door Dr Eelco
Verwijs. Groningen Wolters 1878. (Bi Un Gent P 1398).
1583 van Mauden. D. Bedieninghe der anatomien. Antwerpen Plantin in 4 (Kon Bi
Brussel VH 7422).
1745 Miller Ph. Groot algemeen Kruidkundig hovenierswoordenboek. Leiden in fo
(Bi Un Gent HN 85).
1672 Munting, A. Waare oeffening der Planten.... Amsterdam, Jan Rieuwertsz (Kon
Bi Brussel VH 6419).
1696 Munting A. Naauwkeurige beschrijving der aardgewassen .... Leyden en Utrecht,
Vander Aa en Halma (Kon Bi Brussel VB 42251, Bi Un Gent A 7503 en HN 91).
1730 Nieuwentyt Bern. Het regt gebruik der Wereltbeschouwingen, 5e druk,
Amsterdam J. Pauli (Bi A.J.J.V.). Uitgave 1715 (Bi Un Gent Ph 85).
1645 Nonnius Lud. Diaeteticon sive de re cibaria Libri IV. Secunda editio. Antverpiae
ex officina Petri Belleri (Bi Un Gent me 37228).
1682 Overkamp. H. Nieuw gebouw der chirurgie of heelkonst. Amsterdam J. ten
Hoorn in 8 (Bi Un Gent A 14172).
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1768 Pallas, P.S. Lyst der Plant-dieren .... Utrecht, van Paddenburg (Bi A.J.J.V.).
1672 Pigraeus Petr. Kort begryp van de leere der medicijne .... vert. door Piet
Rutgersz van Nieustad, Amsterdam 4e druk (Bi Un Gent me 729).
1772 Plenck, J.J. Materia chirurgica. Utrecht (Bi Un Gent me 2887).
1781 Plenck J.J. Schets der ontleedkunde. Sl 1781 (Bi Un Gent me 1062).
1797 Plenck J.J. Natuur- en scheikundige verhandeling over de vochten des
menschlijken lighaams. Dordrecht 1797 (Bi Un Gent A 6997).
1719 van Ranouw W. Het Natuur- en Konstkabinet. Amsterdam, 1719-1732, 9 vol.
(Teirlinck Album, Bi A.J.J.V., Bi Un Gent HN 1221).
1744 Ruysch Fred. Alle de ontleed-, genees- en heelkundige werken. Amsterdam in
4 (Kon Bi Brussel VH 7437 en 7438).
1750 Rumphius G.E. Herbarium Amboinense. Ed. cura J. Burman. Het Amboinsch
Kruidboek. Amsterdam. (Kon Bi Brussel VH 6397, Bi A.J.J.V., Bi Un Gent HN 34).
Uitgave 1705 (Kon Bi Brussel VH 7227, Bi Un Gent HN 250. Uitgave 1741 (Bi Un
Gent HN 249).
1765 Sandifort Ed. Natuur- en geneeskundige bibliotheek. 's Gravenhage 1765-1783,
11 vol. in 8 (Bi Un Gent me 762 E).
1675 Van Sterbeeck Fr. Theatrum fungorum oft het Tooneel der Campernoelien.
Antwerpen Jos. Jacobs. (Kon Bi Brussel VH 6592, VH 6593, Bi Un Gent HN 3241,
Bi A.J.J.V.).
1566 Stevens K. De landtwinninge en de hoeve. Antwerpen Plantijn in 8 (Kon Bi
Brussel VH 5938).
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1557 Tagaultius Joan. Der chirurgijen instructie. Tantwerpen, Birckman 1557 in 4
(Bi Un Amsterdam).
1806 Tieboel B. Latijnsche, Fransche, Nederlandsche en Hoogduitsche nomenclatuur
der scheikundige verbindingen. Zutphen in 8 (Kon Bi Brussel VH 5493).
Ca 1320 Yperman. De Cyrurgie van Meester Jan Yperman. Naar de Handschriften
van Brussel, Cambridge, Gent en Londen, uitgegeven door Dr. E.C. Van Leersum.
Leiden Sythoff 1912. (Bi Un Gent). N.B. Vele technische woorden, door Yperman
gebruikt, worden door Kiliaan niet vermeld.

II. Bespreking van eenige moderne technische woorden.
In dit onderzoek worden, voor ieder geval, eerst eenige woordenboeken aangehaald
waarvan de lijst hier volgt; dan worden de verschillende opvattingen nagegaan met
het doel een betere bepaling voor te stellen. De onderzochte woorden behooren tot
het internationaal gebied.

Geraadpleegde Woordenboeken.
Bea

=

Beadnell C M., Dictionary
of scientific terms, London
1938.

Ben

=

Bennett H, Standard
chemical and technical
dictionary, New York
1939.

Bos

=

ten Bosch, Viertalig
technisch woordenboek,
Deventer.

Gro

=

Grootaers, L., Nieuw
Fransch-Nederlandsch
Woordenboek, Brussel
1938, 4e druk.

Kuh

=

Kuhn A., Wörterbuch der
Kolloidchemie, Dresden en
Leipzig 1932.

Oos

=

Oosthoek's geïllustreerde
Encyclopaedie. Utrecht, 3e
druk, 1932-1939.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

927

Pat

=

Patterson A.M. A
french-english dictionary
for chemists, New York
1921.

Pin

=

Pinkhof H. Vertalend en
verklarend woordenboek,
Haarlem 1923.

Ste

=

Steensma F.A. Beknopt
woordenboek voor het
Klinisch Laboratorium,
Amsterdam 1936.

Ver

=

Vercoullie J., Algemeen
Fransch Nederlandsch
woordenboek, Gent Sd.

Win

=

Winkler Prins, Algemeene
encyclopaedie.
Amsterdam, 5e druk
1932-1939.

Biochemie.
Niet in Ver, wel biochimique, biochemisch. Niet in Kuh, Bos.
In Pin, Biochemie, de kennis van de scheikundige samenstelling van en de
scheikundige werkingen in levende wezens.
Pat: biochimie f, biochemistry.
Ste: biochemie, scheikunde der levende wezens.
Bea: Biochemistry. Chemistry of living matter.
Ben: Biochemistry. The chemistry of living processes; the study of physiologically
essential substances and their transformations in plant and animal organisms.
Gro: biochemie v, chimie v biologique.
Win. III: Biochemie. Onder biochemie verstaat men dat deel der chemie, dat zich
bezighoudt met de studie der meer in het bijzonder in de levende weefsels
plaatshebbende chemische processen en de daarbij gevormde verbindingen, zoowel
van plantaardigen als van dierlijken oorsprong. Uit den aard der zaak omvat dit deel
ook de fysiologische en medische chemie; echter ligt bij deze laatste het zwaartepunt
meer naar de medische zijde, terwijl de biochemie meer zuiver organisch- en
fysisch-chemisch georiënteerd is.
Oos. II: Biochemie van bios en chemie, de leer der omzettingen in het levend
organisme, zooals bv. spijsvertering en assimilatie; tegenwoordig in ruimer beteekenis
de kennis van de chemische, physisch-chemische en physiologische processen
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welke in het levensproces ontstane stoffen in het gezonde of zieke organisme
ondergaan, resp. de wijze, waarop vreemde, toegevoegde stoffen op het organisme
inwerken... - Zie serum, vaceine.
Pinkhoff geeft een onvolledige bepaling, omdat de biochemie ook processen in vitro
onderzoekt; dit is namelijk het geval voor de meeste enzymen die niet alleen in
levende wezens worden bestudeerd, maar ook en zeer dikwijls in de glazen toestellen
van het laboratorium. Beadnell vergist zich ook op dezelfde wijze, als hij spreekt
van de scheikunde (liever zou hier het woord chemie moeten gebruikt worden), van
de levende wezens; de chemie van het adrenaline, het insuline, van producten die
thans buiten de levende wezens worden gesynthetiseerd, behoort stellig tot de
biochemie. Het zelfde geldt voor de bepaling van Bennett. De vertaling door Grootaers
van biochemie in chimie biologique blijkt wat beperkt; chimie biologique is toch
geen volledig synoniem van biochimie, die een breedere beteekenis heeft. In Frankrijk
wordt evenwel chimie biologique meer gebruikt dan biochimie.
Winkler en Oosthoek schijnen dit begrepen te hebben, daar bij de chemische
processen in de levende weefsels zij ook van de studie van chemische verbindingen
spreken. Jammer genoeg bij de aangehaalde voorbeelden, zwijgen zij volledig over
gistingsprocessen en enzymenwerkingen, die thans het belangrijkste werk uitmaken
van de bekommeringen der biochemisten.
Ik meen dat de biochemie op eenvoudige wijze kan bepaald worden als volgt: de
wetenschap die zich op verscheidene gebieden (chemie, natuurkunde, biologie,
physiologie, geneeskunde, colloïdenleer, nijverheid, hygiëne, warmteleer,
microbenleer) verspreidt, en de chemische processen en stoffen bestudeert, die een
rechtstreeksch of onrechtstreeksch belang opleveren voor het leven. Tot de biochemie
behooren de stofwisseling in de natuur, de assimilatie en de dissimilatie, de voeding,
de bromatologie, de studie der erginen (enzymen, hormonen, vitaminen,
prikkelstoffen), de pharmacodynamie, de besmetting, de ontsmetting, de
immuniteitsleer...
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Diastase.
Bos: Diastase, diastase, diastase v, diastas o, Diastase o.
Bij Gro ontbreekt in het Nederl.-Fr. deel, wel aanwezig in het Fr.-Nederl. deel,
diastase f, diastase f (scheik., geneesk.).
Ben: Diastase, enzyme that attacks starch, dextrine and allied substances, e.g.
amylase.
Pin: Diastase (διαστασις), het uit elkander gaan staan, scheiding, splitsing. 1. in
de scheikunde, een ferment, dat de koolhydraten der zetmeelgroep, in de dextrine in
maltose omzet, en zich o.a. vormt bij het kiemen van graan, vooral gerst...
Ver: Diastase 2 (germin.), omzetting, diastase f. In het deel Nederl.-Fr., diastase
ontbreekt, bij omzetting f niets van diastase.
Bea: Diastase, enzyme changing starch to sugar. Syn. amylase.
Oos: Diastase of amylase is het enzym, dat in kiemende gerstekorrels de omzetting
van zetmeel in maltose teweegbrengt. Men heeft de beteekenis van dit woord
uitgebreid, en men spreekt voor het plantenrijk van diastase in al die gevallen, waar
zetmeel in suiker wordt veranderd, zonder dat het vaststaat, dat men hier overal met
hetzelfde enzym of met dezelfde groep van enzymen te doen heeft... op gelijke wijze
als de diastasen werken ook andere enzymen, welke men samenvat onder den naam
van diastatische enzymen en die o.a. voorkomen in dierlijke afscheidingen.
Win: Diastase of amylase is een mengsel van ten minste 2 fermenten, onder wier
invloed zetmeel over verschillende tusschentrappen tot maltose kan worden
afgebroken.
Het woord Diastase werd in de wetenschap ingevoerd in 1833 door A. Payen en J.F.
Persoz, toen zij uit het gerstemout een product hadden afgezonderd dat het vermogen
heeft zetmeel in moutsuiker of maltose om te zetten. Het is een oud woord, ja zelfs
een verouderd woord. Thans wordt diastase vervangen door amylase.
Het woord kreeg weldra een algemeene beteekenis om deze producten in het
algemeen aan te duiden die niet alleen glu-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

930
ciden, doch ook protiden en lipiden aantasten en oplossen. Thans verkiest men in
het meervoud enzymen in plaats van het wat verouderd diastasen. Evenwel spreekt
men thans nog gewoonlijk, zonder daarom zich aan verouderde terminologie te
bezondigen, van de studie der diastasen. Het is ook in die dubbele beteekenis dat de
boeken het woord diastase aan den lezer doorgaans aanbieden.
Oosthoek is niet duidelijk wanneer hij spreekt van diastatische enzymen, wat haast
een tautologie is.

Enzyme.
Niet genoemd door Ver, Bos, Kuh, Gro.
In Pat p 134: Enzyme f enzyme.
In Pin: Enzym ( ν, in; ζυμη, zuurdeeg), niet georganiseerd ferment (W. Kühne),
in tegenstelling met georganiseerde (gist, enz.), of ook, in georganiseerde fermenten,
werkzame stoffen (zymase, enz.).
In Ben: Enzyme, A non-living organic catalyst which is the product of the activity
of a living cell, e.g. zymase.
Bea p 79: Enzyme, An organic catalyzer or ferment that cause change in another
substance without itself suffering appreciable change. Ex. pepsin. There are three
main types of enzymes: lipo-, proteo-, and sucro-clastic.
Ste p 31: Enzym, ferment. Op fermenten p 33: enzymen, organische producten
voortgebracht door levende cellen, in staat om als katalysator te werken, of in staat
om een bepaalde biochemische reactie te voorschijn te roepen.
In Holleman-Wibaut, Leerboek der organische Chemie, 13e druk (1939),
Groningen, p 383: Onder enzymen (εν ζνμη in gist) of fermenten (fervere = koken,
gisten) verstaat men stoffen, die door plantaardige of dierlijke organismen worden
voortgebracht en die in de levende cellen verschillende reacties doen verloopen, als
hydrolytische splitsingen, oxydaties, reducties en soms ook splitsing van
koolstofketens. Enzymen zijn te beschouwen als katalysatoren en wel als zeer actieve
katalysatoren... Men kan de enzymen, die door de uitgang -ase worden
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aangeduid in verschillende groepen verdeelen, al naar gelang de werking, die zij
uitoefenen.
1o de lipasen, die vetten splitsen;
2o de carbohydrasen, die di- of polysacchariden splitsen, bijv. de zetmeelsplitsende
enzymen ptyalase uit speeksel en diastase uit kiemende gerst, de invertase uit
gist enz.;
o proteasen, die proteïnen splitsen;
3
4o oxydasen, die oxydatie veroorzaken, bijv. van phenolen en van urinezuur;
5o zymasen, die alcoholische gisting veroorzaken.
Win VII p 95: Enzymen 1 (scheikunde) zijn eiwitachtige lichamen, die als fermenten
werken, veel in planten en dieren voorkomen en in het leven daarvan een groote rol
spelen... De werking is dus katalytisch. 2 (plantkunde). Uit de plant kan het onzuivere
enzyme door uitpersing, door uittrekken met alkohol of water of door absorptie aan
bepaalde stoffen, als kaoline of aluminiumhydroxie, bereid worden.
Verder komt de verdeeling in hydrolasen en oxidoreductasen; niets over enzymen
bij dieren. Ten slotte: In Frankrijk noemt men de enzymen les diastases.
Oos V p 289. Enzymen, omzettingen in het levende organisme teweeggebracht
door stoffen, die men aan dit organisme onttrekken kan, en die deze omzetting dus
ook tot stand brengen, wanneer men ze in het laboratorium in de reageerbuis brengt...
men noemde ze toen eerst fermenten. Daar men echter ook levende wezens, die
gisting teweeg kunnen brengen, zooals sommige bacteriën, tot de fermenten rekende,
ontstond er verwarring...
Onder een enzyme is te verstaan een lichaam dat in de levende cel voorkomt en
dat de eigenaardigheid heeft een reactie te versnellen of te vertragen; enzymen zijn
dus organische katalysatoren.
Het is wellicht behendig zich niet uit te spreken over de beteekenis van het woord
enzyme. De enzymenleer is echter zoo uitgebreid en belangrijk geworden dat een
woordenboek zich niet meer mag onthouden. Om dat belang duidelijk te maken
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verwijs ik slechts tot twee uitgaven van het standaardwerk van Carl Oppenheimer
over de enzymenleer:
2e uitgave 1903, 1 boekdeel, 439 pp.
5e uitgave, Bd I 1925, 775 pp.; Bd II 1926, pp. 776 tot 2037; Bd III 1929, 1578
pp.; Bd IV, 1929, 357 + 370 pp.; te samen 4342 pp., aldus 10 maal meer
uitgebreid na 25 jaren.
Met Willstätter kunnen wij zeggen dat een enzyme een chemisch werkzaam stelsel
is, in de meeste gevallen uit protiden en gluciden samengesteld, gedragen door een
colloïdaal niet specifisch steunsel. Het is misschien te betreuren dat Willstätter over
het begrip katalysator zwijgt, want de enzymen schijnen toch wel in zeer kleine
hoeveelheden aan een proces deel te nemen, zonder daarom zich te verbinden met
de stoffen die zij ontbinden of die zij doen ontstaan.
De bepalingen van Pinkhof Beadnell, Bennett, Steensma zijn onvolledig. Holleman
en Wibaut schijnen de processen in vitro te verwaarlozen en deze alleen te plaatsen
in de levende cellen; zij spreken niet, in hun opsomming, van esterasen, coagulasen,
reductasen, catalasen.
In Winkler Prins is de bepaling duister en onvolledig; zeggen dat de enzymen als
fermenten werken leert niets nieuws, want het begrip ferment is verouderd en sluit
als zoodanig het begrip enzyme in. Van een ingewikkeld stelsel met een colloïdalen
steun wordt niet gesproken. De verdeeling in hydrolasen en oxidoreductasen is alles
behalve volledig. Van enzymen bij dieren vindt men niets. Op het laatste leest men
dat in Frankrijk de enzymen, diastasen worden genoemd; dat kan begrepen worden
in dezen zin dat het woord diastase in Frankrijk is ontstaan, terwijl het woord enzyme
door den Duitscher Kühne in 1878 voor de eerste maal werd gebruikt. In de verslagen
van het 4e Congres de chimie biologique, Parijs 1933, komen diastasen voortdurend
voor, enzymen zijn afwezig.
Oosthoek zegt duidelijk dat enzymen-werkingen in vitro kunnen worden uitgevoerd
en wijst op de verwarring over de wezens en de producten die fermenten werden
genoemd; de enzymen behoorden dan tot de zoogenaamde niet gevormde of oplosbare
fermenten.
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Het is zeker moeilijk, op een oogenblik, dat de enzymenleer op een keerpunt gekomen
is (dank zij de laatste ontdekkingen van Warburg, Wieland, Szent-Gyorgyi, om deze
alleen te noemen), dat de betrekkingen tusschen enzymen en vitaminen duidelijker
worden, dat de enzymen als stelsels van wel bepaalde chemische verbindingen worden
erkend, een vaste definitie te geven. Daarom blijkt het beter voorloopig de opvatting
van Willstätter aan te nemen, en het begrip katalysator er bij te voegen.

Ferment.
Ben spreekt alleen van digestive ferment, enzyme aiding digestion, e.g. pepsin.
Ontbreekt bij Bos; Gro, doch wel fermenteeren, fermenteerschuur (voor tabak),
in het Fr.-Nederl. deel, ferment m, gist f, - de discorde zaad n van tweedracht.
Ver: Ontbreekt bij Nederl.-Fr.; worden genoemd fermenteerschuur, fermentolie.
Bij Fr.-Nederl., ferment m 1 giststof f, gistmiddel n.
Bea: Ferment, an organized substance that causes change in organic matter. An
enzyme. An organic catalyst. Ex. yeast.
Win: Ferment, fermentatie, zie gisting. Gisting, in het algemeen de door
mikro-organismen veroorzaakte ontleding, van groot moleculaire verbindingen in
verbindingen met kleinere molekulen, die minder energie inhouden
(verbrandingswarmte), waardoor warmteontwikkeling ontstaat of groei van
organismen, meestal onder gasontwikkeling en onder uitsluiting van de luchtzuurstof...
... Het ferment dat deze reacties bevordert, wordt de oxydoreductase genoemd...
Slechts twee enzymen, de fosfatase en de oxydoreductase behoeven werkzaam te
zijn...
Pin: Fermenten, stoffen, die zekere scheikundige processen aan den gang brengen
of versnellen zonder zelf eraan deel te nemen (catalysatoren). Naar gelang de
fermenten cellen zijn of voortbrengselen daarvan, onderscheidt men gevormde en
ongevormde fermenten; syn. enzymen.
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Oos: Fermenten. Vroeger werd elke oorzaak van een gisting een f. genoemd; men
onderscheidde dan levende f. zooals gist en doode f. zooals diastase. Het begrip was
zoo heterogeen, dat men daarom liever voor de tweede categorie het woord enzym
is gaan gebruiken, hoewel sommigen nog steeds van f. blijven spreken.
Oppenheimer C. Die Fermente und ihre Wirkungen, 5e Auflage Bd I Leipzig
1925.
P 13: Ein Ferment ist eine katalytisch Substanz, die von lebenden Zellen erzeugt
wird, ohne dass ihre Wirkung an den Lebensprozess als solchen gebunden ist; die
Fermente sind also imstande, chemische Prozesse scheinbar auszulösen, die auch
von selbst, wenn auch in langsamerem Verlaufe, einzutreten bestrebt sind, sie also
zu beschleunigen. Das Ferment selbst bleibt bei diesem Prozess unverändert. Es
wirkt spezifisch, d.h. jedes ferment richtet seine Tätigkeit nur auf Stoffe von ganz
bestimmter struktureller sterceochemischer Anordnung. Ich will nunmehr versuchen,
die einzelnen Sätze dieser Definition ausführlicher zu beleuchten.
De meeste aangehaalde bepalingen zijn onvolledig, en over het algemeen wordt het
begrip ferment tot synoniem gemaakt van enzyme. Wel is waar zegt Oppenheimer
in zijn groot werk (I p 11): ‘Ferment und Enzym sind heute völlig gleichbedeutende
Synonyma geworden.’ Aldus staan wij nu voor drie synoniemen: ferment, diastase,
enzyme, die toch geen synoniemen zijn.
Zekere woordenboeken beperken de beteekenis tot gist, giststof, andere tot
verteeringsap in de spijsbuis van dieren; Beadnell wijst hierbij op algemeene
verandering van de organische stof. In Winkler-Prins is de verwarring volledig; eerst
wordt ferment beperkt tot de microorganismen die de gisting verwekken, en die
anaëroob, aldus zonder luchtzuurstof leven, terwijl niets wordt gezegd van de azijnzure
microorganismen die zonder luchtzuurstof niet kunnen werken om door oxydatie
ethanol in azijnzuur om te zetten. Ten slotte worden twee enzymen genoemd, fosfatase
en oxydoreductase; zeker te weinig.
Pinkhof en Oosthoek schrijven in het kader van de geschiedenis, en daar schijnt
wel de beste methode te vinden
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om duidelijkheid te verkrijgen. Met Pasteur werd het algemeen concept ferment in
twee verdeeld: de gevormde fermenten of levende wezens, zooals de gist, en de niet
gevormde of oplosbare fermenten, die wij thans de enzymen noemen. Thans nemen
wij aan dat de levende wezens, ook cellen en weefsels van de levende wezens, niet
rechtstreeks werken, doch wel enzymen vormen, die buiten de cellen worden
afgescheiden (exoenzymen) of wel in die cellen blijven (endoenzymen). Ik meen dat
het woord ferment als algemeene uitdrukking nog kan worden gebruikt, zonder
nauwkeurig wetenschappelijke beteekenis; het woord diastase, in engen zooals in
algemeenen zin, behoort tot een schitterende geschiedenis, en dient vervangen te
worden, in het eerste geval door amylase, in het tweede geval door enzymen.
Er bestaat thans een wetenschap die enzymologie wordt genoemd; Willstätter heeft
zijn twee groote boekdeelen Untersuchungen über Enzymen genoemd en elk jaar
verschijnen de Ergebnisse der Enzymforschung. Carl Oppenheimer zelf heeft een
leerboek onder den titel Lehrbuch der Enzymen in het licht gezonden.

Oligodynamie.
Pin: Oligodynamisch (δυναμις, kracht), in zeer kleine hoehoeveelheden werkzaam.
Ben: Oligodynamy, see katadyn process. Katadyn process, process for sterilising
water by small traces of silver or other metals. Oligodynamic, pertaining to
bactericidal power of very minute traces of metallic ions, e.g. ionized silver.
Oos: Oligodynamische werking, de groeibelemmerende en doodende werking van
metalen en uiterst verdunde oplossingen van metaalzouten op microscopische
organismen.
Niet in Pat, Ste, Ver, Win, Bea, Bos, Gro, Kuh.
De schoone uitdrukking oligodynamie, voor duidelijke werking van wege zeer kleine
hoeveelheden stof, verdient algemeen
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gekend te worden. Bennett en Oosthoek vergeten dat oligodynamie niet alleen met
sporen metaal of metaalverbindingen wordt waargenomen, maar dat talrijke andere
producten, zooals de enzymen, de hormonen, de vitaminen, oligodynamisch werken.

Ergine.
Ontbreekt bij Bea, Ben, Bos, Gro, Kuh, Oos, Pat, Pin, Ste, Ver, Win.
Het is een nieuw geboren woord, en juist daarom past het in een woordenboek.
De erginen zijn nu juist de bewerkers van oligodynamische processen: sporen
zilver, kopersulfaat, mangaan, verdeeld platina, enzymen, vitaminen, hormonen.

Syneresis.
Ver: Synérèse f, samentrekking, syneresis f. Syneresis ontbreekt. Bij samentrekking
komt synerese niet voor.
Ben: Syneresis, the exudation of liquid from a gel.
Kuh: Synaerese (Th. Graham) ist die spontane Flüssigkeitsabgabe aus einem Gel
beim Altern.
Ontbreekt bij Bea, Bos, Pin, Win, Oos, Gro. Bij Gro, Fr.-Nederl. deel, Synerese
f, samentrekking f (taalk.).
Ik heb het woord syneresis in deze lijst opgenomen, omdat het wordt toegepast op
dat algemeen gekend verschijnsel van uitzweeten van vloeistof uit een geleiachtige
massa: vruchtengelei, vochtige aarde. Dat is heel wat anders dan een eenvoudige
samentrekking. Het woord verdient dus een plaats in de woordenboeken.
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III, De beteekenis van het woord microbe.
Welke is de beteekenis van het woord microbe? Kan het concept microbe duidelijk
bepaald worden? Microbe wordt soms als synoniem van bacterie of van bacil gebruikt.
Zulks treft men in verklarende woordenboeken. Bacteriologen echter, laat ons liever
zeggen microbiologen, geven aan het woord microbe een meer uitgebreide beteekenis,
een practische, minder een echt wetenschappelijke beteekenis.
Deze practische beteekenis, die in het onderwijs en in het onderzoek zoo belangrijk
is, wensch ik duidelijk te verklaren. Een duidelijke bepaling geven is echter moeilijker.
Ik gaf vroeger een overzicht over de bepaling van het woord chemie(1) en mijn besluit
was: ‘De veronderstellingen en de theorieën zijn werktuigen, zij ontstaan na lange
studie, maar zij sterven ook na verdere studie uit. De bepalingen die ons een tijd in
moeilijke onderzoekingen helpen, moeten steeds gewijzigd worden.’
Ik was nochtans verplicht in het begin van mijn ‘Rijk der Microben’ uit te leggen
wat microben zijn. Ik zocht uit een vast neteligen toestand te geraken met de lijst te
geven van deze wezens die onder de benaming microbe kunnen gebracht worden.
En ik durfde, alleen na aarzeling, de bacteriophagen en de virussen in de lijst opnemen,
alhoewel zij toch bij de onzichtbare wezens worden gerekend. Voor hoelang? Thans
verkrijgt men virusproteïnen, namelijk uit mozaïkzieke tabakbladen; het virus van
mond- en klauwzeer blijkt ook een eiwit te zijn; een virus zou een chemische
verbinding zijn(2).
In Van de Velde A.J.J., Het Rijk der Microben (Mechelen en Amsterdam 1934): p
11 Paal I, Microben. Antony van Leeuwenhoek zag, met zijn microscoop, in 1676
voor de eerste maal, microben; hij noemde ze diertjes. Het woord werd vertaald

(1) Vande Velde A.J.J. Bepalingen, Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1926 pp 215-227.
(2) Vinson C.G., Mac Reynolds D.K. en Gingrich N.S. Virus protein of mosaic disease of tobacco,
Missouri Agr. Exp. Sta. Research Bull. 297, 1939. - Wyckoff R.W.G. Ultracentrifugal analysis
of the latent mosaic virus protein, Journ. Biol. Chem. 1939, 128, p 729.
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in animalcula en in living atoms. Needham en Spallanzani spraken van germes des
infusions en van germes vivants. In de werken van Pasteur vindt men de benamingen
germes, corpuscules, bacteridies. Alleen in 1878, na aan Littré raad gevraagd te
hebben, stelde de heelkundige Sedillot voor het woord microbe officieel in de
wetenschappelijke taal te gebruiken.
Wat zijn microben? Een bepaling is altijd een moeilijk iets; wij begrijpen min of
meer, wij kunnen alleen slecht en onvolledig bepalen. Laat ons zeggen dat de
microben, in het algemeen levende wezens zijn, met microscopische afmetingen,
waarvan het bestaan zonder microscoop gewoonlijk niet kan vastgesteld worden,
maar waarvan de werkzaamheid voortdurende gevolgen heeft: verrotting, gisting,
omzetting van organisch tot anorganisch materiaal, ziekteverschijnselen, zelfzuivering
van besmette waters. Het begrip microben is thans sterk uitgebreid: de schimmels,
die geen onzichtbare wezens zijn, worden ook onder de microben gerekend, de
virussen en de bacteriophagen die met de sterkste microscopen onzichtbaar blijven,
worden ook onder de microben gebracht.
De studie van de microben behoort tot de biologie... Behooren tot de microben de
protozoën, de schizomyceten of bacteriën, de saccharomyceten of gisten, de schimmels
die phycomyceten en mycomyceten zijn, de wieren van geringe afmetingen.
Verder: Paal VII, de bacteriën; Paal VIII, de saccharomyceten of gisten; Paal IX,
de schimmels; Paal X, de protozoën.
De microbiologische atmospheer heeft mij er toe gebracht dit te schrijven. Ik meen
dat die atmospheer wel de echte is. Om het te bewijzen laat ik eerst eenige
woordenboeken spreken, om daarna citaten uit de microbiologische boeken in de
discussie te werpen.
De taal van de woordenboeken is in dit opzicht aarzelend, en de indrukwekkende
encyclopaedieën lijden niet minder aan de aarzelingsziekte.
In Bennett: Microbes, see bacteria. Bacteria: onecelled microscopic fungus parasitic
plants; usually one of three forms: spheres, rods or spirals.
In Pinkhof, p 315: Microb(i)ën, de kleinste levende wezens; veelal gebruikt voor
bacteriën.
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Bij Ver: microbe m, microbe f. In het Nederl.-Fr. deel niet genoemd.
Bij Gro: microbe v, microbe m. In het Fr.-Nederl. deel, microbe m, microbe f,
bacterie f.
In Beadnell, p. 128: Microbe, a microorganism.
In Steensma, p. 52: Microbe wordt niet genoemd. Microorganismen: organismen,
die zoo klein zijn, dat men ze, afzonderlijk, met het bloote oog niet, doch met het
microscoop wel kan zien.
In Winkler Prins, deel XII: Microbe, microbiologie, microorganisme niet
genoemd. Op p 157: Mikroben zijn de kleinste dierlijke en plantaardige wezens, in
het bijzonder de bacteriën. Mikrobiologie, feitelijk de wetenschap van de
mikroskopisch 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 Anthony van Leeuwenhoek te beschouwen, die niet
alleen de eerste was, die bacteriën waarnam, doch ook gist, vele mikroskopisch kleine
wieren en protozoën voor het eerste beschreef. De groote vooruitgang in de
mikrobiologie gaat eerst parallel met dien der bacteriologie. Deze laatste vond haar
basis, toen Louis Pasteur aantoonde, dat onder geen experimenteele voorwaarden
spontane generatie kon optreden. Get. prof. dr. L. Cam. Baas Becking.
In Oosthoek, IX p 210: Microben van het Gr. mikros klein en bios leven,
algemeene naam voor de kleinste dierlijke en plantaardige wezens; in engeren zin
zooveel als bacteriën. Microbiologie, in uitgebreiden zin de leer van de
levensverrichtingen van alle microscopisch kleine planten en dieren; in engeren zin
van de bacteriën alleen.
Of wel wordt microbe niet genoemd, of wel wordt het woord gebruikt als een soort
synoniem van bacterie, of wel wordt het vervangen door de uitdrukking
microorganisme. Winkler brengt een oogenblik de kleinste dierlijke wezens onder
de microben, om wat verder de protozoölogie uit te sluiten, en om nog verder de
wieren en de protozoën van van Leeuwenhoek te noemen. Winkler vergist zich als
hij van Leeuwenhoek de grondlegger
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van de microbiologie noemt; van Leeuwenhoek is de grondlegger van de
micrographie; de microbenleer wordt alleen een afzonderlijke wetenschap vanaf
1861, toen Pasteur de beteekenis van de lichaampjes van de lucht duidelijk had
vastgesteld.
Nu laat ik eenige microbiologen aan het woord.
In De Haan J. en Straub M., Voordrachten over Bacteriologie, (Leiden 1895) p 89:
Pasteur heeft zich aanvankelijk bitter weinig bekommerd om den naam der door hem
bestudeerde objecten. Hij noemt ze naar het hem invalt: infiniment petits, fermenten,
vibrionen, en hij heeft den boterzuur-bacil zelfs als animalcule-infusoire in de
Academie des Sciences geïntroduceerd. In het jaar 1878 heeft de Parijsche chirurg
Sedillot den zeer gelukkigen naam microbe ingevoerd, die verdiende algemeen te
worden aangenomen. Behalve de zeer in het oog springende voordeelen wil ik nog
noemen dat de naam behalve de schizomyceten ook de eencellige dieren aanduidt,
die meer en meer aanspraak op de belangstelling der pathologen gaan maken.
In Besson A., Technique microbiologique et serotherapique (Paris 1898), vindt
men p 508 de studie over de pathogene gisten, op p 513 over de pathogene schimmels,
op p 527 over de protozoën.
In Palmans L., Précis de microbiologie (Gembloux 1922), p 10: Au point de vue
systématique les microbes sont des végétaux appartenant au sous-embranchement
des schizophytes et à celui des champignons, que la microbiologie groupe en bacteries,
levures et moisissures. Les microbes sont donc des thallophytes très simples,
imprégnés ou non de colorants diffus, sans plastides, et généralement incapables
d'organiser le carbone de l'anhydride carbonique. La médecine y joint des flagellates
et des protozoaires.
In Charpentier P.G., Les Microbes (Paris 1909) p 12: Les microbes constituent
un groupe d'êtres intermédiaires entre les végétaux et les animaux proprement dits;
les uns sont nettement végétaux, d'autres nettement animaux....... Microbes végétaux:
Moisissures, levures, bactéries. Microbes animaux: Rhizopodes, sporozoaires,
infusoires.
In Janke A, Allgemeine technische Microbiologie I, (Dres-
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den-Leipzig 1924), vindt de lezer op p 4 de bacterien, p 82 de zwammen met
zygomyceten (mucorineën), ascomyceten (aspergilleën), fungi imperfecti. Verder
onder den titel: Die übrige Mikroben-Gruppen, p 271 die Algen, p 285 die Flechten,
p 287 die Schleimpilzen, p 289 die Protozoen, p 298 die Ultramikroben.
In Kayzer, E. Microbiologie appliquée à la fertilisation du sol (Paris 1930): p 13,
Définition du microbe. On donne le nom de microbes à des êtres mono- ou
unicellulaires, privés de chlorophylle, incapables, à quelques exceptions près, de
prendre le carbone à l'acide carbonique, de dimensions tellement petites qu'il faut,
en général, recourir au microscope pour les voir...
La définition que nous venons de donner englobe naturellement un grand nombre
d'êtres d'organisation inférieure, appartenant aussi bien au règne végétal qu'au règne
animal; ainsi nous pourrions y faire entrer des sporozoaires, des rhizopodes, des
piroplasmes, des trypanosomes, aussi bien que des champignons. Bien plus, elle nous
permet d'y grouper certaines moisissures bien visibles à l'oeil nu, comme les Mucor,
les Aspergillus, les Oidium, car toutes détruisent la matière organique à la façon des
microbes ppd (bacteriacées) et peuvent occasionner des maladies chez l'homme et
les animaux.
In Kayser E., Microbiologie appliquée à la transformation des produits agricoles
(Paris 1931): p 11, Description des principaux groupes de microbes des industries
agricoles. I Moisissures. Les moisissures sont des microbes de fortes dimensions....
Elles sont visibles à l'oeil nu .... II Ferments alcooliques. III Ferments acétiques. IV
Ferments lactiques. V Ferments butyriques. VI Ferments des matières albuminoïdes.
In Marshall C.E., Microbiology (London sd), p 36: Chapter II molds. Certain
fungi common by designated molds are constantly met in microbiological studies.
They are found as contaminating colonies in microbial cultures. They are agents
together with other microorganisms in the processes of fermentation and decay in
the soil, and in the spoilage of food-stuffs. Certain of these forms approach the
structure and habits of other microörganisms very closely. Members of these border
groupes have been sometimes described as bacteria, sometimes as fungi...
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Daarop volgt de bespreking van zekere phycomyceten, ascomyceten, basidiomyceten,
imperfecti fungi.
p 47: A few species (of molds) are found to grow very constantly in the same
situations as bacteria. The are associated with forms of decay, fermentation, or disease,
either as primary or secondary causes. They thus become important to the
bacteriologist who studies them by the same methods as bacteria.
Worden dan onderzocht: mucor, rhizopus, thamnidium, penicillium, aspergillus,
monascus, cladosporium, alternaria, fusarium, oidium, monilia, dematium. Verder,
p 60 chapter III, yeasts; p 79 chapter IV, bacteria; p 119 chapter V, filtrable
microorganisms; p 123 chapter VI, protozoa.
De verhandelingen van De Haan en Straub, Besson, Palmans, Charpentier, Janke,
Kayser, Marshall laten geen twijfel over de beteekenis van het woord microbe.
Opzettelijk laat ik voor het laatste de meening van Duclaux, een van de beste
medewerkers van Pasteur, onder diens leiding hij de eerste bestuurder werd van het
Instituut Pasteur, om te eindigen met de textuëele woorden van Sedillot, die met
Littré, het woord in de wetenschap invoerde.
In Duclaux E., Traité de Microbiologie I (Paris 1898): (p 56) Définition des
microbes... On reserve d'ordinaire le nom de microbes à des êtres monocellulaires
dont les individus sont visibles seulement au microscope, et dont les plus grands ont
la dimension de ces plantules microscopiques que nous connaissons sous le nom de
moisissures. Dire que ces êtres sont monocellulaires n'est pas dire que leurs cellules
ne peuvent pas se grouper de façon à former des masses plus ou moins volumineuses,
parfois visibles à l'oeil nu.....
Verder in hoofdstuk III, Morphologie et structure des microbes: schizomycètes p
57, hyphomycètes p 62 met beschrijving van mucor, blastomycètes p 64 met
beschrijving van gisten en mycodermen, kolpodes et monades p 67.
In Sedillot M.C. De l'influence des découvertes de M. Pasteur sur les progrès de
la chirurgie (C R Acad. Sc. Paris 1878, 86 pp 634-640): Les noms de ces organismes
sont

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

943
très nombreux(1) et devront être définis, et en partie reformés. Le mot microbe ayant
l'avantage d'être plus court et d'une signification plus générale, et mon illustre ami,
M. Littré, le linguiste de France le plus compétent, l'ayant approuvé, nous l'adoptons,
sans néanmoins renoncer à ceux en usage, pour la désignation des variétés plus
particulièrement étudiées.
Het blijkt moeilijk de teksten van Duclaux en van Sedillot te wederleggen, alhoewel
deze laatste wellicht met de genoemde synoniemen overdrijft; ik meen deze te moeten
behouden: microzoaires, microphytes, microgermes, microzymas, bacteries,
baeteridies, vibrions, microdermes, ferments, monades, animalcules, omdat de
anderen een te bijzondere beteekenis hebben.
Met de bovengenoemde microbiologen kunnen wij dus deze eenvoudige en
duidelijke beteekenis van de microben aannemen, namelijk bacteriën + gisten +
schimmels + zekere protozoën + zekere wieren + bacteriophagen + virussen.
Een laboratorium, of instituut van een geneeskundige faculteit, zal wellicht
bacteriologisch worden genoemd; maar het laboratorium waar niet alleen pathogene,
doch ook landbouw-, bedrijfsmicroben worden bestudeerd, zooals in de Technische
Hoogeschool te Delft, draagt den naam van Laboratorium voor Microbiologie. Daar
werkte een geleerde, prof. Beyerinck, de stichter, thans werkt daar ook een geleerde,
prof. Kluyver, de opvolger.
Een voorlaatste opmerking: wordt microbe met een c of met een k geschreven. De
Grieksche k werd door een c of een k vertaald, volgens de talen. Ik meen echter
microbe te moeten schrijven, zooals aangeduid door Sedillot en Littré, die in 1878
voor de eerste maal het woord hebben voorgesteld en wel bepaald.

(1) Synonymes: microzoaires, microphytes, aerobies, anaerobies, microgermes, micrococci,
microzymas, bacteries, bacteridies, vibrions, microdermes, conferves, ferments, monades,
animalcules, torules, penicillium, aspergillus, infusoires, leptothrix, leptotricum, spores de
l'achorium, de favus, de l'oidium, du muguet, organismes de l'acide tartrique droit et gauche,
zymetes septiques et septicémiques, etc.
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Nu een laatste opmerking: het woord microbe is vrouwelijk in het Nederlandsch,
mannelijk in het Fransch. Voor een microbioloog klinkt het woord duidelijk onzijdig:
een microbe mist bijna regelmatig een biologisch geslacht. Wanneer de microben
eens taalkundig onzijdig zullen geworden zijn, zooals het behoort, dan zal ik ze
durven bepalen als volgt: De microben zijn doorgaans microscopische wezens die
zich gewoonlijk langs niet-geslachtelijken weg vermenigvuldigen.
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Vergadering van 20 December 1939.
Zijn aanwezig: de heeren A.H. CORNETTE, bestuurder; A. CARNOY, onderbestuurder;
L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren A. VERMEYLEN, J. SALSMANS, J. MULS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE,
J. VAN MIERLO, J. CUVELIER, R. VERDEYEN, F. TIMMERMANS, J. VAN DE WIJER,
EM. DE BOM, L. BAEKELMANS, L. GROOTAERS, A. VAN CAUWELAERT, J. EECKHOUT,
J. GRAULS, L. MONTEYNE, E. BLANCQUAERT, FR. BAUR, W. VAN EEGHEM, J.
LINDEMANS, F. DE BACKER, F. DE PILLECIJN, G. WALSCHAP, werkende leden;
de heer A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid.
Hebben zich laten verontschuldigen: de heeren L. VAN PUYVELDE en E. CLAES,
werkende leden.
***

De bestendige secretaris leest het verslag der November-vergadering 1939. Het wordt
goedgekeurd.

Aangekochte boeken
- Nederlandsche Bibliographie van 1500-1540. Dl. II, Aflev. 15, door M.E.
KRONENBERG;
- Houtekiet, door GERARD WALSCHAP;
- Onze Renaissance in Proza-Bloemlezing uit Geschriften van de 16de en de 17de
eeuw, door Prof. Dr. G.S. OVERDIEP;
- Menschen in den Zomernacht, door F.E. SILLANPAA;
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-

Christelijke Schrijvers van dezen Tijd, door P. Jr. RISSEEUW;
Christelijke Dichtters van dezen Tijd, door denzelfde;
De Kleine Parade, door HENRIETTE VAN EYCK;
Das literarische Kunstwerk, door ROMAN INGARDEN;
Beethoven, door IS. QUERIDO;
Napoleon, door denzelfde;
Querido en het begrip Literatuur, door BOENDER;
In Aanbouw. - Letterkundig Werk van Jongeren, door K. LEKKERKERKER;
De letterkundige Inleiding, door VAN NOORT;
Het uur van Azië, door L.J.M. FEBER;
Nederlandsche Schrijvers in Vertaling, door VAN HUFFEL;
Die Wissenschaft von der Dichtkunst, door PETERSEN;
Vervlogen Jaren, door FRANS ERENS;
Menno ter Braak, door H. MARSMAN;
Bijbelstof en Belletrie, door SEERP ANEMA;
Moderne Kunst en Ontaarding, door denzelfde;
Tot het lezen van Jacobus van Looy, door zijn Vrouw;
Réflexions sur la Poésie, 3 vol. par DU BOS.

Aangeboden boeken
Door de Universiteit te Amsterdam:
Sankt Pancratius, door A.Z. HUISMAN;
- De Economische Crisis van 1763 te Amsterdam, door E.E. DE JONG-KEESING.

Door de Koninklijke Nederlandsche Akademie, Amsterdam:
- La Reconstruction typologique de Langues archaïques de l'Humanité, par
JACQUES VAN GINNEKEN.

Door de Technische Hoogeschool te Delft:
- De Creosoteering van Beukenhout en de Factoren, die daarop Invloed
uitoefenen, door H. BROESE VAN GROENOU;
- Katalytische Hydrogeneering van vette Oliën, door C. VAN VLODROP;
- Dichtheidsmetingen van Vezels en enkele Toepassingen hiervan, door P.M.
HEERTJES;
- Enkele chemisch-technische Toepassingen van Tyrosine bevattende Eiwitten,
door T.W.A. BORGESIUS;
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- Problemen bij de Constructie van technische Röntgenbuizen, door W.J.
OOSTERKAMP;
- Eenige bedrijfseconomische Beschouwingen over de Poetsmiddelen-industrie
in Nederland, door L.G. VERSTEEGE;
- Het Opkomen van den Waterstaat als Taak van het Landsbestuur in de Republiek
der Vereenigde Provinciën, door Z.Y. VAN DER MEER;
- Het nationaal Plan, door W.B. KLOOS;
- Het tempo van Arbeidsverrichtingen in de Massaproductie, door C.L.M.
KERKHOVEN;
- Cellulose-Natriumhydroxyde-Water, door DARCY VAN DER WANT;
- Over de Stroomverdeeling in Electrolysecellen, door D.W. VAN GELDER;
- Damp-vloeistofevenwichten in eenige terniaire Stelsels, door C.H. DE MINJER;
- Eenige Verschijnselen bij het onder Belasting regelen van Transformatoren,
door K.E. STORK;
- De Samenwerking van een Dieselmotor met een door een Gasturbine gedreven
Drukvulpomp, door W. VAN RIJSWIJK.

Mededeelingen van den Bestendigen Secretaris
1. - Buitenlandsche leden. - Bij brieve van 18 December 1939 (Directie H.O.W.,
2e sectie, nr 4312) laat de Heer Minister van Openbaar Onderwijs den Bestendigen
Secretaris weten, dat de Ministerraad, in zijn zitting van 24 November ll., besloten
heeft, wegens de huidige internationale omstandigheden, iedere verkiezing van
buitenlandsche leden in de Academiën uit te stellen.
2. - 60ste Verjaring van Prof. Molkenboer, buitenlandsch eerelid der Academie.
- De Academie beaamt het voorstel van den Voorzitter aan Prof. MOLKENBOER bij
zijn 60ste verjaring haar gelukwenschen aan te bieden.
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3. - Bilderdijk-Museum te Amsterdam. - Het Bilderdijk-Museum is in een gedeelte
van de Vrije Universiteit te Amsterdam gehuisvest en beschikt over een mooie
collectie handschriften, boeken, portretten en curiosa met betrekking tot Bilderdijk
en zijn kring.
Bij brieve van 10 dr. vraagt het Bestuur van het Museum of een lid van de
Academie als Zuidnederlandsch correspondent zou willen optreden.
De heer W. VAN EEGHEM neemt deze opdracht aan. Aan het Bestuur van het
Bilderdijk-Museum zal daarvan worden kennis gegeven.
4. - Bij brieve van 1 dr. laat collega VAN PUYVELDE weten, dat de heer ERNEST
CLOSSON, oud-conservator van het Museum voor Muziekinstrumenten, te Brussel,
den zilveren penhouder, die aan wijlen den Eerw. P. JAN BOLS behoorde, de Academie
ten geschenke geeft.

Mededeelingen namens de bestendige commissies
I. - Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Prof. E. BLANCQUAERT, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren GOEMANS, VAN MIERLO, CUVELIER, VERDEYEN
(onderv.), CARNOY (voorz.), GROOTAERS, BAUR en VAN EEGHEM.
Op de dagorde staat:
1o Verkiezing van het Bestuur der Commissie voor het tijdvak 1940-1941.
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Worden verkozen: tot voorzitter, Prof. VERDEYEN; tot ondervoorzitter, Prof. VAN
DE WIJER; tot secretaris, Prof. BLANCQUAERT.
2o Onderzoek van de nagelaten handschriften van wijlen Dr. L. WILLEMS.
Prof. VAN MIERLO brengt verslag uit over zijn onderzoek van de volgende stukken:
1) Reinaert II, vs. 7587 en de Vlaamsche Oorsprong van Reinaert II.
2) Reinardiana: Over den datum van Reinaert I, lezing gehouden voor de Academie
op de Junivergadering van 1928.

Hij is van meening dat beide stukken kunnen opgenomen worden in de Verslagen
en Mededeelingen, mits toevoeging van een nota waarin wordt gezegd dat de stukken
niet geheel en al voltooid zijn en, o.m. wat betreft sommige verwijzingen, nog dienen
te worden bijgewerkt.
De vergadering sluit zich, na bespreking, bij deze voorstellen aan. De zitting wordt
geheven te 12 u.
3o Rondvraag voor lezingen in de Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde:
Laten zich voor 1940 inschrijven:
Februari: Prof. VAN MIERLO (De Dichter van Elckerlyc).
April: Prof. CARNOY (Over eenige verrassende tweetalige plaatsnamen).
Juni: Prof. BAUR (De Borchgravinne van Vergi).
Prof. VERDEYEN (onderwerp later te bepalen).
Op elke vergadering zal worden voortgegaan met de bespreking van nagelaten
opstellen van wijlen Leonard Willems.
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II. - Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De hr. F.V.
TOUSSAINT VAN BOELAERE, secretaris, legt verslag ter tafel van de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren VERMEYLEN, SALSMANS, TOUSSAINT VAN BOELAERE
(secret.), DE BOM, TIMMERMANS, CORNETTE en BAEKELMANS. Hospiteerend lid:
de heer VAN DE VELDE.
Op de dagorde staat:
1o Verkiezing van het Bestuur der Commissie voor het tijdvak 1940-1941.
Worden verkozen: tot voorzitter de heer HERMAN TEIRLINCK, tot ondervoorzitter de
heer FELIX TIMMERMANS en tot secretaris de heer TOUSSAINT VAN BOELAERE.
2o Over de beteekenis van Prosper van Langendonck. - Lezing door den hr.
TOUSSAINT VAN BOELAERE, werkend lid.
Spreker vergelijkt het oordeel dat de jongere kritiekschrijvers als Gilliams en Marnix
Gijzen, in de laatste jaren over het werk van Van Langendonck hebben uitgesproken
met het oordeel van tijdgenooten van den dichter als Prof. Vermeylen en Karel van
de Woestijne. Hij bepaalt de beteekenis van den dichter in absoluten zin, buiten
verband met zijn tijd. Verder behandelt hij de beteekenis van Van Langendonck uit
historischliterair oogpunt. Zijn besluit luidt dat Van Langendonck niet een
overgangsfiguur is geweest, wel de dichter die het huis heeft ingewijd van de nieuwe
Vlaamsche literatuur.
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Dagorde
1. - Bestuurscommissie. - Benoeming van twee academieleden voor het tijdvak
1940-1941. - De heeren J. VAN MIERLO en A. VERMEYLEN, die herkiesbaar waren,
zullen hun opdracht tot eind 1941 voortzetten.
2. - Lezing door Prof. J. Eeckhout, werkend lid: Willem van Nouhuys en de
Vlaamsche letterkunde.
De Voorzitter, heer CORNETTE, wenscht Spr. geluk en stelt voor deze lezing in de
Verslagen en Mededeelingen op te nemen. Dit voorstel wordt door de vergadering
beaamd.
3. - Commissie van Bijstand voor het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Dit punt der agenda werd door het Bestuur tot na de lezing van Prof. EECKHOUT
verschoven ten einde spr. de noodzakelijke tijdruimte te verleenen om zijn onderwerp
volledig te behandelen.
De Bestendige Secretaris doet lezing van een brief dd. 25 November ll. door Prof.
KLOEKE aan het Bestuur der Academie uit naam van de voormelde Commissie
gericht:
Namens de Commissie van Bijstand voor het Woordenboek der Nederlandsche Taal
heb ik de eer, U mede te delen, dat de Commissie in haar laatste vergadering van 20
November besloten heeft, zich twee Zuidnederlandse vertegenwoordigers te
assumeren. Ik verheug mij daarover ten zeerste, omdat hierdoor het contact met
Zuid-Nederland, dat in de laatste jaren trouwens reeds zienderogen beter is geworden,
nog weer verstevigd zal worden.
Het zal ons aangenaam zijn als de Kon. Vlaamsche Aca-
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demie ons de namen van twee personen zou willen mededelen, die voor deze
vertegenwoordiging in aanmerking komen. Gaarne zie ik uw nadere mededelingen
dienaangaande tegemoet....
(get.) G. KLOEKE
g e d e l e g e e r d l i d d e r C o m m i s s i e van Bijstand voor het Woordenboek.
De Bestendige Secretaris leest daarna het verslag voor van de gedachtenwisseling
welke zich hierover in de Bestuurscommissie op 7 December voordeed. De Voorzitter
opent de bespreking en verleent het woord achtereenvolgens aan de heeren
GROOTAERS, VANDE WIJER, BAUR, VERDEYEN, GOEMANS, MULS en BLANCQUAERT.
Daar de Academie slechts in haar aanstaande zitting een beslissing dient te nemen,
spreekt de Voorzitter de meening uit, dat het slot dezer bespreking tot Januari kan
worden uitgesteld. Een brief zal inmiddels aan den heer FR. VAN CAUWELAERT
worden gericht om hem te vragen of hij aanvaardt tot lid te worden geassumeerd
door de Commissie van Bijstand, waarvan hij vóór 1914 deel uitmaakte.

Erratum
Men leze op blz. 809, r. 12:
Hebben zich laten verontschuldigen: de heeren J. MULS, R. VERDEYEN, A. VAN
CAUWELAERT en W. VAN EEGHEM.
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Over Rein: II, vs. 7587 en den Vlaamschen oorsprong van den
Reinaert II
Door Mr. Dr. Leonard Willems †
Werkend lid der Koninkl. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde(1)
Dat Reinaert II, evenals Reinaert I zuiver Vlaamsch werk is, zooals ik in de vorige
nota schreef, wordt heden ten dage vrij wel algemeen aangenomen door alle
Reinaerdisten (om een woord te gebruiken dat stilletjes aan in zwang komt en dat ik
reeds jaren geleden - voor het eerst, naar ik meen - heb voorgesteld).
Zooals bekend, werd die Vlaamsche oorsprong door Jonckbloet, in de eerste uitgave
zijner Geschiedenis der Nederl. Letter-

(1) Ons betreurd medelid, wijlen Mr. Dr. L. Willems, heeft uitdrukkelijk verlangd dat geen
uitvoerig Necrologium in onze Jaarboeken het rijke aandeel zou uitmeten, dat hij in onze
werkzaamheden - meer bepaald in de Commissievergaderingen voor Middelnederlandsch
en voor Geschiedenis - heeft gehad. Een gevoel van eerbied voor zijn wetenschappelijke
nalatenschap heeft de Commissie voor Middelnederlandsch echter genoopt, uit de haar door
Mevr. Wwe L. Willems welwillend ter beschikking gestelde handschriften een keuze te doen,
ten einde de vele door ons zoo werkzaam medelid geboekte en nog niet wereldkundig gemaakte
resultaten voor het vakonderzoek niet geheel te laten verloren gaan. De Commisste heeft
daarbij begrijpelijkerwijs bij voorkeur die opstellen ter opneming in de Verslagen aangeduid,
die een reeds vrijwel definitieven vorm van redactie vertoonen. De lezer moge echter bedenken
dat deze bladzijden de laatste verzorging van hun zoo strengen en zelfcritischen maker
moesten ontberen en er door de Commissie slechts werd aangevuld op die zeldzame plaatsen,
waar een citaat of verwijzing bleek te ontbreken of een zin niet voldoende werd afgerond.
De schrandere historicus en philoloog, die L. Willems was, had gehoopt uit zijn talrijke
lezingen in onze Academie, nog twee boeken te kunnen samenstellen in den aard van zijn
Elckerlijc-studiën: een bundel Remaert-opstellen en een bundel Maerlant-studiën. Wat hiervan
reeds in eenigszins leesbaren vorm op zijn werktafel werd gevonden, zal hier nu en dan een
plaats vinden, als een posthume hulde aan iemand die onze Academie zeer grooten luister
heeft geschonken.
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kunde (1865, I, blz. 339), betwijfeld: hij opperde toenmaals de gissing dat Reinaert
II aan Willem van Hillegaersberch, een Hollander, mocht toegeschreven worden.
Als bewijs beriep hij zich, in J.F. Willems' uitgave (naar b), op allerlei woorden en
uitdrukkingen welke ook bij den Hollandschen dichter aangetroffen werden.
Doch de uitgever der werken van dien dichter, Eelco Verwijs, onderzocht in zijne
Inleiding ('s Gravenhage 1870, blz. XIX) Jonckbloet's hypothese: hij toonde aan dat
er niet de minste reden bestond om het epos aan Hillegaersberch toe te kennen; hij
vestigde de aandacht op de Vlaamsche bestanddeelen van het gedicht en vooral op
de zuiver Vlaamsche toponymie, zooals zij in den Proza-Reinaert bewaard is
gebleven.
Sedertdien (1870) heeft men zich bij deze bewijsvoering neergelegd en de voorkeur
aan een Vlaamschen oorsprong gegeven. Jonckbloet zelf drong niet verder aan.
In 1887 kwam J.W. Muller op het vraagstuk terug (Tijdschrift van Leiden, VII,
blz. 1 vlg.) en bekeek het van een nieuwen kant: hij onderzocht de rijmen van Rein.
I en II; en uit dit onderzoek bleek dat het rijmstelsel in beide gedichten zuiver
Vlaamsch was (met uitzondering van enkele omgewerkte plaatsen in Rein. II, waarvan
er een paar werden behandeld in onze vorige nota).
Het doel der hierna volgende studie is een bewijs te meer te leveren voor den
Vlaamschen oorsprong van Rein. II. Ik wensch aan te toonen dat die oorsprong vast
staat als een paal boven water. Tegelijker tijd zal ik eenige vragen onderzoeken, die
verband houden met de herkomst van ons gedicht.
Ter inleiding zal ik vs. 7587 critisch bespreken - een vers dat met de kwestie van
den oorsprong ten nauwste verbonden is: hetgeen, zoo ver mijn kennis reikt, door
de critiek nog niet opgemerkt werd.
***
Op het einde van Reinaert II, wanneer Reinaert in den tweekamp Isengrin heeft
overwonnen, komen al zijn magen en vrienden hem hartelijk gelukwenschen. Koning
Lioen zelf is nu opeens met hem ten zeerste ingenomen. En om dit te betuigen,
overlaadt hij hem met eerbewijzen.
Ziehier thans een gedeelte van 's Konings toespraak aan
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Reinaert, volgens het eenig volledige hs. (thans te Brussel).
Ghi selt overal voor mi spreken
Voort aen, ende mijn tael houden
Ende in mijn land van als ghewouden(1)
+
Alse myn soverein bailyoen (lees: balju)(2).
+

v. 7587:

Zoo heeft J.F. Willems, de eerste uitgever van Rein. II den tekst afgedrukt, met de
eene onmisbare verbetering. En ik twijfel er niet aan: hij zal die verzen goed begrepen
hebben - hij kent immers het werk van Cannaert, over ons oud-Vlaamsch strafrecht,
van buiten, zooals blijkt uit menige aanhaling in zijn Belgisch Museum.
De geleerde Vlaming heeft echter een groot ongelijk gehad: hij heeft hier geen
nota bijgevoegd en hij heeft het niet eens noodig geacht de varianten op te teekenen,
met opgave der redenen die hem er toe noopten om aan den tekst van b de voorkeur
te geven.
De Copist van het Haagsche fragment (hs. C bij Martin) heeft hier immers een
andere lezing:
Ende in mijn land van als ghewouden
Alse myn Soverein ende baelju.

De Proza-Reinaert die, zooals men weet, vaak dichter staat bij c dan bij b, geeft hier
hetzelfde ‘alse myn severijn ende baeliu’ (uitgave Muller en Logeman, bl. 152).
E. Martin, welke een verbeterde uitgave van Reinaert II bezorgde (eene critische
durf ik ze niet noemen, daar hier zoo weinig critiek op het gedicht wordt uitgeoefend)
verwerpt de lezing van J.F. Willems, en leest met c en proza
+

Alse myn Soverein ende bailiu.
+

vs. 7587

En hij voegt hier zelfs een nota bij: ‘Baelju, Amtmann, aus bajulus abgeleitet s. Diez,
I, voce bailo. Kiliaen erkennt den Titel als in Flandern, Seeland, Holland gebräuchlich
an. So-

(1) Alles besturen.
(2) De corrupteel bailyoen gaat zeer zeker terug op baelyou of balyou, in West-Vlaanderen een
zeer gewone vorm voor baljuw.
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verein wird der oberste baliu in hs. b genannt, doch kann ich die Zusammensetzung
sonst nicht nachweisen’.
Deze laatste opmerking van Martin houdt geen steek en het lijdt geen den minsten
twijfel dat b de goede lezing heeft, terwijl c en proza een corrupteel vertoonen: ik
voeg erbij, een corrupteel waaraan ik noch kop, noch staart weet te vinden. Immers
Lioen, de koning, is de sovereyn van het land. Niets belet hem natuurlijk zijne
souvereiniteit aan Reinaert af te staan en hem met de woorden ‘myn soevereyn’ aan
te spreken; maar dan kan hij toch van hem niet tegelijkertijd een ‘baliu’ maken; want,
zooals men weet, is de baljuw de vertegenwoordiger van den soeverein in de
verschillende baljuwschappen, voor het hooge recht, evenals de schout zijn
vertegenwoordiger is bij de schepenrechtbanken voor het lagere recht. Zoo dus, wie
baljuw is, kan geen soeverein zijn.
Daarentegen is er niets in te brengen tegen de lezing van b, ongetwijfeld de
oorspronkelijke. Wel is waar zegt Martin dat hij de woorden ‘soevereyn baljuw’
nooit en nergens aaneengekoppeld heeft gevonden. Doch, dit bewijst enkel dat de
Duitsche geleerde in het bestuurlijk recht van ons middeleeuwsch Vlaanderen weinig
thuis was. Warnkoenig heeft hij gelezen, maar vergeet dat diens Flandrische Staatsund Rechtsgeschichte niet verder gaat dan 1300. De soevereine baljuws van
Vlaanderen werden echter voor het eerst ingesteld door Lodewijk van Male in 1373,
dit in navolging der ‘souverains baillis’ die in sommige provincies van Frankrijk
bestonden.
De eerste die dit ambt bekleedde, heette Goswin de Wilde.
Over die waardigheid raadplege men Cannaert, Bijdragen tot de kennis van het
oude Strafrecht in Vlaanderen (1835, 3e uitgave, bl. 130) waar verwezen wordt naar
het edict van 3 Jan. 1543, regelende de bevoegdheid van den souvereynen baljuw,
en naar Oudegherst (Annales de Flandre).
Uit deze teksten mag men afleiden dat de soevereine baljuw een soort van
oppertoezicht over de andere baljuws uitoefende: de crimineele justicie, die in
hoofdzaak in de handen der baljuws was, stond aldus in het heele land onder hem.
Uit het voorgaande blijkt dat onze Reinaert II met een onbetaalbaren zet eindigt:
aan den moordenaar van Coppe, de hen, van Cuwaert, den haas, en van Scherpenebbe,
de raaf - aan den doortrapten schurk, die een reeks moordaanslagen
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op Bruyn den beer, op Tybaert den kater op zijn geweten heeft, wordt door den
koning noch min noch meer dan het oppertoezicht over de geheele crimineele justicie
in het land toevertrouwd!
In zijne goede oogenblikken, een bijtend ironist, die schrijver van Reinaert II! Wij
zullen verder de gelegenheid hebben dit nogmaals vast te stellen, want dit is de eenige
plaats niet, waar zulks uit blijkt.
En wanneer wij nu zien dat de Nederduitsche Reinke de Vos (vs. 6689) van Reinaert
een kanselier van den Koning maakt, dan is dit stellig geene verbetering op onzen
tekst:
Ghi scholt vor my spreken unde dagen;
+
Ok schole gy syn kentzeler desses rykes:
Myn segel bevele ik yw desghelykes.

+

6689.

Heel de ironie van het Vlaamsch origineel is hiermede te loor!
De vraag of de Nederduitscher den goeden Vlaamschen tekst onder de oogen heeft
gehad, of de corrupteel, kunnen wij niet beantwoorden.
Caxton, die, zooals men weet, niet op de proza-uitgave van 1479 of 1485 heeft
gewerkt, maar op een tekst, die in menig opzicht zuiverder was, heeft hier de
corrupteel in zijn handschrift gevonden. Hij vertaalt:
Cap. XLIII: How the kyng forgaf the foxe alle thyngis and made hym souerayn and
grettest ouer al hys landes...
... ye shalle oueralle speke and saye my wordes. And in alle my lande shall ye be
aboue alle other souerayne and my bayle.(1)
Het 16d eeuwsche volksboek (eerst bekende uitgave 1564) gaat ook op de corrupteel
terug: ‘Ick stelle u mijnen souvereyn ende stadthouder in alle mijne landen’(2).
Eenzelfde lezing heeft ook het 17e eeuwsche volksboek, nagezien door M. van
Eynatten (1614): ‘Ick maecke u souve-

(1) Cf. The History of Reynard the Fox, translated and printed by W. Caxton, June 1481. (uitg.
v.E. ARBER, in The English Scholar's Library, nr. 1, Londen Southgate 1878. blz. 115-116).
Vriendelijk meegedeeld door Dr. G. MEIR.
(2) J. Florianus vertaalt: ‘Je t'ordonne mon Souverain et Lieutenant en tous mes païs’.
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reyn ende stadthouder in alle mijne landen’. Men verlieze niet uit het oog dat beide
volksboeken te Antwerpen vervaardigd werden, alwaar er geen baljuws waren, maar
ammannen. Dit legt de verandering in stadthouder uit(1).
Kortom, buiten hs. b, is de corrupteel in alle onze Reinaert- documenten
doorgedrongen.
***

Na deze critische bespreking kom ik op de vraag van de herkomst terug.
Vlaanderen is het eenige Dietsche gewest waar er ooit soevereine baljuws bestaan
hebben. In Holland waren er wel baljuws en baljuwschappen, maar geen
soeverein-baljuws. In Braband waren er noch baljuws, noch baljuwschappen - enkel
ammannen en ammanijen.
Waar dus de dichter van Rein. II door zijn held eene waardigheid laat bekleeden,
die enkel in Vlaanderen bestond en elders onbekend was (de corrupteelen van onze
hss. toonen dit voldoende aan), mogen wij zonder aarzeling hieruit afleiden, dat ons
gedicht door een Vlaming geschreven werd: een Vlaming alléén kan van Reinaert
een soeverein baljuw gemaakt hebben.
Men gelieve dit nieuwe bewijs te voegen bij de zuiver Vlaamsche toponymie van
het gedicht: want plaatsnamen als Drongen, Harlebeke, Eenhame, Floersberghen,
Houthulst, Elverdingen, Baudeloo spreken luid genoeg voor wat de herkomst betreft.
Men voege het ook bij de zuiver Vlaamsche rijmen van Rein. II, welke hier als
onwraakbare getuigen ten gunste van die zelfde herkomst optreden.

(1) Leander van Paemel heeft in dit opzicht het einde van den Reinaert gewijzigd. Hij bezat een
houtblok, verbeeldend een groot zeeschip, en hij wenschte dit voor zijne illustratie te
gebruiken. In zijne uitgave ‘by de capucynen, in den vyf-hoek’ (zijn adres van 1815 tot 1820)
luidt het slot van het volksboek: ‘Reynaert, den strijd gewonnen hebbende, komt voor den
koning met Triomphe, en met oorlof vertrekt te schepe naer huys’. En de lezer krijgt nu het
portret van het zeeschip, waarmede Reinaert naar huis ging. In de volgende twee uitgaven
valt het schip weg... maar de tekst blijft bestaan!
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En men zal mij toegeven dat ik het recht heb te schrijven dat de Vlaamsche herkomst
van Rein. II vast staat als een paal boven water.
Ieder der drie argumenten is op zichzelf reeds doorslaande. Aaneengekoppeld,
nemen zij tot den laatsten mogelijken twijfel weg.
Als vierde bewijs, dat overigens minder krachtig is, kan gewezen worden op het
Fransch spreken van de koningin - iets waaraan een Hollander of een Brabander niet
zouden gedacht hebben.
***

Het door mij besproken v. 7587, is niet enkel gewichtig voor de bepaling der
herkomst: ook voor den datum heeft het zijn belang.
De soevereine baljuws werden, - ik heb het reeds gezeid - eerst in 1373 in
Vlaanderen ingevoerd. Hier hebben wij dus een terminus a quo: het gedicht werd
stellig na dien datum vervaardigd.
Dit is alweer geen nieuws: Martin heeft er vroeger op gewezen dat Riekenauwe(1)
de apin te Rome tegen den deken Herman wil gaan ‘pleidieren’. Te Rome is er een
paus, die ‘oud van dagen’ is, enz.
Het pauselijk hof was dus, toen het gedicht geschreven werd, niet meer te Avignon
gevestigd. De zetel was reeds te Rome verplaatst. Dit geschiedde echter in April
1378. En hier hebben wij een tweeden terminus a quo.
Martin schrijft dan ook (bl. XXII) ‘... was zur Entstehung ùnsers Gedichts kurz
nach 1278 stimmt’. (Natuurlijk is 1278 drukfout voor 1378.)
Niettemin hebben onze Reinaerdisten bijna allen de vervaardiging van Reinaert
II ± 1375 gesteld.
Doch het gaat niet op, wanneer er een terminus a quo eerst bepaald is (April 1378),
het ± der vervaardiging drie jaren vóór den terminus a quo te stellen - dit ware
natuurlijk onzin.

(1) Martin, Reinaert, Paderborn 1874, blz. XX. Zie voor den naam, beneden, blz. 962.
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De jongste aannemelijke datum voor Reinaert II is ± 1380, in de onderstelling dat
het gedicht heel vroeg na terminus April 1378 opgesteld werd, heel vroeg ook na de
instelling der soevereine baljuws in 1373: hetgeen overigens geenszins bewezen is.
Terloops zij vermeld dat ik (om redenen die ik hier niet ontwikkelen kan - het zou
te lang worden) van meening ben, dat Reinaert II van ± 1390 dagteekent.
***

Er blijven mij nog een paar punten te behandelen. Hoe komt het dat nopens de
herkomst aarzeling bestaan kan hebben? Hoe kon Jonckbloet - die de eerste de beste
niet was - Holland houden voor de bakermat van ons gedicht?
Het antwoord ligt voor de hand: door een toeval (dat minder zonderling is dan
men a priori wel zou kunnen denken) bezitten wij geene andere dan Hollandsche
afschriften van Reinaert II.
Het volledig handschrift (te Brussel, hs. b) is Hollandsch. De rijmen mogen hier
nog in den regel Vlaamsch gebleven zijn, niettemin is de tekst sterk verhollandscht,
wat spelling, woordenkeus en uitdrukkingen betreft. Tot zelfs de Vlaamsche
toponymie is er grootendeels verdoezeld. En dit bracht Jonckbloet tot zijn overtuiging.
Eveneens Hollandsch is het Haagsche fragment (hs. c). Muller (Oude en Nieuwe
bewerking, bl. 106) zegt van dit hs., dat het ‘waarschijnlijk’ Hollandsch is. Voor mij
is dit zeker: ik vestig Muller's aandacht op de variant v. 7330 van c, waar er hoeneer
staat, in plaats van wanneer (hs. b)(1).
Er is meer: het handschrift waarop de proza-omwerker gearbeid heeft, moet ook
Hollandsch zijn geweest: ‘severijn ende baljuw’ van den Proza-Reinaert
(overeenkomende met c)

(1) Hoeneer en wanneer zijn synoniem. Maar de Vlaming heeft nooit anders gezeid dan wanneer.
Hoeneer is een Hollandsche vorm. Zooals overigens blijkt uit de citaten bij Verdam. Zie
verder in het fragment: spul (7700) - luden (= lieden) 7447 - toonde (= Vl. toogde) 7227,
7407 - ic (hi) most (Vl. moeste) passim huden (= Vl. heden) 6947 - ummer, nummer,
ummermeer (= Vl. immer), passim - ic bin, passim (Vl. ic bem staat in R. II aan het rijm) mit, mitter, enz. (= Vl. met, metter), enz.
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is een Hollandsche corrupteel. De rijmen duken: kuken (cf. vv. 3883-84) zijn afkomstig
van den Hollandschen omwerker.
Ik houd het ervoor dat zelfs de Reinke op een Hollandsch afschrift teruggaat.
Waar b.v. Reinaert I, vs. 300, Craiant noemt
Die scoonste hane die men vant
Tuschen Bertangen ende Polanen

en wij hier nu in hs. b lezen:
Tusschen Hollant ende Ordanen (= Ardennen)

daar komt het mij uiterst twijfelachtig voor dat een Vlaming, die omstreeks 1390
schrijft, een verandering van dien aard in Rein. I zou hebben aangebracht. Hier treffen
wij alweer de hand van den Hollandschen omwerker aan.
Welnu Hollant komt in den Proza-Reinaert voor (bl. 12), alsook in Reinke, vs.
307:
Twysschen Hollant unde Franckryk.

Wanneer wij b.v. in Reinaert I Reinaert hooren vertellen, dat hij in ‘vollen seynde’
in den ban geslagen werd door den deken Hermanne, dan is dit echt Vlaamsch. De
decanus Christianitatis, die als voorzitter der Justitia Synodalis (= seinde) fungeerde,
heette in Vlaanderen steeds de ‘deken’.
In Rein. IIa zijn de correspondeerende verzen op deze plaats weggelaten. Doch in
R. IIc (het vervolg) vinden wij een toespeling op deze episode:
4507 Want mi heer Herman de provisoor
In spaeus ban dede te voor.

In Holland werd de decanus Christianitatis gewoonlijk provisor genoemd. De
vertaling is dus onberispelijk. Maar de dichter van Rein. II, die een Vlaming is, kan
van geen ‘provisoor’ gesproken hebben. De oorspronkelijke Vlaamsche rijmen waren
hier, evenals in Rein. I: deken Hermanne: te banne.
Welnu in den Proza-Reinaert (bl. 89) lezen wij insgelijks
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‘die provisoer heeft mi in des paeus banne’. De eigennaam Herman is weggevallen.
Die naam viel ook weg in Reinke, waar we lezen (vs. 4115):
De provest heft der sake macht
De by deme Konnynge is in groter acht.

De Nederduitscher begreep provisoor niet: hij heeft er een proost van gemaakt. Maar
hij had de Hollandsche lezing provisoor stellig onder de oogen. De Vlaamsche vorm
deken zou hij stellig zoo niet veranderd hebben.
Verder vestig ik de aandacht op den naam der apin ‘Rukenauwe’. Alle reinaerdisten
zijn het eens dat die naam samengesteld is uit ‘ruken’ (= ruiken) en ‘nauwe’. Welnu
het Brusselsch hs. heeft ‘Rukenauwe’, zoo ook het Haagsch fragment (vs. 6802,
6927, enz.), de Proza-Reinaert, en tot zelfs de Reynke toe (vs. 4171, 4532 in passim).
Ruken is echter zuiver Hollandsch(1): de Vlaming heeft nooit anders gezeid dan
rieken. En een Vlaming kan de apin slechts Riekenauwe genoemd hebben, en zeker
niet Rukenauwe.
Ik onthoud mij voorloopig van verdere voorbeelden. Het medegedeelde volstaat,
meen ik, om mijne stelling te bewijzen: Heel onze documentatie over Reinaert II is
Hollandsch of van Hollandschen oorsprong.
***

En nu wensch ik nog een punt te bespreken.
Niet onze voortreffelijke Reinaert I werd in de wereldliteratuur opgenomen, maar
wel onze Reinaert II. En dat wij, Vlamingen, ook dit laatste gedicht als nationaal
werk kunnen opeischen, valt niet te betwisten. Wij mogen trachten het Hollandsche
vernis, waarmede het bestreken is, te verwijderen, en het in zijn oorspronkelijken
Vlaamschen vorm te herstellen.
Dat is ons recht: en ik denk niet dat iemand daartegen zal opkomen.

(1) In hs. b: ‘hi ruuct so waele’ of ‘so soet’ vs. 5463 en 5466.
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Maar wij hebben ook een plicht: want dankbaarheid is niet minder plicht.
Wij moeten vaststellen dat Reinaert II in Vlaanderen geringen bijval genoten heeft.
Weinige afschriften schijnen ervan gemaakt te zijn - althans, geen enkel is tot ons
gekomen. Te vergeefs heb ik bij onze Vlaamsche 15e eeuwsche schrijvers naar ééne
plaats gezocht, waaruit blijken zou dat zij den Reinaert gelezen hebben en hem
waardeerden. Ten onzent schijnt het gedicht volkomen onbekend.
Hoe heel anders ging het in Holland toe! Vlijtig werd het aldaar afgeschreven en
een volledige copie, plus een lang fragment van een codex, zijn bewaard gebleven.
Dirc Potter heeft den Reinaert gelezen (al is het niet zeker dat het de tweede was).
Een Hollander werkt het gedicht in proza om: hij arbeidt op eene Hollandsche copie.
Twee uitgaven verschijnen van dien Proza-Reinaert, beide in Holland (1479 Gouda,
en 1485 Delft). Een Hollandsch schoolmeester, Heinric van Alcmaer, schrijft een
glosse of commentaar op het rijmwerk. Op een Hollandsche copie gaat ook de
Nederduitsche Reynke van 1498 terug, en door middel dier vertaling vindt onze
Reinaert zijn weg in de wereldliteratuur.
Uit dit alles blijkt dat de Hollanders in de 15de eeuw, voor onzen Reinaert II gedaan
hebben, wat zij in onze dagen deden voor Pallieter en ander Vlaamsch werk: zij
hebben het tot algemeene bekendheid gebracht.
En mijn conclusie luidt: Reinaert II is door en door Vlaamsch - dit staat vast. Doch
indien dit epos in de wereldliteratuur is doorgedrongen, zoo is dit het werk der
Hollanders - en niet het onze.

II
Nu ik dan toch met de herkomst van Reinaert II bezig ben, mag ik niet nalaten eene
laatste vraag te behandelen: Uit welke streek van Vlaanderen is ons gedicht afkomstig?
Eelcoo Verwijs, wij zagen het, trachtte te bewijzen dat Reinaert II Vlaamsch was.
De vraag ‘uit welk gedeelte van Vlaanderen’ liet hij onverlet: hij polemiseerde enkel
tegen Jonckbloet, die het gedicht voor Hollandsch hield. Het was diensvolgens voor
Verwijs voldoende Vlaanderen als bakermat
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van het gedicht aan te duiden - en, kon hij dit bewijzen, dan had hij het pleit
gewonnen.
Maar na 1870 werd de tweede vraag gesteld: Martin (1874, blz. XXI) gaf voor
zijn meening te kennen dat Rein. II ‘waarschijnlijk’ in West-Vlaanderen vervaardigd
werd. J.W. Muller (1884) deelde dit zelfde gevoelen. En wij, vossenjagers, zouden
wellicht allen den zelfden weg opgegaan zijn, ware niet een kampioen voor de rechten
van Zuid-Oost Vlaanderen opgetreden, in den persoon van Is. Teirlinck.
Kunnen wij in dezen tot een vast besluit komen? Dit is de vraag.
Eerste punt. - Zeker is het dat de schrijver van Rein. II in een heel andere streek thuis
was dan die van Rein. I. Willem, auteur van den Madoc, kent Hulsterloo met zijn
moer, zijne woestine en zijn bosch. Hij weet dat Kriekeputte Zuid-West van het
Hulsterloosche bosch ligt. Hij kent Absdale, dicht bij Hulst; Belcele, in het land van
Waes; Hyfte, niet ver van Belcele. Met een woord, hij is thuis in het Noord-Oosten
van Vlaanderen. En daar hij het land van Waes het ‘soete land’ noemt, zal dit wel
zijne geboortestreek zijn. Hierover zijn alle Reinaerdisten het eens.
En nu spreekt het van zelf dat, indien de schrijver van Rein. II in die zelfde streek
thuis hoorde, hij zeker de toponomische eenheid van den Reinaert behouden zou
hebben. Het ware hem een echte pret geweest, als aanvulling van alle die hem bekende
plaatsnamen uit Reinaert I, er nog eene reeks andere plaatsjes uit die omstreken bij
te voegen. Het feit zelf dat hij op eene andere wijze te werk gaat, toont aan dat voor
hem het land van Waes een vreemd land is, en eene onbekende streek.
Wel is waar, noemt hij Elmaere (vs. 4511) - doch dit is slechts eene toespeling op
Rein. I, zooals de tekst duidelijk bewijst.
Wel is waar ook noemt hij den abt van Baudeloo (abdij uit het land van Waes). Die
abt is het, die een tooverformuul kent, welke eenieder de zegepraal op zijn vijand
moet verzekeren - daarom wordt hij ‘een groot clerc, een meester vroet’ geheeten.
Hier hebben wij dus een aanval op ik weet niet welken abt van Baudeloo, die de
schrijver van Reinaert II voor een
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domoor hield: want heel deze passage is natuurlijk ironisch op te vatten.
Doch men gelieve op te merken dat de abdij van Baudeloo niet enkel in het land
van Waes bekend was: zij bezat een toevluchtshuis te Gent (de tegenwoordige
Universiteits-bibliotheek) en eigendommen te Brugge en elders in Vlaanderen.
Die alleenstaande vermelding van den abt van Baudeloo is diensvolgens
onvoldoende om ons te doen gissen dat de Rein. II uit het Noord-Oosten van
Vlaanderen afkomstig is. En tot hiertoe heeft dan ook niemand die hypothese vooruit
gezet.
Het land van Waes dus uitgesloten zijnde, uit welke andere streek stamde dan de
dichter?
Als plaatsnamen, die hier in aanmerking kunnen komen, hebben wij Drongen,
Harlebeke, Houthulst, Elverdingen, Vloesberghen en Eenhame.
Er blijft dan nog een raadselachtige plaats, waar de otter de eend gevangen heeft,
welke hij aan Reinaert vóór den tweekamp aanbiedt. Volgens Proza-Reinaert
‘Hoekenbrooc recht an den damme’ (2de uitg. 1485; Hoekenbroek); volgens hs. c:
‘Hoelrebroeck recht aen den dam’(1); Reynke: ‘Honrebroet recht an deme dam’; en
hs. b: ‘Helrebroeck recht aen den dam’(1).
Welke plaats van Vlaanderen hier bedoeld wordt is nog niet met zekerheid uit te
maken. Zeer twijfelachtig is het dat hier Damme, de bekende havenstad, bedoeld
wordt. J.F. Willems identificeert wel met Damme; hij denkt aan Hoecke bij Damme
en merkt op dat tusschen beide plaatsen er een ‘broec’ ligt. Die redeneering is
misschien juist. Niettemin stellen wij vast dat de graphie Hoeckebroec, zooals zij
dan in Reinaert II zou moeten staan, tot nog toe niet teruggevonden is. Daarenboven
was er in de Middeleeuwen, tusschen Damme en Hoecke, een arm van het Zwin,
zoodat de woorden ‘recht aen den dam’ vreemd klinken, indien er een bevaarbaar
water tusschen ligt.
Martin en Teirlinck dachten aan den Hellebroek, dicht bij Nieuwendamme en
Bellem. Ook twijfelachtig - want hoe komt het dan dat hs. b, dat schier altijd de
plaatsnamen verbroddelt, hier nu juist alleen den zuiveren vorm Helrebroec zou
bewaard

(1) Niet Dam met hoofdletter, zooals I. Teirlinck zegt, Toponymie, bl. 35.
(1) Niet Dam met hoofdletter, zooals I. Teirlinck zegt, Toponymie, bl. 35.
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hebben? Hoe komen dan de andere handschriften, die beter zijn, aan hunne graphie
met o: Hoeckebroek, Hoelrebroec, Honrebroot. Er zou bovendien moeten bewezen
worden dat de Hellebroek, ± 1390 als Helrebroec bekend was. Dit kan best, doch
het bewijs ontbreekt. En dan, bestond Nieuwendam reeds in 1390? en waarom hier
‘den dam’, en niet Nieuwendam?
Hoeckenbroec, Hoelrebroec is en blijft voorloopig nog een raadsel. En bijgevolg
mogen wij ons op dien naam niet beroepen, waar het geldt de herkomst van Reinaert
II nauwer te bepalen.
Drongen daargelaten (waar in de Middeleeuwen eene bekende abdij was) hebben
wij Harelbeke, Houthulst en Elverdingen(1), die op West-Vlaanderen wijzen; Eenhame
en Vloesberghen op Zuid-Oost Vlaanderen. Het is op de beide namen (vooral op
Vloesberghen) dat Teirlinck zich beroept om zijne geboortestreek als bakermat van
Reinaert II aan te wijzen.

(1) Hier eene kleine terechtwijzing: hs. b leest Everdingen, iplv. Elverdinghe (Proza). Tusschen
beide vormen hebben de reynaerdisten soms geaarzeld. Is. Teirlinck (Toponymie, bl. 55)
zegt: ‘Grimm - Deze geleerde aarzelt niet. Hij vervangt den tekst van b door dien van p...’.
Daar b eerst in 1836 door J.F. Willems uitgegeven werd, kon Grimm in 1834 de variant nog
niet kennen: en hij vervangt dus niemendalle. Op verschillende plaatsen van zijn werk, verliest
Teirlinck uit het oog dat toen Grimm schreef, b nog onuitgegeven was. Een voorbeeld, onder
meer: voce Arkeloos lezen wij: ‘Grimm 1834 - Hij drukt zijne meening niet uit. Hij vervangt
zonder verklaring. het hier onderzochte vers door het in p gevonden: Tusschen Harlebeke
ende Drongen’; voor hem was dus de tekst van b denkelijk eene verminking’. Laten wij er,
als 't u belieft, Grimm geen verwijt van maken dat hij in 1834 ‘zijne meening niet uitdrukt’
aangaande eene variant, die voor het eerst in 1836 onverwachts opduikt. Bl. 18 (nota) stelt
Teirlinck de volgende vraag: ‘Of hem (Grimm) die tekst b goed bekend was? Op bl. CLXI
schrijft Grimm ‘die reïme des fortsetzers, so weit ich sie kenne...’ Het antwoord op de vraag
luidt: Grimm kende enkel het artikel van Groebe (Konst- en Letterbode, 23 Juni 1826), waarin
de ontdekking van een nieuw Reinaerths. aangekondigd werd. Door Groebe kent Grimm
den naam Madoc (de Duitscher schrijft Matoc). Op het voorbeeld van Groebe noemt hij het
nieuwe hs. het Amsterdamsche. Grimm kent van b niets anders dan de schaarsche uittreksels,
die Groebe er van gaf. In zijn Reinhart Fuchs liet echter Grimm na, Groebe's naam te
vermelden en naar zijn bijdrage te verwijzen: zoodat het begrijpelijk is dat vandaag de toestand
in 1834 wat duister voorkomt. Men moet natuurlijk in de Reinaert-bibliographie heelemaal
thuis zijn, om te weten op welk materiaal de geleerde Duitscher in 1834 werkte, aangezien
hijzelf dit gedeeltelijk verzwijgt.
In Teirlinck's Reinaert-bibliographie (Toponymie, bl. 267) wordt Groebe's belangrijke bijdrage
over het hoofd gezien: blijkbaar is zij den schrijver onbekend gebleven.
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Petrus Dasypodius en Antonius Schorus
Bijdrage tot de studie van de lexicographie en het humanisme
Door R. Verdeyen
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie
Woord vooraf
In deze studie hebben wij getracht een zoo volledig mogelijke geschiedenis te geven,
mede in verband met tijd en milieu, van een van de eerste moderne woordenboeken,
het Dictionarium latinogermanicum et germanicolatinum van PETRUS DASYPODIUS
en de Nederlandsche bewerking er van door ANTONIUS SCHORUS van Hoogstraten.
Het uitgangspunt was onze kennismaking met deze bewerking, waartoe wij
aanvankelijk meenden ons onderzoek te kunnen beperken. Spoedig bleek evenwel,
dat het eigen woordenboek van Dasypodius in het onderzoek moest worden betrokken
om een juist inzicht te krijgen in de lexicographische verhoudingen en de beteekenis
van beide werken.
Daarbij kwam dan de levensgang van onzen landgenoot SCHORUS, dien wij op
zijn zwerftocht Antwerpen-Straatsburg-Heidelberg-Lausanne volgden, uitgaande
van de gegevens, die bekend gemaakt werden door de Bibliotheca Belgica, die het
eerst te onzent de aandacht vestigde op dezen te weinig bekenden humanist.
Zoo werden de grenzen van onze eerste mededeeling in de
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Academie steeds verlegd. De door ons gekoesterde hoop om, tijdens een voorgenomen
buitenlandsche reis, wellicht nog enkele aanvullende bio- en bibliographische
inlichtingen te kunnen inwinnen, hebben wij wegens de omstandigheden moeten
opgeven. Wij sluiten thans ons onderzoek af en doen dit met een hartelijk woord van
dank aan allen, die ons hun steun of medewerking hebben verleend, inzonderheid:
aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, aan de HH.
Bibliothecarissen die ons ter plaatse onze opsporingen vergemakkelijkten of de
opgevraagde drukken en inlichtingen toezonden, aan Dr. M. Rutten die herhaaldelijk
een behulpzame hand toestak, aan Dr. M. Leroy die met ons de voornaamste
Latijnsche teksten doorlas en Mej. Dr. S. Debèfve, die op de proef de Documenten
collationneerde. Ook aan Prof. Dr. L. Halkin en Mej. Dr. J.H. van Lessen die ons in
de gelegenheid stelden onzen tekst op verschillende plaatsen te verbeteren, betuigen
wij onzen dank.
Luik, December 1939.
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I. - Petrus Dasypodius
PETRUS DASYPODIUS(1), wiens naam verbonden is aan de Straatsburger
humanistenbeweging in de eerste helft der XVIe eeuw, is van oorsprong Zwitser. Hij
werd geboren te Frauenfeld in het kanton Thurgau op het einde der XVe eeuw, was
een tijd schoolmeester in zijn geboorteplaats, later leeraar te Zürich, doch na den
slag bij Kappel in October 1531 moest hij, als aanhanger van Zwingli, de vlucht
nemen. Hij vestigde zich te Straatsburg, waar het protestantisme zegevierde en hem
de gelegenheid zou worden gegeven zich bijzonder verdienstelijk te maken als leeraar
in de classieke talen.

(1) Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig 1876; La Grande Encyclopédie, Paris, H. Lamirault;
CH. DEZOBRY et TH. BACHELET, Dictionnaire général de Biographie et d'Histoire, MEYER's
Konversations-Lexicon; HOEFER, Nouvelle Biographie Générale; VON RAUMER, Germ.
Philol., blz. 84; ROTT, p. 161, noot 3; J.u.W. Grimm, Deutsches Wörterbuch, (Vorwort,
XX-XXI); BURSIAN, C., Geschichte der classischen Philologie; ERDMANN, C., Peter Hasenfus;
FOURNIER, M. et ENGEL, CH., Gymnase, Académie et Université de Strasbourg.
Hoefer en de Grimm's maken van Dasypodius ten onrechte een geneesheer. De biographen
zijn het verder niet eens over den Duitschen naam van Dasypodius. Verondersteld werden
Has of Häslein (Wackernagel, Grimm), Hasenfratz (Hirzel, Bursian), Rauhbein (Meyer6 op
Konrad Dasypodius), Rauh- of Rauchfusz (Hoefer). Men gaat daarbij uit ofwel van dasypus,
Gr. δασ πους, benaming van den haas met dikharige pooten (eigenlijk onze gewone haas)
ofwel van de etymologie van het Grieksche woord. Dasypodius is feitelijk de latiniseering
van Gr. δασυπ δειος = Lat. leporinus, waarvan in het Nederlandsch hazen het eerste lid zou
zijn. De moeilijkheid zat in het terugvinden van het tweede lid, in de bedoeling van het suffix
-ius. Volgens een raadsprotocol van Straatsburg, door Erdmann bekend gemaakt, is zijn
naam eenvoudig Peter Hasenfus. Onder dien naam komt hij reeds voor bij Fournier en Engel.
De raadsprotocol wordt bewaard in het S. Thomas' archief te Straatsburg. Bedoelde tekst
luidt: ‘Mitt woch 15.x.1533. Meister Christophel Rauhe, burgers sohn alhie, suppliciert und
bittet um das schulmeisteramt zu Frawenbrüdern. Daneben hat h.J. Sturm und h. Kniebs
anzeigt, nachdem ihnen als schulherrn befohlen nach einem zu gedencken, seien ihnen vier
anzeigt, der allenthalben sie erfahrung und nachfrag gehabt. Sei der eine Petrus Hasenfus,
Schulmeister zu Frauenfeld bei Constanz... Erkandt, den von Frauenfeld, Mag. Petrum
Dasypodium oder Hasenfus anzunehmen und dem Rauchen sagen, es sei einem andern, als
Dr. Ott zu Bern angenommen worden, etwas vertröstung geschehen’.
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Toen Dasypodius te Straatsburg aankwam, was de hervorming van het onderwijs er
in vollen gang. In 1501 reeds had Jacob Wimpheling een voorstel gedaan om een
gymnasium in te richten, dat de overgang zou vormen van Latijnsche school tot
Universiteit. Van dit voorstel kwam niets terecht, doch blijkbaar tengevolge van den
oproep van Luther aan de Duitsche steden om het onderwijs als een wereldlijke
aangelegenheid te beschouwen(2), werden te Straatsburg de ten onder gegane
kloosterscholen vervangen door stedelijke scholen. Sedert 1528 stond het onderwijs
er onder het toezicht van een hoogeren onderwijsraad, een ‘Ratsausschus’, die door
den ‘grootsten’ Straatsburger staatsman Jakob Sturm von Sturmeck(3) werd voorgezeten
tot aan zijn dood in 1553.
Tusschen de jaren 1528-1535 kwamen er drie stedelijke latijnsche scholen tot
stand: in het Dominikanenklooster, het Karmelietenklooster en het klooster Alt St.
Peter. Deze scholen werden, naar het schijnt, ingericht volgens de opvattingen van
Melanchthon en stonden respectievelijk onder de leiding van Johannes Sapidus(4),
Otto Brunfels en Johann Schwebel(5). De tweede, die van het Karmelietenklooster,
werd in 1533 toe-

(2) REIN, W. Encyclopädisches Handbuch der Pädagogik, dl. IX (1909).
(3) STURM VON STURMECK, geboren te Straatsburg 1489, aldaar overleden 1553; leerling van
Wimpheling, studeerde te Heidelberg, Freiburg, Leuven, Parijs; leider van de Protestanten
in Zuid-Duitschland; stond gedurende 30 jaar aan het hoofd van de kleine republiek
Straatsburg. (Allg. Deutsche Biographie en Grande Encyclopédie).
(4) SAPIDUS (1490-1561), aanhanger van Wimpheling, verwante van diens vrouw, leeraar in 't
Latijn en 't Grieksch en bestuurder van de school te Schlestadt; verliet deze plaats in 1525.
(Allgemeine Geschichte, II, 8: Renaissance und Humanismus, Berlin, 1886; SCHMIDT, J.
Sturm, blz. 28).
(5) BRUNFELLS, OTTO, geboren te Mainz c. 1488, studeerde aldaar in de theologie, werd
karthuizer, ging over naar het protestantisme, werd predikant, legde zich toe op de
geneeskunde, vestigde zich als geneesheer te Bern en overleed aldaar 1534. Gaf voor het
eerst een werk uit over de in Duitschland groeiende planten. (Allg. Deutsche Biogr. en Winkler
Prins5). - J. SCHWEBEL was afkomstig uit Bischoffingen. (Schmidt, J. Sturm, blz. 28). Hij
verving Andreas Zechlius kort na diens aanstelling (Allg. D. Biogr. i.v.J. Sturm, blz. 24).
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vertrouwd aan Petrus Dasypodius(6), die door Blarer(7) aan Bucer(8) was aanbevolen.
In 1538 werden die drie scholen, op voorstel van Johannes Sturm of Sturmius,
versmolten tot een enkele: het protestantsche Gymnasium Argentinense.
Sturmius(9) is, evenmin als de meeste Straatsburger humanisten, Elzasser. Hij werd
geboren te Schleiden in de Luxemburgsche Eifel, van waar ook Sleidanus, de groote
Duitsche geschiedschrijver van de hervorming, afkomstig is, en genoot zijn opleiding
in ons land. Samen met den zoon van den graaf van Manderscheid studeerde hij eerst
te Luik, van circa 1521 tot 1524, bij de Hieronymieten, de Broeders van het Gemeene
Leven, die ook het Grieksch op hun leerplan hadden en uitsluitend de klassieke
schrijvers bestudeerden.

(6) HEINRICH VEIL, Das Protestantische Gymnasium zu Strassburg in den Jahren 1538-1888.
Zie verder: Festschrift zur Feier des 350 jährigen Bestehens des protestantischen Gymnasiums
zu Strassburg.
(7) BLARER, (ook BLAURER) AMBROSIUS, geboren te Constanz 1492, prior van het
Benedictijnenklooster te Alpirsbach, 1521 uit zijn ambt ontzet wegens zijn overgang naar
het protestantisme; werd predikant en in 1534 belast met de regeling van de Hervorming in
Würtemberg. Keerde wegens moeilijkheden met de Lutheranen in 1538 terug naar Constanz
tot 1548, werd er door het ‘Interim’ verdreven. Stierf 1564 aan de pest te Winterthur. (Allg.
Deutsche Biogr., Winkler Prins 5). De aanbeveling door Blarer wordt vermeld bij SCHMIDT,
J. Sturm, blz. 28.
(8) BUCER (BUTZER), MARTIN, geboren te Schlettstadt 1491, overleden te Cambridge 1551.
Studeerde te Heidelberg, gaat 1518 over tot het protestantisme, verlaat 1521 de
Dominikanenorde, wordt kapelaan eerst bij Keurvorst Frederik van de Palts en dan bij Ridder
Frans von Sickingen, vlucht in 1523 naar Straatsburg waar hij prediker wordt in de St.
Thomaskerk, leeraar aan het Gymnasium en zeer bedrijvig is op het gebied van de
Hervorming. Hij weigerde het Interim te teekenen, vertrekt 1549 op verzoek van Aartsbisschop
Cranmer naar Engeland, wordt professor in de theologie te Cambridge en overlijdt 1551.
(Allg. Deutsche Biogr., Grande Encyclopédie en Winkler Prins 5).
(9) SCHMIDT, CHARLES. La Vie et les travaux de Jean Sturm. Strassburg, C.F. Schmidt, 1855;
in Allg. Deutsche Biogr., een uitvoerig artikel met bibliogr. van THEOBALD ZIEGLER; REIN,
Dl. IX. en J. NÈVE, Collège des Trois Langues, blz. 335. J. Nève geeft het jaartal 1518 op
voor de aankomst van Sturmius te Luik, blijkbaar afgaande op de door hem geciteerde
bronnen, K. VON RAUMER, Geschichte der Pädagogik, I, blzz. 230-278 en FOPPENS, Bibl.
Belg., blz. 737. Het toen pas verschenen boek van SCHMIDT haalt hij ook aan, maar
vermoedelijk is het datumverschil hem ontgaan. Zoo zegt Nève ook, blz. 206, dat Sturmius
Leuven verliet in 1530. Zie ook Biogr. Nat. (A. Roersch).
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In 1524 is Sturmius te Leuven in het Collegium Trilingue. In 1529 heeft hij in de
stad, samen met Rescius, een drukkerij opgericht. In 1530 is hij te Parijs, alwaar hij
om zijn welsprekendheid beroemd wordt. Hij gaat er over tot het protestantisme,
doch wegens de mislukking van de plannen om Koning Frans I tot de nieuwe leer
over te halen, verlaat hij Parijs 30 December 1536 om zich, op verzoek van Bucer,
naar Straatsburg te begeven.
Die stad zou hij niet meer verlaten. In 1538 werd hem zijn advies gevraagd over
de Latijnsche scholen. In een memorandum van 24 Februari 1538, dat op het stedelijk
archief te Straatsburg wordt bewaard, stelde hij de boven vermelde versmelting voor,
waartoe nog in hetzelfde jaar, 30 September 1538, werd overgegaan.
Sturmius werd de eerste rector van het Gymnasium en hij zou dit blijven tot 1581,
dus gedurende 43 jaar. In zijn memorandum voorziet Sturmius acht klassen voor de
nieuwe inrichting. Voor de zeven eerste klassen geeft hij de leerstof aan en voor de
achtste de namen van de vermoedelijk door hem voorgestelde leeraren: Capito, Buc.
(Bucer) en Hedio(10).
In den bundel, waarin het memorandum bewaard wordt, bevindt zich nog een
boekje met het opschrift: ‘Legenten, Schulmeister, Substituten, Leermeister. Wann
und wie sie durch die

(10) CAPITO (Wolfgang, Fabricius KÖPFEL), geboren te Hagenau 1472, overleden te Straatsburg
1541 (1542 Gr. Enc.); studeerde eerst medicijnen, nadien rechten en theologie te Freiburg
i.B.; werd 1515 professor in de theologie te Bazel; was 1519 hofprediker te Mainz en 1523
provoost van St. Thomas te Straatsburg; stelde met Bucer de Confessio tetrapolitana op.
(Allg. Deutsche Biogr., Grande Encyclopédie; zie ook BAUM, Capito und Bucer, Strassburg
1860).
HEDIO (Gaspar HEID), geboren te Ettlingen (Baden) 1494, overleden te Straatsburg 17 October
1552; studeerde te Freiburg i.B., wordt kapelaan te Bazel, sluit er vriendschap met Capito,
volgt laatstgenoemde naar Mainz en Straatsburg, waar hij als prediker optreedt in de
kathedraal; was met Bucer een van de voornaamste leiders van de Hervorming te Straatsburg;
verzette zich, evenals Bucer, tegen het Interim en overleed als eerste prediker van de
Dominikanenkerk, later ‘Temple Neuf’ geheeten. (Allg. Deutsche Biogr., Grande
Encyclopédie).
Uit het memorandum van Sturmius blijkt, dat het leerplan van het Luiksche Gymnasium
hem tot voorbeeld heeft gediend. Voor meer bijzonderheden zie HALKIN, blz. 9 en vlg.
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Schulherrn bestellt und angenommen seien’. Hierin worden per klas de namen
opgegeven van de ‘Schulmeister’, en onder die van de ‘secunda classis’ treft men
Petrus Dasypodius aan.
De rector en de voornaamste leeraren van het nieuwe gymnasium waren dus allen
uitgewekenen. Capito overleed in 1542, Hedio in 1552, terwijl Bucer in 1549 de stad
verliet.
Dasypodius was aanvankelijk geen voorstander van de versmelting, doch blijkbaar
heeft hij zich vrij spoedig aan den nieuwen toestand aangepast en bij de opvattingen
van Sturmius aangesloten. Tusschen 1542 en 1545 werd hem het ambt van vice-rector
toevertrouwd. Het vermoeden is gewettigd, dat hij alsdan, en wellicht reeds sedert
het overlijden van Capito in 1542, leeraar was geworden in de ‘prima classis’. Uit
die aanstelling mag tevens worden afgeleid, dat hij het volle vertrouwen genoot van
zijn rector Sturmius, alsook van de Straatsburger overheid, en dit bleef genieten tot
aan zijn dood 28 Februari 1559. Nog in 1556 verscheen van zijn hand een brochure
over de inrichting van het gymnasium onder den titel ‘De schola Urbis
Argentoratensis’(11). Daaruit vernemen wij dat er op dat oogenblik 9 klassen bestonden,
waarnaast de ‘Lectiones publicae’, en men onderricht gaf in Latijn, Grieksch,
Hebreeuwsch, Godsdienst, Theologie, Rhetorica, Physica, Mathematica en het Jus
Civile. Aan het gymnasium was een vijfjarige cursus verbonden van ‘Lectiones
publicae’, die later, in 1567, tot Universiteit werden erkend(12) en waarmede de
Legenten belast waren.
Bovenstaande bijzonderheden over de onderwijstoestanden te Straatsburg in de
eerste helft der XVIe eeuw mogen volstaan om den lezer een indruk te geven van het
milieu, waarin Dasypodius werkzaam was. Gaat men de biographie na van de
geleerden, die elkander op het kleine gebied van de Straatsburger republiek
ontmoetten, dan treft het, dat aldaar, in het onderwijs,

(11) Met opdracht: ‘Ornatissimo Viro Michaeli Han Generosi Comitis ab Hanau à Conciliis Petrus
Dasypodius S.P.D’.
(12) REIN, loc. cit. Over den geest, die bij het oprichten van het gymnasium voorzat, zie ook
RIEMENS, Groei, I, blzz. 93-94: ‘Het gymnasium illustre te Straatsburg, gelijk het wel genoemd
werd, was een voorbeeld van humanistische school uit de derde periode, in dit opzicht vooral,
dat de welsprekendheid er het voornaamste doel was’.
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twee stroomingen in elkander zijn geloopen, een Duitsche en een
Hollandsch-Belgische: eenerzijds die van J. Wimpheling en Melanchthon, anderzijds
die van de Broeders van het Gemeene Leven, inz. van de Broeders te Luik(12a), en het
Collegium Trilingue. Beide streefden overigens naar hetzelfde doel: de vernieuwing
van het onderwijs, en meer in 't bijzonder van de studie van het Latijn, gesteund op
de klassieke schrijvers, en de studie van het Grieksch op denzelfden grondslag. Men
mag evenwel aannemen, dat ten slotte, met Sturmius, de Hollandsch-Belgische, en
meer bepaaldelijk de Luiksche strooming een overwegenden invloed heeft gehad op
de te Straatsburg in 1538 verwezenlijkte hervorming.
Dasypodius behoorde ongetwijfeld tot de Duitsche humanistenschool, toen hij
zijn vaderland verliet en men weet, dat hij zich niet dadelijk voor de opvattingen van
Sturmius gewonnen gaf. Over de minderwaardigheid van de vroegere studie van het
Latijn zullen zij het wel roerend eens geweest zijn.
In het 25 Februari 1535 gedateerde Voorbericht(13) op den eersten druk van zijn
Latijn-Duitsch Dictionarium, spreekt Dasypodius onomwonden zijn geringschatting
uit voor ‘den barbaarschen modder’ (turbulento Barbarici coene), waaraan de
schooljeugd zich moest laven. Een sterke overtuiging voor een man die in hetzelfde
Voorbericht verklaart bewust te zijn van zijn bescheidenheid, een hekel te hebben
aan alle pronkerij en het γα ε βι σας (leef verborgen) tot levensregel heeft gekozen.
Die krasse uitspraak slaat weliswaar in de eerste plaats op de Latijnsche
woordenboeken, die toen in Duitschland in omloop waren, en inzonderheid op de
Gemma's, die hij ‘sordida’ noemt, doch indirect bevat zij tevens een veroordeeling
van de teksten zelf, die met behulp van die woordenboeken werden gelezen. Wat de
studie van de ‘letteren’ betreft, zegt Dasypodius overigens, dat er een groote
vooruitgang is waar te nemen. ‘Alles is, dank zij Christus, door de geleerden zoodanig
verbeterd door middel van methoden, die voor ieder vak met evenveel succes

(12a) Over de Broeders van het Gemeene Leven te Luik zie het pas verschenen artikel van Prof.
L. Halkin, waarin een uitvoerige studie wordt aangekondigd.
(13) Zie de Documenten.
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als nauwkeurigheid worden toegepast, dat men (in Duitschland) thans beschikt over
een patrimonium, hetwelk niet moet onderdoen voor dat van de volkeren, die met
een vrij groote onbeschaamdheid er zich op beroemen de eenige bezitters te zijn van
de literaire cultuur en alle geleerdheid’(14). Een woordenboek, waarin de juiste zin en
de verschillende beteekenissen van de woorden ‘in onze taal’ worden verklaard,
bestaat bij zijn weten nog niet. Op dit gebied(15) hebben zich in Italië M. Varro, Sextus
Pompeius en Nonius Marcellus(16) reeds verdienstelijk gemaakt, en onlangs nog
Nicolas Perottus en Ambrosius Calepinus(17), terwijl

(14) Quod igitur ad studia litterarum attinet..., Christo gratia, per Eruditos omnia sunt repurgata,
methodis ad unamquàmque rem discendam non minus feliciter, quàm fideliter conscriptis et
nihilo planè deterius in omnibus quidem nunc habeamus iis etiam gentibus, quae literas
hactenus, &omnem eruditionem satis insolenter sibi solis vindicarunt... (zie Documenten).
(15) Dasypodius bedoelt hier blijkbaar zoowel de juiste omschrijving van de beteekenissen als
de vertaling in de moedertaal.
(16) Het is niet zeer duidelijk welke werken D. hier bedoelt. Van Marcus TERENTIUS VARRO (±
114- ± 26 a.c.n.), een vriend van Cicero, is vooral bekend zijn De Lingua Latina, uitgegeven
door ANDREAS SPENGEL, Berlijn, Weidmann, 1885.
NONIUS MARCELLUS, (ws. 4e of 5e eeuw na Chr.) is de schrijver van een De compendiosa
doctrina ad filium, gewoonlijk geciteerd als De proprietate Sermonis (uitg. door L.
QUICHERAT, Nonii Marcelli, De compendiosa Doctrina, Parijs, Hachette, 1872; H. JUNIUS
bezorgde hiervan een uitgave in 1565).
SEXTUS POMPEIUS is wel de ook door Calepinus in de inleiding op zijn Latijnsch
Woordenboek (ed. Bazel, 1553) geciteerde FESTUS POMPEIUS, Romeinsch grammaticus, ws.
uit de tweede eeuw na Christus. Hij maakte van het De Verborum significatu van Varrius
Flaccus een alphabetisch uittreksel, waarvan alleen de tweede helft (M-V) bewaard is
gebleven. Dit gedeelte werd in 1839 uitgegeven door K.O. MULLER (Leipzig), in 1889 vlg.
door THEWREWK de PONOR (Budapest), die eveneens een fotographischen afdruk bezorgde
van het eenig overgebleven handschrift (Meyers Konversationslexicon6, Leipzig 1905) en
door LINDSAY.
Voor de eerste twee auteurs zie ook SANDYS resp. blzz. 177-180, blz. 220 en blz. 485. Varro,
N. Marcellus, worden eveneens en met Donatus door Calepinus genoemd in de Inleiding op
zijn Lat. wdb.
(17) N. PEROTTUS (PEROTTO, PEROTTI), 1430 (1429 Enc. Ital,)-1480, doceerde te Bologna, werd
apostolisch vicaris, aartsbisschop van Siponto (1458), gouverneur van Ombrië (1465) en
Perousa (1474). Zijn voornaamste werk is de Cornucopia, sive commentaria linguae latinae,
Venetië, 1489; hij was een van de eerste voorstanders van de vernieuwing der classieke
studiën. (Enc. Ital.; Grande Encycl., Larousse).
A. CALEPINUS (CALEPINO of DA'CALEPPIO), ± 1440-1550 (Enc. It.), Augustijner monnik,
besteedde zijn gansche leven aan het bekende Latijnsche, later meertalige, woordenboek,
dat in 1502 te Reggio verscheen, en nadien bijgewerkt werd door verschillende geleerden
Passeratus, La Cerda, L. Chifflet en Facciolati (Enc. Italiana; Encicl. Univ.; Brunet I, 1474;
Larousse).
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Spanje kan bogen op Antonius Nebrissensis(18) en Fransche geleerden ook in die
richting bedrijvig zijn om voor hun land in die leemte te voorzien(19).
De vrienden van Dasypodius hebben hem op dien ‘onwaardigen’ toestand gewezen
en beroep gedaan op zijn vriendschap en tevens op zijn liefde voor de Duitsche jeugd,
om althans de voornaamste, bij de Latijnsche schrijvers voorkomende, woorden in
de moedertaal over te brengen. Op dit beroep is Dasypodius niet dadelijk ingegaan,
al was het zijn wensch, dat ook op dit gebied de Duitschers niet zouden ten achter
blijven bij de andere volkeren. Het ontbrak hem aan de noodige voorbereiding en
ook aan den noodigen tijd. Ten slotte heeft hij toch toegegeven en in zijn schaarsche
verloren uren, vóór daglicht soms, een proeve van bewerking gemaakt. Die bewerking
droeg de goedkeuring van enkele van zijn vrienden weg en ging daarop onmiddellijk
naar de drukkerij, zoodat het werk, nu er eenmaal mee begonnen was, wel moest
voortgezet worden. Dag aan dag heeft Dasypodius dan zijn kopij geleverd, niet in
de mate die hijzelf zou gewild hebben, maar naar de eischen van den drukker, die
er, met het oog op den nakenden verkooptijd, spoed achter zette. Elken dag bekroop
hem de vrees, dat hij een dwaasheid beging en zijn werk wegens overhaasting in een
zeer onvolmaakten vorm zou verschijnen. Toch vertrouwt hij, dat zijn boek, dat hij
niet heeft geschreven om eigen glorie of populariteit, doch alleen ten behoeve van
de Duitsche jeugd, diensten zal kunnen bewijzen bij gebrek aan een ander of in
afwachting van een volmaakter soortgelijk werk.

(18) A. NEBRISSENSIS (ELIO ANTONIO DE NEBRIJA of LEBRIJA), 1444-1532, verbleef een tiental
jaren in Italië, werd bij zijn terugkeer in 1473 professor in de Latijnsche welsprekendheid
aan de universiteiten te Salamanca y Alcala; was een van de eerste Spaansche humanisten;
uitstekend latinist, kende Hebreeuwsch; schrijver van een beroemd geworden Grammatica
Latina (1481), een Gramatica castellana (1492), een Dictionarium latinohispanicum (1492)
en hispanico-latinum (1495), samen opnieuw uitgegeven in 1503, 1506 en volgende jaren,
en ook in 't Fransch bewerkt, Lyon 1511, 1524, Parijs 1538. (Enciclopedia Universal en
ANTONIO PALAU Y DULCET).
(19) Vermoedelijk een allusie op het woordenboek van Etienne.
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Voor de bewerking, deelt Dasypodius ons nog mede, heeft hij de alphabetische orde
gevolgd, behalve voor de afleidingen en samenstellingen, die bij het simplex zijn
behandeld. De namen van boomen, planten, kruiden, steenen en zekere dieren heeft
hij niet alle kunnen opnemen, ofwel omdat er geen aequivalent voor bestaat in het
Duitsch, ofwel omdat zij aan de beste geleerden nog onbekend zijn of ook nog omdat
zij het voorwerp zijn van discussie.
Het geheel staat in het teeken van de pedagogische opvattingen van Vives, van
wien, feitelijk als motto, een uittreksel uit het De tradendis disciplinis in de liminaria
is opgenomen(20). Daarin betoogt Vives, dat een Latijnsch woordenboek moet
samengesteld worden uit de goede Latijnsche schrijvers en niet volledig noch juist
genoeg kan zijn. Bij elk woord hooren een korte ‘interpretatio’ en citaten, opdat de
lezer zeker zou zijn en tevens te weten komen, wat hem anders, zonder voorbeeld,
verborgen zou blijven. Verder acht hij voor de leerlingen een dubbel woordenboek
wenschelijk, een gedeelte Latijn-Volkstaal en een tweede Volkstaal-Latijn, zooals
Nebrissensis dit voor het Spaansch heeft gedaan. Deze opvattingen vindt men
gedeeltelijk weerspiegeld in de volgende woorden van den titel ‘Dictionarium Voces
propemodum universas in autoribus latinae linguae probatis, ac vulgo receptis
occurentes Germanice explicans pro juventute Germanica’. En wanneer het volgende
jaar, in 1536, ook het gedeelte Duitsch-Latijn van de pers komt, is voor Duitschland
het geheele plan van Vives verwezenlijkt, zoodat hier ten slotte nog een derde, en
wel een Spaansch-Belgische richting tot uiting komt.
De hellenist Bedrotus(21) bevestigt in een inleidend woord op denzelfden eersten druk,
dat zijn collega Dasypodius inderdaad zijn woordenboek schreef op verzoek van zijn
vrienden en hij spaart hem zijn lof niet. Hij was, getuigt hij, een belezen en

(20) Zie de Documenten. VIVES (Juan Luis), geb. 1492 te Valencia, studeerde in de wijsbegeerte,
leefde te Parijs, Brugge en Leuven; werkte in de laatste stad samen met Erasmus, verbleef
(1523-1528) in Engeland, o.m. te Londen en te Oxford, doceerde in laatstgenoemde stad,
keerde naar Brugge terug, waar hij in 1540 overleed (Enc. Universal; Biogr. Nat. (H. DE
VOCHT); Winkler Prins 5; DEZOBRY et BACHELET).
(21) BEDROTUS, JACOBUS, uit de ‘Grisons’, was leeraar aan de tweede Latijnsche school te
Straatsburg, doceerde Grieksch en dialektiek (SCHMIDT, J. Sturm, blz. 29).
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oordeelkundig man, een geboren leeraar (vir et multae lectionis et judicis exacto,
atque natus ad pubem literariam recte instituendam) en zijn school leidde hij ‘magna
cum laude’. Toetst men Bedrotus' vleiend oordeel over den geleerde aan het
woordenboek, dan moet men erkennen, dat de lof niet overdreven en de
bescheidenheid van Dasypodius geen ijdel woord is. Nu wij weten hoe het
woordenboek tot stand kwam - een buitenkansje in de geschiedenis van de
lexicographie - mag men er zich eerder over verbazen, dat Dasypodius in zulk een
korte spanne tijds, want meer dan enkele maanden kan hij aan zijn arbeid niet besteed
hebben, een werk wist klaar te krijgen, dat wel voor verbetering vatbaar was, maar
stevig genoeg in elkaar zat om gedurende meer dan een eeuw het Latijnsche
woordenboek in Duitschland te blijven.
Een korte vergelijking met de vroegere Vocabularia en Gemma's is overigens
voldoende om dadelijk in te zien, dat wij, met Dasypodius, in Duitschland staan voor
het begin van een nieuwe periode: die van de moderne lexicographie. Zijn vrienden
hebben dit blijkbaar ingezien, toen zij hun instemming betuigden met zijn proeve
van bewerking en ongetwijfeld was Bedrotus hun zegsman, wanneer hij de
woordenboeken, die voordien sedert jaar en dag (patrum memoria) in de scholen
gebruikt werden, veroordeelt als ‘re et nomine barbara’. Barbaarsch van inhoud en
naam, hetgeen, zoo voegt hij er met een in onzen tijd nog niet geheel verdwenen
minachting aan toe, wel niemand zal verwonderen voor een barbaarschen tijd, waarin
niets behoorlijk werd onderwezen(22)!
In een kort gedicht van drie disticha beveelt ook Sapidus het Dictionarium aan de
Duitsche jeugd aan en wel als een veilige gids voor het opzoeken van de juiste
beteekenis van de woorden. Het schijnt wel, dat dit het voornaamste doel is, dat
Dasypodius nastreefde, want ook in een kort gedicht van hem op het titelblad vestigt
hij daarop de aandacht, en in de volgende uitgaven worden telkens beide gedichten
met het stuk van Bedrotus herdrukt.
In een slotwoord komt Dasypodius nogmaals terug op de

(22) Patrum memoria in scholis terebantur dictionaria & re & nomina barbara, quod quidem seculo
adeo barbaro & quo nihil recte ac suo ordine docebatur, factum esse nemo mirabitur. (Zie
Documenten, blz. 1064).
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DASYPODIUS P. DICTIONARIUM 1535.
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Dasypodius P. Dictionarium Latinogermanicum et Germanicolatinum 1537.
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overhaasting, waarmede zijn werk gedrukt werd en verbeterd moest worden.
Samenstellen en verbeteren moesten terzelfder tijd gebeuren. Grove fouten zullen,
meent hij, wel niet voorkomen, maar er zijn een zeker aantal kleinere vergissingen
en drukfouten blijven staan, waarvan hij enkele voorbeelden aanhaalt, b.v. Thesis
voor Tressis, Cetussis voor Centussis, Textans voor Dextans.
Levert dit slotwoord ons het indirecte bewijs, dat de auteur wel van de degelijkheid
van zijn arbeid bewust was, zoo getuigt het anderzijds ook van zijn eerlijk streven
naar juistheid en nauwgezetheid.
***

De uitgave van het Dictionarium was een succes voor Dasypodius en voor den
Straatsburger drukker Wendelinus Rihelius. Spoedig moest aan een tweeden druk
worden gedacht en die verscheen het volgende jaar, 24 Februari 1536. In een nieuw
Voorbericht herinnert de auteur aan de omstandigheden, waarin de eerste druk
verschenen was en hoe hij toen meer naar den drukker dan naar zich zelf geluisterd
had. Thans hebben beiden echter al hun zorgen aan de nieuwe uitgave kunnen
besteden. Dasypodius heeft zijn werk van het begin tot het einde herlezen, veranderd,
gewijzigd, verbeterd en inzonderheid aangevuld met een lijst van plaats- en
riviernamen in Duitschland, met de namen van maten, gewichten, munten en dies
meer. Volgens den raad van Vives, heeft hij de Latijnsche woorden in het Duitsch
vertaald en vice-versa. Dit laatste, zegt hij, is eigenlijk een tweede werk en daaraan
heeft hij een bijzondere zorg besteed om de jeugd volle zekerheid te kunnen geven
bij het naslaan.
Deze tweede druk ziet er dan ook geheel anders uit dan de eerste. Aan de liminaria
is nog een gedicht van Joannes Hospinianus Steinanus(23) toegevoegd en onmiddellijk
op den titel

(23) HOSPINIANUS JOHANNES of J. WIRTH. Zwitsersch geleerde, geboren te Stein (Zürich) 1515,
overleden te Basel in 1575, waar hij in hetzelfde jaar professor was geworden in het Grieksch;
werd in 1544 professor in de rhetorica en in 1545 professor in de logica. Zijn voornaamste
werken, alle in 't Latijn geschreven, betreffen de dialectica. (Grande Encyclopédie en in
Allgemeine Deutsche Biographie, 1881, artikel geteekend PRANTL).
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volgt de lijst van de daareven vermelde namen van plaatsen, rivieren, enz.
Die lijst is feitelijk niets anders dan een groepsglossarium, een zgn. Vocabularius
Rerum, gemoderniseerd natuurlijk, maar toch zuiver middeleeuwsch van opvatting,
zoodat het boek thans een tamelijk hybridisch karakter krijgt. Het bestaat inderdaad
uit vier stukken: a-b) een woordenboek Latijn-Duitsch met een groepsglossarium,
c-d) een wdb. Duitsch-Latijn met een dito glossarium. Dasypodius geeft voor de
opname van het groepsglossarium alleen deze verklaring: dat men de woorden
gemakkelijker bij de hand zal hebben, als men ze noodig heeft. Aan welke bepaalde,
al of niet pedagogische, behoefte hij daarbij gedacht heeft, is niet duidelijk. Het zou
ons evenwel niet verwonderen, indien er ook de bijbedoeling achter zat om de oudere,
buitengewoon verspreide Vocabularia Rerum van Brack, die met de Gemma's c.s.
de vraagbaak waren van de late Middeleeuwen, eveneens van de baan te helpen. Dat
glossarium zal echter nog lang in de latere drukken behouden blijven en eerst in
*1577 met het woordenboek worden versmolten.
Die tweede druk van het Dictionarium heet ‘Dictionarium Latinogermanicum’.
In Maart 1537 verschijnt de derde druk onder den voortaan definitieven titel
Dictionarium Latinogermanicum et Germanicolatinum. Van dezen druk bestaan ook
exemplaren gedateerd Augustus 1538. Het woordenboek heeft nu zijn vasten vorm
gekregen en het succes blijft aanhouden. Na de eerste drie bezorgde W. Rihelius nog
acht nieuwe uitgaven, nl. in 1539, 1540 1541, 1543, 1544, 1547, 1548, 1554, te
samen elf uitgaven in negentien jaar, waarbij nog een twaalfde, ongedateerde, te
voegen is.
Op het titelblad van de drukken van 1540-1544 staat de vermelding Recognitum
et locupletatum, op dat van 1547, 1548 en 1554 Quarto recognitum. De laatste twee
zijn dus als herdrukken van 1547 te beschouwen en het ‘quarto recognitum’ komt
uit, als men het vertaalt ‘voor de vierde maal herzien’ en wel in 1536, 1537 (of 1537,
1539?), 1540, 1547.
Heeft Dasypodius zijn werk dus nog herzien en aangevuld (in 1540 zijn het geslacht
van de naamwoorden, het praeteritum en het supinum van de werkwoorden er bij
gekomen), aan de samenstelling heeft hij niet veel meer veranderd. Er wordt van
1547 af (en ws. tot 1577, zie beneden, blz. 984) alléén nog een nieuwe
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woordenlijst bij het groepsglossarium gevoegd onder den titel: Forensia, Forensium
Verborum et loquendi generum interpretatio.
Zooals uit de bovenstaande gegevens blijkt, zijn Dasypodius en de drukker W.
Rihelius elkander getrouw gebleven. Beiden hebben blijkbaar in een geest van
hartelijke verstandhouding en wederzijdsche waardeering samengewerkt. Daarvan
geeft de inleiding op den derden druk (1537), die in de latere uitgaven werd
overgenomen, hetgeen meermalen tot een verkeerde dateering aanleiding heeft
gegeven(24), ons het bewijs. Het succes van het nieuwe woordenboek had de afgunst
opgewekt van andere drukkers, die met recht konden vreezen, dat zij hun voorraad
oudere Vocabularia niet meer van de hand zouden kunnen doen. Daaruit ontstond
een conflict, waarover Dasypodius zich in heftige woorden uitlaat. Een
voorafgaandelijke toelichting is hierbij niet overbodig.
Dadelijk na het verschijnen van den Dasypodius hadden twee andere drukkers,
Joh. Albrecht en Joh. Schott, het voornemen opgevat om het woordenboek na te
drukken. Zijzelf hadden niet minder dan zeven vocabularia in den handel en voelden
zich bedreigd. Toen Rihelius hun opzet vernam, klaagde hij ze aan bij de overheid.
In die aanklacht(25) noemt hij onder de uitgaven van Hans Albrecht het Vocabularius
Ex Quo, het Vocabularium predicantium, de Gemma Gemmarum, en beweert hij,
dat die woordenboeken sedert twintig jaar in de goede scholen niet meer gebruikt
worden, overigens ‘ganz verlegen und verspurt’ en op zich zelf ‘nichtig’ zijn. Toen
de uitgave van 1536 een nieuw succes bleek te zijn - de oplage bedroeg niet minder
dan 3000 exemplaren - klaagden Albrecht en Schott hun mededinger aan van plagiaat.
Hoe de zaak, die tot veel geschrijf aanleiding schijnt te hebben gegeven, afliep, is
niet bekend, doch hoe Dasypodius op deze aanklacht reageerde, leert ons zijn derde
voorbericht.

(24) Zoo beschrijft BELLAARD, blzz. 40-43, als een druk van 1537 de uitgave van Theodosius
Rihelius, die zich in de Kon. Bibl. te 's Gravenhage bevindt en van ± 1577 dateert (zie Lijst
van Drukken, nr. 26).
(25) Over dit geschil zie Archiv für Geschichte des deutschen Buchhandels, V, blz. 28 vlg. De
klacht van Rihelius wordt er afgedrukt blz. 88. Volgens P. Heitz te Straatsburg, die mij op
dit artikel wees en mij in de gelegenheid stelde zijn exemplaar te raadplegen, waarvoor ik
hem mijn bijzonderen dank betuig, zou het artikel in het Archiv van STIEDA zijn.
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Na zich nogmaals verontschuldigd te hebben over de haastige afwerking van den
eersten druk en herinnerd te hebben aan de in de tweede uitgave aangebrachte
verbeteringen, vertelt hij, dat deze laatste spoedig was uitverkocht, de uitgever elken
dag navraag kreeg en eerder dan verwacht werd een derden druk moest voorbereiden.
Terwijl Dasypodius zijn eigen nota's en die van zijn vrienden verwerkte ter aanvulling
en verbetering, zijn zekere individuën (namen noemt Dasypodius niet), uit afgunst
of geldzucht, aan 't schreeuwen gegaan als veldmuizen en in den oogst van anderen
gaan maaien. De eerste heeft hij een taak op zich genomen en hij zal niet dulden, dat
men zich lichtzinnig op een terrein begeeft, dat eenigszins het zijne is geworden.
Allerminst ligt het in zijn bedoeling aan anderen eenzelfden arbeid te willen
verbieden. De geleerden spoort hij integendeel aan, door beter werk, het zijne
overbodig te maken, maar, als eerlijk man, kan hij niet aanvaarden, dat men van zijn
naam misbruik maakt om er voordeel uit te halen en aan derden nadeel te berokkenen
of in zijn werk dingen in te lasschen uit, hij weet niet, welke boeken, of de door hem
gevolgde orde te wijzigen. Die orde heeft hij wel overwogen: de samenstellingen en
afleidingen, bij het titelwoord gevoegd, zullen de leerlingen de woordfamilies beter
doen kennen en onthouden.
Elken dag wordt die methode op de proef gesteld door bevoegde meesters en zij,
die zelfs weinig Latijn kennen, weten uit welke schrijvers hij niet zonder moeite zijn
woorden heeft gehaald. Waarom gaan die vriendelijke heeren dan vertellen, vraagt
hij, dat ik auteurs van verdacht allooi heb geplunderd, wier naam alléén alle geleerden
doet walgen en die sedert jaren uit de school zijn gebannen? Daardoor leveren zij
het bewijs van hun onverstand en hun gebrek aan ernst.
Eenzelfde beleediging wordt zijn vriend Rihelius aangedaan, terwijl hij aan de
Duitsche jeugd een uitstekenden dienst heeft bewezen. Uit eigen beweging en op
eigen kosten heeft hij, tegen een geringen prijs, zijn woordenboeken in het bereik
gesteld van allen, die er nut willen uit halen. Doch Rihelius zal binnen kort recht
eischen en hij zal dit, voorzien van een koninklijk privilegie, vast gemakkelijk
verkrijgen.
Ten slotte wijst Dasypodius er op, ‘en zulks zal eveneens onderschat worden’, dat
zijn derde druk werd bijgewerkt. Talrijk zijn de aanvullingen niet, maar voor de
geleerden zijn zij een
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aanwinst en de personen, over wie hij het heeft gehad, willen verhinderen, dat zij
binnen het bereik van het publiek zouden komen. Weinig boekhandelaren zouden,
hoe keurig en verrijkt zijn woordenboek ook zij, deze uitgave gekocht hebben, omdat
zij zich tegen een lageren prijs de andere, hoe slecht en foutief ook, zouden hebben
aangeschaft. Men heeft nu eenmaal de dwaze gewoonte eerder naar den prijs dan
naar het nut van een boek te kijken! Wat anderen daar ook mogen over denken; de
degelijkheid is zijn eenige gids geweest en daarom heeft hij de gebruikers tijdig
willen waarschuwen voor de aangeklaagde aanvallen, opdat zij er geen nadeel zouden
van ondervinden. Hij laat het aan anderen over goede of slechte Calepini te drukken.
Hij heeft zijn werk toevertrouwd aan Rihelius, die hem en de andere geleerden een
goed hart toedraagt en geeft zijn lezers, om te besluiten, den raad hun woordenboeken,
indien zij meenen er hun voordeel mee te kunnen doen, bij Rihelius te koopen.
***

Na den dood van Wendelinus Rihelius in 1554 bleef zijn drukkerij eerst in handen
van de Erven. Van 1559 af verschenen er uitgaven onder den naam van Josias Rihelius
en, dit weten wij nu door onze lijst van drukken, van 1564 onder dien van Theodosius
Rihelius. Beide zonen drukten tot circa ± 1621(26). Hoe de zaak verdeeld werd, is ons
onbekend. Wat den Dasypodius betreft, constateert men, dat hij tot het Rihelius-fonds
blijft behooren. De eerstvolgende drukken in 1559, 1562, 1563 worden bezorgd door
Josias, terwijl de latere, in 1564, 1565, 1569, 1570, 1592 en 1596, verschijnen op
den naam van Theodosius. Van laatstgenoemde troffen wij vier ongedateerde drukken
aan, waarvan één (nr. 25) gebonden is in een ouden stempelband, gedateerd 1577 en
gemerkt C.P. Met vrij groote zekerheid mag hieruit worden afgeleid, dat die druk in
hetzelfde jaar van de pers kwam. Misschien heeft Josias het woordenboek, met andere
werken, aan zijn broeder Theodosius afgestaan, toen deze laatste zelf aan het drukken
ging, reeds van 1564 af en

(26) Uit het in vorige noot vermelde artikel, blz. 15.
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niet van 1571 zooals werd verondersteld(27). In welk jaar de andere ongedateerde
uitgaven verschenen, kunnen wij slechts gissen. Tusschen nrs 25 en 24 bestaat dit
verschil, dat in 25 (*1577) het groepsglossarium en de Forensia met het woordenboek
zijn versmolten en daar dit op een belangrijke omwerking wijst, mag verondersteld
worden, dat de uitgave van *1577 jonger is dan 24, die dan zou vallen tusschen 1564
en *1577. Nummer 27 bevat een aanbeveling van H. Wolff. Is dit stukje niet
posthuum, dan dateert deze druk van vóór 1580(27a). Wegens de gelijke signaturen
hooren nrs. 25, 26, 27 bij elkaar. De volgorde is echter niet zeker. Wegens het De
Novo auctum in den titel van 25 is de orde misschien 27, 26, 25, maar de latere
uitgaven van Theodosius hebben weer Denuo. Het De Novo schijnt wel op de
omwerking te slaan en de eerste te zijn in de rij.
Er bestaan nog twee andere ongedateerde drukken, een van Christophorus ab
Heyden te Straatsburg en een van Theodoricus Petri te Amsterdam.
Christophorus ab Heyden (Van der Heyden) drukte sedert 1616. Volgens het
doopregister van St. Thomas werd hij geboren 24 Mei 1591. Hij overleed tusschen
1625 en 1630 en zijn zaak wordt door de Erven en Caspar Dietzel voortgezet tot
1652(28). Op naam van de Erven, maar gedrukt voor C. Dietzel en de Erven, staat ook
nog een goed verzorgde ongedateerde uitgave, waarin vooraan nog eens haast alle
vorige liminaria worden herdrukt.
THEODORICUS PETRI is vermoedelijk DIRCK PIETERSZ. PERS (ook D. PZN.
WITTEPERS of D. PSZ., of nog in 't Fransch THEO-

(27) In hetzelfde artikel.
(27a) WOLFF, Hieronymus, geb. 1516 in Zwaben, gest. 1580 te Augsburg. Studeerde te Wittenberg,
volgde er lessen van Luther, Amerbach en Melanchton, schoolhoofd te Mulhausen (Thuringen)
en te Nurenberg, verbleef achtereenvolgens te Tubingen, Straatsburg, Bazel, Parijs, Bazel
en eindelijk bij Ant. Fugger te Augsburg, waar hij directeur werd van het college en de
bibliotheek (HOEFER en Allg. Deutsche Biographie). Zie de Addenda.
(28) Deze inlichtingen zijn wij verschuldigd aan Dr. Ritter, bibliothecaris bij de Bibliothèque
Nationale et Universitaire te Straatsburg, die ons nog berichtte, dat Marx van der Heyden,
geboren 30 Maart 1593, broeder van Christophorus, eveneens drukker was te Straatsburg.
In 1621 gaf hij het eerste deel van Sleidanus' vertaling uit; hij bleef werkzaam tot ongeveer
1648. Den naam Marx droeg hij naar zijn vader. Aan Dr. Ritter betuigen wij onzen
welgemeenden dank voor zijn voorlichting.
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DASYPODIUS-RESCHELIUS - LATIJN-TSJECHISCH 1560.
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DASYPODIUS CATHOLICUS. LATIJN-DUITSCH-POOLSCH 1642.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

985
PIERRE), dichter-uitgever, vriend van Vondel, geboren c. 1580 en overleden
te Vlissingen 1662. G. Brandt herdacht hem in een gedicht. Volgens Ledeboer
verschenen bij hem boeken van 1605-1650. Ons Berlijnsch exemplaar is niet nader
te dateeren; tot dusver blijft het in alle geval een unicum(29).
Een bijzondere vermelding verdient ten slotte de Tsjechische bewerking van den
Dasypodius, die in 1560 verscheen te Olmutz. Uit het voorwerk vernemen wij, dat
dit het eerste Latijnsch-Tsjechisch en Tsjechisch-Latijnsch woordenboek is. Het
werd bewerkt door THOMAS RESCHELIUS (28a) ter gelegenheid van de opening van
een nieuwe school te Crumnovia (Krumau). Reschelius zou enkele jaren voordien
aan de bewerking zijn begonnen, doch ze hebben stopgezet, toen het gerucht liep dat
iemand anders er zich had voorgespannen. Van deze laatste onderneming kwam
echter niets terecht, zoodat Reschelius, op aandringen van zijn vrienden, zijn taak
weer opnam en ze, ten bate van de jeugd, tot een goed einde bracht. Deze
bijzonderheden, die een eenigszins verdachte verwantschap vertoonen met wat wij
over het ontstaan van den Dasypodius weten, staan in een voorafgaand woord tot de
Boheemsche jeugd door Christophorus Hecyrus. Het boek zelf is opgedragen aan
G. à Rosenberg ‘Domus Rosenbergensis gubernatori, inclyto Regni Bohemiae Premati
&c.’, stichter van de nieuwe school.
Bij Von Bahder worden nog drukken van 1563, 1565 en 1625 opgegeven(29a).
De laatste besproken uitgaven volgen elkander in een trager tempo op, maar weldra
gaat het woordenboek een tweede periode
DORE

(29) Bovenstaande inlichtingen over PETRI verstrekte ons de Heer H.F. WIJNMAN,
adjunct-bibliothecaris van de Universiteits-bibliotheek te Amsterdam, wien wij een
welgemeend woord van dank toesturen voor zijn bereidwillige mededeeling. Hij verwijst
verder naar Kleerkooper-Van Stockum, blz. 558, het Jaarboek Amstelodamum 1928, blz.
35-36, en Ledeboer, blz. 133-134 i.v. Pietersz. en Pers.
Hier volgt Brandts gedicht op zijn afbeelding:
Dit 's Pers, die meenigmaal den drukpers holp aan 't gaan,
Die Ripaas beeldespraak Den Duitschen deedt verstaan,
Hy schreef, hy rymde uit lust, tot wysheit en tot deugt.
Zyn stichtelyke zang wekt Christelyke vreugt.
12 April 1662.
(Uit G. Brands Poêzy, Amsterdam, W. Barents, 1725).
(29a) Zie de Addenda.
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van succes te gemoet onder den nieuwen titel van Dasypodius Catholicus. In 1634
werkt de Keulsche drukker Petrus Metternich het om in katholieken zin, vermoedelijk
voor en met medewerking van het Keulsche gymnasium S. Laurentius. Buiten de
liminaria (opdrachten, gedichten en dies meer) is de opzet vrijwel dezelfde gebleven,
met dien verstande, dat het voor de katholieke gebruikers werd bijgewerkt en hetgeen
hun aanstoot kon geven werd weggelaten. In het woordenboek zelf en in het Appendix,
feitelijk een uitgebreid Vocabularium Rerum, is de alphabetische orde echter streng
in acht genomen. De composita staan dus niet meer bij het simplex.
In 1642 verscheen van den Catholicus een drietalige uitgave te Dantzig bij Andreas
Hünefeld met: a) Latijn-Duitsch, b) Poolsch-Latijn-Duitsch, c) Latijn-Duitsch-Poolsch
en d) hetzelfde Appendix als boven.
In 1653 bezorgt Johannes Gottfried Schoenwetter te Frankfort een herdruk van
1634, terwijl Petrus Metternich in 1660 een derden en in 1667 een vierden druk in
het licht zendt, waarvan het eerste stuk drietalig is geworden, nl.
Latijn-Grieksch-Duitsch. Er moet dus nog een tweede druk bestaan, daar het niet
waarschijnlijk is, dat Metternich de uitgaven van Dantzig en Frankfort zou hebben
medegerekend.
Tweetalige uitgaven komen nog uit:
in 1670 bij Petrus Metternich Sr (nog als editio quarta);
in 1676 bij zijn weduwe (editio quinta);
in 1682 en 1692 bij zijn zoon Arnoldus (beide als editio sexta);
in 1694 bij denzelfde (als editio septima);
in 1709 bij denzelfde (editio octava).
Zonder inachtneming van de dubbele editio quarta, en sexta, maakt dit een totaal
uit van tien bekende drukken, waarbij eventueel nog te voegen is de editio secunda
van Petrus Metternich. Alles te samen een eerbiedwaardig aantal, dat Dasypodius'
werk bovendien tot in het begin der XVIIIe eeuw in Duitschland een vaste en
vooraanstaande plaats heeft verzekerd.
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Brief van A. Schorus aan Dryander.
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Dasypodius-Schorus. Latijn-Nederlandsch 1542.
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II. - Antonius Schorus Van Hoogstraten
1. - Schorus te Antwerpen en te Straatsburg.
Het Dictionarium Latinogermanicum et Germanicolatinum van Dasypodius werd in
1542 voor het Nederlandsch bewerkt door Antonius Schorus Hochstratensis en
uitgegeven te Antwerpen bij G. Montanus.
Wie is die Schorus, wiens naam tot dusver in de Nederlandsche lexicographie
vrijwel onbekend is gebleven?
Uit het levensbericht van Antonius Schore of Schorus in de Biographie Nationale,
dat door Prof. A. Roersch werd opgesteld en hoofdzakelijk steunt op gegevens, die
te onzent voor het eerst door de Bibliotheca Belgica(1) werden bekend gemaakt,
vernemen wij, dat men tot 1542 van hem niets anders afweet, dan dat hij in dat jaar
een Nederlandsche uitgave bezorgde van den Dasypodius en toen te Antwerpen
verbleef. Om godsdienstige redenen zou hij de stad verlaten hebben en uitgeweken
zijn naar Straatsburg, alwaar hij in de school, gesticht door den beroemden Johannes
Sturmius, de collega zou geweest zijn van Capito, Bucer, Hedio, Sapidus, Bedrotus
en Dasypodius. Begin 1546 werd hij te Heidelberg professor in de Rhetorica aan de
Universiteit aldaar en later werd hem de leiding toevertrouwd van een pedagogium,
waarin de leerlingen tot de universitaire studies werden voorbereid. In 1550 moest
hij, wegens de opvoering te zijnen huize van een tooneelstuk Eusebia, Heidelberg
verlaten. Hij vestigde zich te Lausanne en stierf er in 1552(2)..
Bellaard gaf een korte beschrijving van de boven vermelde bewerking naar het
ex. van de Univ. Bibl. te Utrecht en zegt verder alléén, dat A. Schorus omstreeks
1537 te Straatsburg leeraar in de letteren was, waar hij Dasypodius leerde kennen.
Bellaard geeft zijn bron niet op, maar vermoed mag worden dat het door hem vermelde
jaartal 1537 hem ingegeven is door

(1) Bibliotheca Belgica, 2e série, t. XXII, i.v. Schorus.
(2) Zie voor de hier genoemde geleerden de nota's bij het vorige stuk over Dasypodius. Voor
het sterfjaar, zie blz. 991.
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de inleiding van het Haagsche exemplaar (zie boven noot 24)(3).
Ook volgens Van der Aa(4), onderwees Schorus te Straatsburg onder Johannes
Sturmius. Van der Aa had zijn inlichting vermoedelijk uit Sweertius(5), bij wien men
het volgende leest: ‘Antonius Scorus, Hochstratenus Brabantus, si vera narrat
Ludovicus Guiccardinus in Belgi descriptione. Eloquentiae deditus Argentorati sub
Ioanne Sturmio professus, scripsit...’.
Heeft Schorus werkelijk onder Sturmius geleeraard? Zoo ja, dan moet dit gebeurd
zijn tusschen 1538, het jaar van de inrichting van het gymnasium, en 1546, het jaar
van zijn aankomst te Heidelberg.
Wij hebben persoonlijk te Straatsburg(6) het archief van St. Thomas onderzocht,
waarin de oude documenten betreffende het Gymnasium worden bewaard, doch
ontdekten er niet het geringste spoor van Schorus. Noch in het advies van Sturmius
over de oprichting van het gymnasium, noch in het boekje ‘-Legenten, Schulmeister’
wordt zijn naam genoemd, en evenmin is dit het geval in de Protocollen van de
Scholarchen van 1535 tot 1546. Deze protokollen bevatten o.m. de notulen van de
vergaderingen van het ‘Conventus Scholasticum’, het zgn. Straatsburger ‘Ministerie
van Onderwijs’, uit de jaren 1542, 1544, 1545. Het protokol van 1545 bevat het
verslag van de ‘Convocation der Schul- und Leermayster gehalten Anno M.D. XLV.
29 Januarij per Do. Casp. Hedionem notata’ en vermeldt nog meer dergelijke
‘Convocationen’, o.m. op 30 Juni, 1 October, 18 en 28 November van hetzelfde jaar.
De namen van de klasseleeraren werden er in opgegeven, doch nergens is er sprake
van Schorus.
Ds. J. Adam te Dorlisheim, die juist het archief van St. Thomas had gecatalogeerd,
toen wij dit te Straatsburg raadpleegden,

(3) BELLAARD, Teuthonista, blzz. 40-44. Bedoelde uitgave is het Haagsche exemplaar van een
ongedateerden druk van Theodosius Rihelius; zie de lijst van drukken achteraan, nr. 26.
Bellaard citeert nog, naar Spanoghe en J.H. Halbertsma, de uitgaven van 1557 en 1569 (nrs.
4 en 6 van onze Schorus-drukken), maar heeft, evenmin als zijn voorgangers, vermoed, dat
de tweede opgenomen taal Nederlandsch was en niet Duitsch.
(4) Biographisch Woordenboek, XVII, 422.
(5) Ath. Belg., blz. 138.
(6) Voor de in het archief te Straatsburg onderzochte documenten, zie de bibliographie.
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herinnerde zich niet den naam van Schorus ontmoet te hebben. Wel bevindt zich nog
in de correspondentie van en aan Dryander een ongedateerde brief van Schorus,
waarop in de Bibliotheek Belgica reeds de aandacht werd gevestigd(7). Schorus schrijft
daarin aan zijn vriend, dat hij uitgeweken is en zich te Straatsburg bevindt. Wegens
al te vrije verklaringen over de leer werd hij op een regenavond door een
gerechtsdienaar, dien hij van ziens kende, bij den markgraaf ontboden. Schorus, die
juist naar bed wou en gedeeltelijk uitgekleed was, vroeg om zijn mantel te mogen
gaan halen. Dit werd hem toegestaan en van die gelegenheid maakte hij gebruik om
langs een achterdeur vrij te komen. Zijn vlucht werd als een bekentenis beschouwd.
Zijn huis werd den geheelen nacht bewaakt en de geheele inboedel opgeschreven.
Alle boeken werden zorgvuldig onderzocht. Men vond niets verdachts, maar zijn
vlucht diende tot voorwendsel om hem schuldig te verklaren. Hij wacht nu op zijn
vrouw en zijn goederen, die hij heeft kunnen terugkoopen. Totdat God hem elders
heenzendt, zal hij te Straatsburg blijven.
Hautz, afgaande op het gezag van Vierordt, neemt aan, dat deze brief op zijn vlucht
uit Heidelberg slaat en de ‘marchio’ markgraaf Ernst zou zijn, die toen te Pforzheim
zijn residentie had, aan een bevel van den Keizer zou gehoorzaamd hebben en Schorus
de kans heeft willen geven om te ontvluchten(8). Deze stelling is moeilijk te
aanvaarden. In een zeer interessant artikel over de opvoering van Schorus' Eusebia
in 1550 te Heidelberg betoogt Hans Rott(9), dat de brief van Schorus aan Dryander
op zijn vlucht uit Antwerpen slaat. Ten onrechte, schrijft hij, heeft Hautz de ‘marchio’,
waarvan in den brief sprake is, geïdentificeerd met Pforzheim, de residentie van
Markgraaf Ernst van Baden-Durlach. Die Marchio is, en hiermee zijn wij het
volkomen eens, de markgraaf van Antwerpen, waarvan Myconius eveneens gewaagt
in een schrijven aan Calvijn uit

(7) Bibliotheca Belgica, l.c. Zie de fotografie van den brief hierboven en de transcriptie bij de
Documenten.
(8) HAUTZ, Origines, blz. 49-50, noot 138.
(9) Kaiser Karl V und Eusebia, blz. 162-163. De stelling, dat de brief op zijn vlucht uit Antwerpen
slaat, werd reeds door de Bibliotheca Belgica verdedigd, terwijl Roersch zich aansluit bij de
meening van Vierordt.
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Bazel 6 Maart 1545 over de vlucht van Petrus Alexander van Arras.
Bovendien kan men van Antwerpen aannemen, dat het in dien tijd een ‘Carcer
Babylonis’ heet, veel minder van Heidelberg.
Rott meent verder, evenals de Bibliotheca Belgica, dat die vlucht moet geschied
zijn tusschen 3 November 1542 (datum van de voorrede van het Dictionarium) en
13 December 1543, den dag waarop Dryander werd gevangen genomen te Brussel
en voor 15 maanden opgesloten. Deze dateering komt ons minder waarschijnlijk
voor in verband eenerzijds met het ontbreken van elke aanwijzing over het verblijf
van Schorus te Straatsburg in de jaren 1543-44 en anderzijds met een door Rott
medegedeeld stuk uit een brief van Bucer uit Straatsburg 15 Juli 1545 aan zijn vriend
Ambrosius Blarer(10). Bucer schrijft daarin ‘und haben jüngst den trefflichen Lehrer
Simon Lithonius verloren; doch hat uns Gott einen verbannten Adeligen, mag.
Antonius aus Antwerpen, sehr gelehrt in den Sprachen fromm und zum Lehren
geschickt, gegeben. Von seinem Haus ohne Rock verhaftet, bat er, den Rock holen
zu dürfen, entkam so den Häschern durch eine Hintertüre und verbarg sich in der
volkreichen Stadt, bis sichere Flucht möglich war. Der Kaiser wütet unglaublich
gegen die Frommen.’
Het verwondert ons, dat Rott niet gemerkt heeft, dat het in dezen tekst onderstreepte
jüngst niet te vereenigen is met zijn dateering. Jüngst beteekent toch ‘onlangs’ en
dat kan den 15en Juli 1545 onmogelijk slaan op een twee jaar oudere periode. Uit
den brief van Bucer kan men met zekerheid, dunkt mij, opmaken, dat Schorus kort
voor Juli 1545 in Straatsburg is aangekomen en er Simon Lithonius moet hebben
vervangen tot aan zijn vertrek naar Heidelberg in Januari 1546. Aldus kan men
begrijpen, dat zijn naam in de hierboven genoemde protocollen

(10) ROTT, ibidem, blz. 163, inz. noot (1). De aangehaalde tekst komt overeen met den brief aan
Dryander. Over SIMON LITHONIUS zie de Addenda. Over de bedrijvigheid van Schorus te
Straatsburg wist Rott, wiens artikel ons eerst onlangs bekend werd, toen deze studie nagenoeg
klaar was, evenmin iets te ontdekken. Wij betuigen onzen dank aan den boekhandelaar
Carlebach te Heidelberg, die onze aandacht op het artikel vestigde en ons een exemplaar van
Rott's artikel bezorgde.
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niet voorkomt, en ook niet vermeld wordt in de toespraak, die Valentinus Erythraeus,
deken der Facultas Artium van de Academia Argentoratensi, in 1574 hield hij de
promotie van enkele Magistri Philosophiae en waarin hij de voornaamste geleerden
opsomt, die aan de school hebben gedoceerd.(11)
Steeds in dezelfde richting wijst nog de bijzonderheid, dat niet alléén Schorus'
Voorbericht op zijn woordenboek van 1542 in de latere drukken is verdwenen, maar
dat zelfs zijn naam als bewerker niet meer genoemd wordt, hetgeen ongetwijfeld wel
aan zijn vlucht uit Antwerpen zal toe te schrijven zijn.
Ten slotte weet men uit de officiëele documenten over de opvoering van Eusebia,
dat te Heidelberg eerst een onderzoek werd ingesteld en dat Schorus bij het begin
van dat onderzoek de stad verliet, zoogezegd om persoonlijke aangelegenheden,
maar er niet meer terugkeerde(12).
Zijn vrouw en zijn dochtertje kwamen slechts 15 maanden later aan te Lausanne,
waar zij in den Zomer 1551 door de aldaar heerschende pest werden aangetast.
Schorus zelf ontsnapte niet aan de besmetting en alle drie stierven ongeveer gelijktijdig
aan de vreeselijke plaag. Volgens brieven van zijn vrienden moet Schorus tusschen
12 en 21 Juni 1551 overleden zijn(13).
Uit het voorbericht van het Dictionarium van 1542 kan men afleiden, dat Schorus
in dien tijd als latinist werkzaam was te Antwerpen. Naar het voorbeeld van
Dasypodius verwondert hij zich er over, dat niemand onder ‘onze mannen’ tot dusver
er aan gedacht heeft een dergelijk woordenboek te maken, waaraan voor de kinderen
werkelijk behoefte bestond: ‘miror quod hec dictionaria tam necessaria pueris, à
nemine nostrorum hominum, hactenus scholis exhibita sunt’. En evenals Dasypodius,
de ‘aartsmeester van de Straatsburger School (doctissimus scholae Argentinensis
archididascalos) het ten behoeve van zijn leerlingen schreef,

(11) Oratio, blzz. 35 vlg.
(12) ROTT, blz. 173. Zie de Schorus-documenten achteraan (Personalia 10: brief van den Keurvorst
aan den Keizer).
(13) ROTT, blz. 176. Roersch gaf, na Hautz, het jaartal 1552 op; hetzelfde jaar vindt men bij
ANDREAE, Conatus (zie Documenten, blz. 1120); de Bibliotheca Belgica, steunende op de
Inleiding van Schorus' Ciceronianus van 1557, veronderstelde ten onrechte, dat dit werk
slechts na zijn dood verscheen. De Ciceronianus van 1557 is een herdruk van de uitgave van
1551.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

992
zoo heeft hij het vertaald voor de zijne: ... in gratiam suorum puerorum id ego in
communem usum nostrorum transtuli’.
Bovendien was dit niet zijn eerste werk. Aan het slot raadt hij de leerlingen aan
‘zijn eerste vrucht’ (has meas primitias) te raadplegen en gebruik te maken van zijn
vroegere werken over andere onderwerpen (utimini jam mea opera vobis addicta in
aliena re)(14).
Guiccardini zal wel gelijk gehad hebben, toen hij hem ‘eloquentiae deditus’ heette,
en het is werkelijk jammer, dat van de bedrijvigheid van Schorus te Antwerpen zoo
weinig tot ons is gekomen.
Daar hij zelf zich Hochstratanus noemt, kwam hij vermoedelijk uit Hoogstraten
naar Antwerpen. Te Hoogstraten nu leefde, in 1532 een ‘meester Anthonise’, die er
een school open hield, waarschijnlijk een kostschool(15). Zou deze meester niet dezelfde
persoon zijn als onze Schorus? Naam en datum wettigen de veronderstelling. En is
de mededeeling van Bucer juist, dan behoorde hij tot een adellijk geslacht;
opzoekingen in die richting leverden echter geen resultaat op.
Uit de bovenstaande gegevens, die, wij geven dit gaarne toe, niet alle een afdoende
bewijskracht hebben, zou men de eerste helft van Schorus' loopbaan als volgt kunnen
opbouwen.
Antonius Schorus werd geboren te Hoogstraten en was er circa 1532 schoolmeester.
Later vestigde hij zich te Antwerpen, was er leeraar in het Latijn, schreef er
schoolboeken voor het onderwijs in die taal en bewerkte er in 1542 den Dasypodius.
Hij was bevriend met Dryander, werd verdacht aanhanger te zijn van de hervorming
en vluchtte naar Straatsburg, vermoedelijk in het voorjaar 1545 (April-Juni). Vandaar
vertrok hij in Januari 1546 naar Heidelberg om er aan de universiteit de Rhetorica
te doceeren.

(14) Zie den volledigen tekst in de Documenten.
(15) ERNALSTEEN, J. Custos, blz. 59: ‘It. doen de momboirs tot Hoogstraten waren bij Meester
Anthonisen om huer rekeninge te doene...’
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2. - Schorus te Heidelberg.
Te Heidelberg was, in het begin van de XVIe eeuw, de toestand aan de universiteit
niet bijzonder schitterend. Verschillende geleerden, o.w. Hermannus Buchius (van
dem Busche)(16), verlieten de universiteit wegens onvoldoende bezoldiging en, dit zal
wel de voornaamste reden geweest zijn, wegens het ongenoegen dat zij aan de
scholastici beleefden.
Toen Keurvorst Frederik II aan het bewind kwam in 1544, vatte hij dadelijk het
plan op om tot hervormingen over te gaan. Hij werd daarbij gesteund door den
Kanselier Hartmannus von Eppingen en den rector Henricus Stolo (Stoll)(17).
In Januari 1545 deelde de kanselier aan vertegenwoordigers van de Universiteit
mede, dat de vorst den bestaanden toestand niet langer kon dulden en overhandigde
hij hun een memorie, waarop binnen de maand schriftelijk antwoord werd verwacht.
Een afvaardiging, bestaande uit den rector en de dekens van de vier faculteiten,
bracht 16 Februari 1545 het antwoord naar de kanselarij(18). In Maart wordt de
‘artistenfaculteit’ opnieuw bijeengeroepen om te beraadslagen over de afzonderlijke
punten van de hervorming(19). Uit die beraadslaging blijkt, dat de Faculteit zich o.m.
uitsprak voor een versmelting van de drie

(16) HAUTZ, Geschichte, I, blz. 413.
(17) HAUTZ, Origines, blz. 12-13; WINKELMANN, Urkundenbuch, II, blz. 99 (898).
HARTMANN VON EPPINGEN of HARTMANNUS HARTMANNI, zoon van Andreas Hartmann,
rector van de Universiteit te Heidelberg, werd doctor in de beide rechten, professor aan
dezelfde Universiteit (1523-1527) en de vertrouwde raadgever van Keurvorst Frederik II,
overleed te Heidelberg 1547 (HAUTZ, Origines, blz. 12-13, noot 59; HAUTZ, Geschichte, I,
blz. 414; HAUTZ, Stipendien, blz. 16 vlg.).
HENRICUS STOLO, geb. te Rheindiebach 1489, studeerde eerst in de rechten, dan in de
Theologie, werd in 1526 door Keurvorst Lodewijk V naar Heidelberg geroepen en 1546 door
Frederik II als rector aan de Universiteit opgedrongen (HAUTZ, Geschichte, blz. 414 en
Origines, blz. 13, noot 60).
(18) HAUTZ, Origines, blz. 17 en WINKELMANN, II, bl. 99 (898).
(19) HAUTZ, Origines, blz. 18-23 en WINKELMANN, II, blz. 99 (902).
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bestaande ‘beurzen’ (contubernia) tot één(20) en voor de oprichting van een
pedagogium, dat uit drie klassen zou bestaan. Van deze nieuwe instelling schijnt
vooreerst niet veel terecht te zijn gekomen. Den 9den October 1546 richt Frederik II
zich inderdaad opnieuw tot den rector met het dringende verzoek de ‘Schwabenbursz’
behoorlijk te doen in orde brengen voor het ‘nieuwe pedagogium’(21). De vorst moet
het trouwens met de opvattingen van de faculteit niet eens geweest zijn. In den loop
van 1546 had hij beroep gedaan op Paulus Fagius (Buchlin), een vriend van Bucer
en prediker te Straatsburg(22), om hem van advies te dienen over kerk- en
onderwijsaangelegenheden.
Den 14 October 1546 ontvangt de universiteit twee nieuwe memories, een over
de hervorming van de Facultas Artium en een over de inrichting van het pedagogium,
dat 1 November zou geopend worden(23).
Buiten Fagius' schoolplan voor het pedagogium is van deze memories niets bewaard
gebleven. Dit plan voorziet 4 klassen, regelt de tijdverdeeling, geeft de te behandelen
auteurs op en enkele handboeken, waaronder voor de 4e klasse (de prima) twee
werken van Sturmius, de Dialectica en de Rhetoricae partitiones. De te bestudeeren
auteurs zijn, in de 3e, Cicero, Vergilius, Hesiodus, Isocrates, en in de 4e, Demosthenes,
Cicero, Homeros, Aristoteles. Het onderwijs in het Grieksch begint in de 3e(24).
Ging de Faculteit in op de haarzelf betreffende voorstellen,

(20) Bedoelde drie ‘Bursen’ of Colleges voor onbemiddelde studenten zijn het Zwabencollege,
het S. Catharinacollege en het Juristencollege. Zij werden feitelijk versmolten met het
Collegium Artistarum en bij de Universiteit ingelijfd. Zelfstandig bleven het Dionysianum
en het Collegium ‘in der Bursch’ (HAUTZ, Geschichte, blz. 432 en over de ‘bursen’ inz. blzz.
183-211).
(21) HAUTZ, Origines, blz. 24; WINKELMANN, l.c. II, blz. 101 (912).
(22) PAULUS FAGIUS, oud-leerling van de ‘Neckar-Schule’ en de Heidelbergsche Universiteit.
Frederik II had hem tot professor willen benoemen, maar de Universiteit verzette er zich
tegen. Hij werd prediker te Straatsburg, sloot er vriendschap met Bucer, vergezelfde hem
naar Engeland en overleed te Canterbury 1500 (HAUTZ, Origines, blz. 26-27 en HAUTZ,
Geschichte, blz. 419-421, 426; SCHMIDT, J. Sturm, blz. 309 verwijst naar Hautz en spreekt
er (bij vergissing?) van Antoine Schor als een leerling van J. Sturm).
(23) HAUTZ, Origines, blz. 27.
(24) Het schoolplan van Fagius volledig bij HAUTZ, Origines, blz. 27-32.
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anders was het gesteld met het pedagogium. Den 19en October reeds maakte de
universiteit in een kort schrijven voorbehoud en verzocht zij Frederik II het plan van
Fagius aan het oordeel van onpartijdige deskundigen te onderwerpen(25). Dadelijk
volgt het antwoord, dat de universiteit haar bezwaren binnen de 3 of 4 dagen moet
indienen(26), wat dan ook geschiedt den 25en October met alle mogelijke betuigingen
van eerbied en onderdanigheid, doch ook met de opmerking, dat de voorstellen van
Fagius in zulk een korten tijd niet naar behooren konden onderzocht worden(27).
Van eenige sympathie voor de hervorming of voor Schorus, getuigt dit
memorandum allerminst, integendeel. In het opschrift zelf wordt de houding van de
universiteit duidelijk omschreven; het voorstel van Fagius zou de universiteit meer
tot nadeel strekken, dan tot nut of welvaart(28). Op de zes behandelde punten kunnen
wij hier niet in bijzonderheden ingaan(29). Alleen het tweede verdient onze bijzondere
aandacht, omdat Schorus er bij te pas wordt gebracht.
Het pedagogium zou dus uit vier klassen bestaan, met eigen ‘prelectores’ en
‘lectores’ en de leerlingen zouden er ettelijke jaren moeten doorbrengen, totdat ze
het ‘ornatum et summum genus dicendi Latine’ verkregen, Grieksch verstonden en
dan eerst zouden ze in de ‘Facultas artium’ worden opgenomen. Zulks zou, meende
de universiteit, afbreuk doen aan de genoemde Faculteit en ook voor de andere
faculteiten nadeelige gevolgen hebben. Dit is het eerste bezwaar. Het tweede geldt
het lezen in tertia en quarta van de ‘dappere, schwere, treffliche’ Latijnsche en
Grieksche schrijvers Vergilius, Homeros, Hesiodus, Demosthenes, Cicero, Isocrates.
Die auteurs hooren niet alleen niet thuis in een pedagogium, maar zijn ook te zwaar
voor de jonge aan-

WINKELMANN, l.c. II, blz. 101 (914).
ib., II, blz. 101 (915).
HAUTZ, Origines, blz. 33-39; WINKELMANN, l.c., I, blz. 234-235 (nr. 177, I, II).
‘Ursachen und Beschwerden, das Hern Pauli Fagii Ratschlag der Universitet mehr zue
Nachteyll, dan zu Nuz und Wollfart dereselbigen kommen und reychen möchte’. Ib. Tekst
naar Hautz.
(29) Zie daarvoor HAUTZ, ib.
(25)
(26)
(27)
(28)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

996
komende studenten en moeten, zooals in andere ‘beroemde’ Duitsche universiteiten
het geval is, voorbehouden worden aan ‘beroemde’, knappe ‘openbare professoren’
(professoribus publicis) in de beide talen. Van die professoren, leest men verder in
dit stuk, wordt in het voorstel van Fagius geen gewag gemaakt, waarschijnlijk met
de bedoeling om in de universiteit stilzwijgend een ‘particular- und bachanten’ school
in te voeren. Volgens de uitlatingen van Antonius Schorus (wie sich denn Antonius
Schorus algereidt horen lassen) zouden de ‘pompe und gradus facultatis artium’ over
korte jaren een andere beteekenis krijgen, hetgeen wel niet anders kan verstaan
worden, dan dat het in zijn bedoeling ligt, althans voor zoover het hem betreft, aan
de faculteit haar ‘promotion und gradus’ te ontnemen. Dat zal de beschermer van de
universiteit ongetwijfeld willen voorkomen om de faculteit, door de oprichting van
het pedagogium, voor verval te behoeden. Beter is het naar andere middelen uit te
zien, opdat de universiteit ‘nit deformirt, sonder reformirt’ zou worden.
Wij weten niet of Schorus inderdaad de inzichten had, die hem worden
toegeschreven. Duidelijk is het evenwel, dat noch Fagius, noch Schorus op een goed
blaadje stonden bij de professoren van de ‘facultas artium’, die schijnen te vreezen,
dat zij, door de voorgestelde inrichting van het pedagogium, in een minderwaardige
positie zouden komen te staan. De universiteit voert dan ook alle mogelijke
argumenten aan, materieele zoowel als moreele, tegen de plannen van Fagius en stelt
ten slotte voor om, voorloopig, de drie ‘beurzen’ in één te versmelten en, naar het
voorbeeld van andere befaamde universiteiten(30), ‘lectiones’ te houden in het
pedagogium en in de ‘burse’. Frederik II was blijkbaar niet ongevoelig voor al deze
bezwaren van de universiteit. Den 11en November 1546 werd in de Faculteit
voorlezing gedaan van het antwoord van den vorst, dat voor haar zeer bevredigend
uitviel. In het verslag van die vergadering wordt geacteerd, dat de benoeming van
de professoren en regenten, zoowel de openbare als die van het pedagogium, zou
geschieden op voordracht van een dubbele lijst van candidaten en onderworpen
worden aan de goedkeuring van de faculteit, den rector

(30) WINKELMANN, l.c., I, blz. 240.
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en de universiteit. Het pedagogium zal een seminarie van de Faculteit worden en de
vierde klasse overgebracht naar de ‘lectiones publicae’(31).
***

De eerste leeraren van het pedagogium waren Antonius Schorus en Conradus Laetus
(Fröhlich)(32).
Schorus was enkele maanden voordien door Frederik II naar Heidelberg geroepen
geworden als professor in de Rhetorica. De theoloog Petrus Alexander en de medicus
Eustachius Quercetanus(33), beiden uitgewekenen, drongen bij den deken van de
faculteit aan om Schorus een toelage (copia) te verleenen. Daarin stemde de faculteit
toe in een vergadering, gehouden den Maandag na Reminiscere (22 Maart 1546),
‘pro sua humanitate et erga viros doctos amore’.(34)
Persona grata is Schorus evenwel nooit geworden. De poging van Fagius om een
nieuwen geest in het onderwijs te brengen mislukte vrijwel. Hij verliet na drie
maanden Heidelberg, deed er wat hij kon, maar zonder veel resultaat noch op school-,
noch op godsdienstgebied, wegens het verzet van zekere personen, die, volgens
menschengewoonte, hun eigen belang boven dat van de gemeenschap stellen: ‘fecit
quod potuit, sed non multum pro-

(31) HAUTZ, Origines, blz. 41: ‘Paedagogium tanquam seminarium Facultatis sub ea fore et
quartam inde classem ad publicas lectiones iri translatum’. Zie ook noot 35.
(32) HAUTZ, Origines, blz. 41.
(33) Zie ROTT, blz. 157-160. PETRUS ALEXANDER, uit Arras, biechtvader van Keizer Karels zuster
Marie, vertaler van de psalmen van Marot, moest November 1544 vluchten en kwam in den
nazomer 1545 te Heidelberg aan, na een kort verblijf te Straatsburg.
EUSTACHIUS QUERCETANUS, uit Rijssel, medicus, vluchtte eveneens naar Straatsburg, werd
1546 professor te Heidelberg en later te Lausanne (ROTT, blzz. 159-160).
(34) HAUTZ, Origines, blz. 42. - Op zijn verzoek zou hij, volgens de Bibliotheca Belgica, den
22sten Maart toegang tot de Universiteit hebben gekregen om er na de Paaschvacantie zijn
lessen te beginnen. Deze inlichting berust ws. op den achteraan afgedrukten tekst (Documenten
Schorus, nr 2). Daarin wordt echter alléén gezegd, dat hij zijn ambt zou waarnemen
‘propediem’, dus over enkele dagen, kort na 22 Maart. Als directeur van het pedagogium
ontving Sch. 80 gulden en vrije woning in de ‘Schwabenburse’. (Documenten Schorus,
Personalia, 7).
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movit neque in religione neque in scola, obstantibus quibusdam, qui ut solent homines,
voluerunt sua privata commoda publicae utilitate praeferre’(35). Dat de persoonlijke
belangen inderdaad in de houding van de Faculteit een rol gespeeld hebben, blijkt
duidelijk uit de bewaarde bescheiden. Maar evenzeer zat zij vast aan oudere
pedagogische opvattingen en de protestantschgezinden droeg zij vermoedelijk ook
geen goed hart toe. Tijdens het interim trad een hevige anti-protestantsche reactie
in. Peter Alexander moest vluchten(36) en toen Schorus den 6en Januari 1550 in het
pedagogium zijn verdacht stuk Eusebia liet opvoeren, maakte men dadelijk van de
gelegenheid gebruik om hem bij den keizer aan te klagen en moest ook hij op de
vlucht slaan.
Veel genoegen moet Schorus ondertusschen niet beleefd hebben in zijn
pedagogium. In October 1546 al zien Schorus en Laetus zich verplicht aan de Faculteit
geld te leen te vragen om hout te koopen(37). In Juni 1547 klaagt Frederik II er over,
dat het met het contubernium en het pedagogium niet vlot, zooals het hoort, dat de
universiteit doet alsof het haar niet aangaat en hij geeft haar het bevel de aanhangige
kwesties over het aantal regenten en leeraren, de salarissen en dergelijke in orde te
brengen.
Op dat oogenblik doet de pest evenwel haar intrede in Heidelberg. De universiteit
verhuist naar Eberbach, maar Schorus wordt alleen achtergelaten in het Pedagogium,
dat het meest besmet is. Dan richt hij zich rechtstreeks tot Frederik II en klaagt de
universiteit aan, dat zij hem uit het Pedagogium en andere ambten wil ontslaan(38).
De paltsgraaf neemt Schorus, dien zijn ondertusschen overleden Kanselier Hartmann
Hartmanni naar Heidelberg had laten komen, in bescherming. De universiteit moet,
zoo schrijft hij haar, Schorus in al zijn ambten handhaven en hem op zulke wijze
behandelen, dat hij geen gelegenheid meer vindt tot klagen(39). De universiteit
antwoordt, dat zij nooit de bedoe-

(35) Uit een brief van Peter Alexander aan Dryander, November 1546, overgedrukt bij ROTT,
l.c., blz. 214. Volgens dien brief zouden er eerst maar twee klassen in het pedagogium zijn
(36)
(37)
(38)
(39)

ingericht. Zie Documenten, (Schorus, Personalia, nr 4).
ROTT, l.c., blz. 158 en 167.
HAUTZ, Origines, blz. 43.
Ibid., blz. 45-46. Op deze pijnlijke geschiedenis werd ook in de Bibl. Belgica de aandacht
gevestigd.
Ibid., blz. 46.
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ling heeft gehad Schorus te ontslaan. Zij verbaast er zich natuurlijk over, dat hij zich
niet eerst tot den raad van de universiteit heeft gewend en verschuilt zich achter de
omstandigheden om zich te verontschuldigen. Een concept van de hervorming van
de Faculteit werd, na de aanmaning van Juni van uit Germersheim, aan den kanselier
overhandigd. Deze was evenwel ziek en stierf kort nadien; dan is de pest uitgebroken
en heeft men gemeend de voorgenomen hervorming te moeten laten rusten om zich
bezig te houden met de inrichting van het onderwijs te Eberbach, totdat de pest zou
voorbij zijn, en daarna het pedagogium te verhuizen. Alles is zoo snel toegegaan,
dat men Schorus met vrouw, kind en gezin niet naar Eberbach kon laten overkomen
en zijn stipendium had men toch niet kunnen betalen wegens den slechten staat van
de financiën, enz.(40).
De universiteit mag dan al of niet goede bedoelingen met Schorus voorgehad
hebben, men begrijpt de klacht van den man, die alleen wordt achtergelaten met de
pest, blijkbaar zonder veel geldmiddelen, terwijl men te Eberbach Conrad Laetus
belastte met het geven van lessen, ‘wie in pedagogio breuchlich’, aan jongeren, die
niet in staat waren de hoogere colleges te volgen.
Begin 1548 is de universiteit terug te Heidelberg. Ook Peter Alexander was er
teruggekeerd in het Augustijnenklooster, doch op verzoek van de Faculteit wordt hij
uitgewezen, daar hij bij den keizer in ongenade is gevallen en zijn aanwezigheid tot
moeilijkheden aanleiding zou kunnen geven(41). Met Schorus schijnt het wat beter te
vlotten. In Januari 1549 richt de Universiteit zich tot den keurvorst met het verzoek
de inlijving van het Augustijnenklooster te bespoedigen. Uit het overschot van het
beheer zou men Eustachius Quercetanus en Schorus bezoldigen en het salaris van
leeraren en regenten verhoogen.
Dat jaar 1549 verloopt verder rustig, naar de bescheiden te oordeelen, behalve
dan, dat men hem in September wilde doen verhuizen(41a), maar dat de antipathie, die
men voor Schorus

(40) Ibid., blz. 48: ‘weib, kind und gesindt ghen Eberbach zu verrucken beschwerlich gewesen,
sonderlich dieweyl wir ihnen seyns stipendiums halber nicht haben können versichern...’
Zie de Documenten blz. 1116.
(41) WINKELMANN, l.c. II, blz. 102 (928).
(41a) Annales, dl. VII, fo 35 vo. Hem werd echter toegestaan te blijven ‘ad diem natalis domme
proxime’, dus tot Kerstmis. Zijn huis zal hij vóór zijn vlucht wel niet verlaten hebben.
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koesterde, slechts sluimerde, bewijst wel de haast, waarmede hij werd aangeklaagd.
Dat was blijkbaar de lang verwachte gelegenheid om hem de gunst, die hij vroeger
van Frederik II genoot, betaald te zetten.
Nauwelijks is hij uit Heidelberg weg, en zijn woning in het Zwabencollege vrij,
of de universiteit vraagt om opnieuw twee ‘burschen’ in te richten, daar de vroegere
versmelting in één niet heilzaam is gebleken voor de universiteit(42). Het pedagogium
sukkelde nog een tijd voort, totdat het in 1556 werd versmolten met de ‘schola
nicrina’, de Neckarschule.
In Mei 1550 is Schorus te Lausanne gevestigd en houdt er onder groote
belangstelling philosophische voorlezingen(43). Hoog stond hij bij zijn
vrienden-humanisten aangeschreven: zij noemen hem ‘vir optimus’ of ‘vir
doctissimus’; veel werd van hem nog verwacht, maar tusschen 12 en 21 Juni 1551
overleed hij aan de pest, die hem te Heidelberg gespaard had, en nu ook, zooals wij
reeds vermeldden, zijn vrouw en dochtertje, die hem pas na 15 maanden scheiding
hadden kunnen vervoegen, ten grave sleepte.
‘Mors Schori mihi non parvum acerba fuit.’ ‘De dood van Schorus was zeer hard
voor mij’, aldus schreef Calvijn aan Viret. De hulde, die in deze woorden besloten
ligt, moge voor de toekomst getuigen, welke voorname plaats Antonius Schorus door
zijn persoon en zijn werk onder zijn tijdgenooten had weten te veroveren.

3. - Schorus en Dasypodius.
In 1542 dus bezorgde Schorus een Nederlandsche bewerking van Dasypodius'
Woordenboek, waarvan jammer genoeg alléén het eerste stuk Latijn-Nederlandsch
werd teruggevonden.
Deze eerste druk draagt denzelfden titel en heeft dezelfde samenstelling als de
Duitsche van 1540. Aan de liminaria heeft Schorus echter een eigen voorbericht
toegevoegd(44), waarop wij straks terugkomen. Dat het Nederlandsch-Latijnsche stuk

(42) WINKELMANN, l.c., II, blz. 105 (952); voor de versmelting met de Neckarschule zie HAUTZ,
Neckarschule, blz. 34-35.
(43) ROTT, l.c., blz. 175-176.
(44) Zie de Documenten, Dasypodius-Schorus (T).
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bestaan heeft, volgt uit de gebruiksaanwijzing op blz. 1b van het eerste stuk onder
de ‘Tituli nomenclaturae Rerum’: ‘Lexicon Germanicolatinum folio A, in quo nobis
vernaculae voces latinae exponuntur, ibi observandum bone Lector, ut in compositis
ad partem principalem, non ad adhaerendem praepositionem species. Exempli gratia
af Breken / & op Steken non in serie literae A, sed hoc in B, illud in S, invenies.
Hujus vel me tacente, admonebunt majusculae singulorum ordinum literae.’ M.a.w.
de samengestelde woorden zoeke men niet op hun alphabetische plaats naar de
beginletter, maar op het voornaamste woord van de samenstelling, het simplex. Dat
was ook de door Dasypodius gevolgde methode, die pas in de latere posthume
uitgaven van zijn werk zal worden prijs gegeven.
In 1546 bezorgt Aegidius Diesthemius te Antwerpen twee drukken van het
Dictionarium Latijn- Nederlandsch. Onder de drie teruggevonden exemplaren is er
inderdaad één dat typographisch van de twee andere afwijkt. Het laatste vel, dat de
lijst van steden, landen, bergen, enz. bevat, telt vier bladen meer(45).
Het voorbericht van Schorus is in deze uitgave en de volgende weggevallen. Naar
wij hierboven, blz. 991 veronderstelden, waarschijnlijk wegens zijn vlucht uit
Antwerpen.
In 1556 verschijnt bij Johannes Gymnicus te Antwerpen het
Nederlandsch-Latijnsche stuk, waaruit al de liminaria verdwenen zijn, behalve dan
de Tituli, d.i. de opgave van de onderdeelen van de lijst van steden, landen, planten,
enz. De drukker vervangt ze door een voorbericht, waarin hij, gebruik makende van
de vroegere liminaria, zich beroept op Calepinus, Vives, Robert Estienne e.a. om de
vooropzetting van het Nederlandsch te rechtvaardigen. Van Schorus geen woord(46).
In 1557 drukt hij het stuk Latijn-Nederlandsch, ditmaal met de liminaria.
Vermoedelijk moeten beide laatste uitgaven een geheel vormen.
In 1567 maakt Joannes Gymnicus van dit Latijn-Nederlandsch Wdb. een Triglotton
door toevoeging van de Grieksche vertaling van de woorden en behoudt hierin alle
liminaria. In 1569 ver-

(45) Zie de Lijst van drukken.
(46) Zie de Documenten, Dasypodius-Schorus (T).
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schijnt een herdruk van het Nederlandsch-Latijnsche stuk van 1556 met een
verschillend titelblad, één op naam van Antonius Tilenius en één op naam van de
Weduwe Johannes Latius. In 1573 bezorgde Tilenius nog een Latijn-Nederlandsche
uitgave, de laatste die wij onder de oogen kregen.
Alles te samen zijn dus van het Nederlandsch-Latijnsche Woordenboek van Schorus
drie uitgaven bekend (1542-1556-1569) en van het Latijn-Nederlandsche vijf
(1542-1546-1557-1567-1573).
Uit een korte vergelijking van de uitgaven van 1556 en 1569, doch onder
voorbehoud van een systematischer onderzoek, meenen wij te mogen opmaken, dat
de inhoud niet veranderd werd en alleen aan de Nederlandsche spelling of een
woordvorm wijzigingen zijn aangebracht. De y, i, ie wordt vervangen door ij
(profytelijckere, syne, profite, abdie = profijtelijckere, sijn, profijte, abdije) hetgeen
op een verder doordringen van de diftongeering wijst; de o en oe met o-waarde in
gesloten lettergrepen wordt oo (ghevordert, vordeele, voer, voerteeken, voerby >
ghevoordert, voordeele, voor, voorteeken, voorbij); de ue of uy met u waarde blijft;
de gh en slot-ck worden meestal g en c; als slotklank wordt de sch soms s
(Nederduytsch > Nederduits). Konsekwent zijn deze wijzigingen evenwel niet
doorgevoerd, zoodat er nog heel wat van de vroegere spelling is blijven staan.
Waarschijnlijk is iets dergelijks in 1556 gebeurd en verschilt deze druk van den
eersten in 1542 alleen of hoofdzakelijk door de spelling van het Nederlandsch.
Wat de steeds mogelijke ontdekking van een exemplaar van 1542 nog meer aan
het licht moge brengen, de publicatie van het woordenboek van Schorus is op zich
zelf een datum in de geschiedenis van de Nederlandsche lexicographie. Schorus mag
dan nog, evenals Dasypodius en de andere humanisten, voor doel hebben gehad de
studie van het Latijn te bevorderen, zijn Nederlandsch-Latijnsch woordenboek is,
voor zoover men tot dusver weet, het eerste van dien aard, dat, wat ook zijn gebreken
mogen zijn, den Nederlandschen woordenschat systematisch en op wetenschappelijken
grondslag heeft bewerkt. Zijn voorbeeld was Dasypodius en de invloed van het
Duitsch op het Nederlandsch is duidelijk merkbaar(46a). Doch dit daargelaten is zijn
bewer-

(46a) Zie voor enkele bijzonderheden hoofdstuk 5, waar het begin van de beide deelen wordt
vergeleken.
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king zeer verdienstelijk, inzonderheid voor de vertaling van Latijnsche zinnen, die
in den Dasypodius vrij talrijk zijn. Overigens is Schorus een welkome bron geweest
van Plantijns Thesaurus eerst en nadien ook voor Kiliaan, wiens eerste Dictionarium
van 1574 eigenlijk zijn directe opvolger is geweest(47).
***

Het hierboven vermelde voorbericht van 1542 verschaft ons slechts weinig
inlichtingen over de lexicographische toestanden in die jaren: alléén dat nog niemand
van zijn landgenooten een werk gemaakt heeft als dat van Dasypodius en men nog
altijd barbaarsche, min of meer Latijnsche woordenboeken op de scholen gebruikt(48).
Voor het overige is het voorbericht een uiteenzetting van Schorus' pedagogische
opvattingen.
Doel van de studie is, volgens hem, de vorming van stijl en kennis van zaken.
Stijl verkrijgt men door het aanleeren van de literaire praecepta en de rhetorica.
De eerste leeren de woorden op een rationeele wijze met elkander verbinden, de
tweede er een afgewerkten vorm aan geven.
De literaire praecepta zal men aanleeren door de lectuur van een schrijver, die
men voor de kinderen bevattelijk moet maken, door formules en door de ordening
van de zinnen, practische toepassing van de anders weinig vruchtdragende praecepta.
De overige hoedanigheden van den stijl verkrijgt men door de navolging. Vooraf
moet men de verschillende stijlsoorten leeren onderscheiden, de schrijvers leeren
kennen, die een eenvoudigen of verheven of gematigden stijl gebruiken. De navolging
slaat op de zinnen, de uitdrukkingen, de samenstelling van de ‘oratio’. Wat bij
verschillende auteurs verspreid ligt, zal men verzamelen

(47) Zie hierover verder hfdst. 6.
(48) Verg. hierboven, blz. 974.
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en in een natuurlijke orde bij elkaar brengen, opdat men steeds de gepaste
uitdrukkingen van de beste schrijvers te zijner beschikking zou hebben. De stijlsoorten
zal men eerst in 't algemeen indeelen en dan elke soort ontleden in zijn bijzonderheden
en hoedanigheden. Hoe zulk een ontleding moet geschieden, zal Schorus voorloopig
niet mededeelen, om geen mededingers te verwekken. J. Sturmius heeft eens beloofd
zulks te doen en Schorus hoopt dat hij woord zal houden, want niemand kan het met
meer kennis en gemak verwezenlijken dan hij, op voorwaarde echter, dat hij voor
het algemeen welzijn van de studies eenzelfde inspanning doe als voor zijn eigen
zaken(49).
Ontleden wat men leest en dit in een bepaalde orde rangschikken, is voor de
kinderen de beste oefening en spoort ze tot steeds meer ijver aan, omdat zij merken
dat van hun studie niets verloren gaat. De uitdrukkingen van anderen moeten zij zich
eigen maken, om als de besten onder de oude schrijvers voor den dag te komen en
niet als Latijnen van hun tijd.
Ook de stof moet men doorgronden en daarbij een onderscheid maken tusschen
het wereldsche en het goddelijke. Het eerste verkrijgt men door de rede, het tweede
door het geloof alléén. De studies gaan derhalve een dubbele richting uit: de openbare
tribune en de kerk.
De welsprekendheid mag niet hol zijn, maar op kennis van zaken berusten. In
alle wetenschappen moet men eerst het onderwerp punt voor punt onderzoeken, om
er klaar in te zien en het met succes te kunnen behandelen. De leeraar zal beroep
doen op de logica, maar hij moet zich aanpassen aan den jongen geest van de kinderen
naar het voorbeeld van de Platonici, die hun de ideeën en de natuur der dingen
openbaarden door een mathematische demonstratie. Door te zoeken naar de verborgen
natuur der dingen, kan de leeraar evengoed de philosophie van het heelal aanleeren
als de literatuur. Dit zal aan het gemeenebest (de civitas) ten goede komen, terwijl
nu zoovelen die zich met

(49) Welke zaken Schorus hier bedoelt, is niet met zekerheid te zeggen. Aan een onvriendelijke
zinspeling valt daarbij wel niet te denken.
Wellicht zou men hieruit kunnen opmaken, dat Schorus in 1542 J. Sturmius reeds kende.
Had hij hem ontmoet tijdens diens verblijf te Leuven?
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de openbare zaken bezig houden, in niets slagen. Als Gorgias en Protogoras
antwoorden zij steeds verkeerd(49a).
De leeraar houde goed in 't oog, dat hij zijn taak niet heeft vervuld, wanneer hij
wat Latijn heeft leeren stamelen. Hij staat in dienst van de Civitas en het algemeen
welzijn.
Deze laatste opvatting en ook de methode, die Schorus aanbeveelt en door de
humanisten in de XVIe eeuw zoo zeer geliefkoosd werd, zijn voor ons een kostbare
aanwijzing, dat het onderwijs in deze Latijnsche scholen in dien tijd lang niet zoo
primair was als men geneigd zou zijn zich voor te stellen. Schorus staat met zijn
uiteenzetting over het doel van het onderwijs, inzonderheid wat de kennis van zaken
betreft, het zoogenaamd verbaal realisme, de ‘rerum cognitio’ en de welsprekendheid
aan de zijde van Erasmus, Luther en Sturmius(50), dus in de voorste gelederen van de
nieuwlichters en dit verklaart ons, waarom Burckhard hem in een adem noemt met
Erasmus, Hadrianus Junius, Daniel en Nicolaus Heinsius, Hugo Grotius en Boxhornius
en hem rangschikt onder degenen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
voor de studie van het Latijn (qui de sermone latino praeclare meriti sunt). Morhofius
gaat nog verder en heet hem ‘qui primus incorruptam pendere viam ad Latinitatem
veram aggressus est’(51). Of Schorus werkelijk de eerste geweest is om de nieuwe
opvoedkundige denkbeelden in praktijk te brengen? Bij gebreke van zijn eerste
werken, is dit moeilijk uit te maken, maar dat hij een van de eersten geweest is, kan
wel worden aangenomen. Op het gebied van de Latijnsche taalstudie is hij zeer
bedrijvig geweest en hadden zijn werken een onmiskenbaar succes.
Als liber aureus wordt nog in 1780 herdrukt zijn De ratione dicendae docendaeque
linguae latinae et Graece, voor het eerst verschenen in 1549 te Straatsburg(52).

(49a) Gorgias en Protagoras, tijdgenooten van Socrates, beiden sophisten. Protagoras zou de
eerste geweest zijn om te beweren, dat men door redeneering een slechte zaak kon leeren
verdedigen.
(50) Cf. J. RIEMENS-REURSLAG en R. YZER, Groei. De ontwikkeling der opvoedkundige
denkbeelden. Utrecht, Kemink en Zoon, 1930. Dl. I, p. 86-91 en 93-94 en de literatuuropgave
aldaar.
(51) Citaten uit HAUTZ, Origines, p. 41; zie MORHOFIUS, I, blz. 824.
(52) Hiervan verschenen volgens ROTT, blz. 176, dertien stukken. Zie de lijst achteraan. Er zijn
er 15. De uitgave van 1710 heet reeds Liber Aureus.
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Van zijn Phrases linguae ratioque observandorum eorum in authoribus legendis,
het werk waarop hij vermoedelijk in zijn besproken Voorbericht zinspeelt, verschenen
28 drukken(53). Zijn Ciceronianus kwam eerst anoniem van de pers in 1551. In de
opdracht van Joh. Sturmius wordt de auteur, die zich niet noemen wil (qui se in
praesenti nominari non vult), den lezer voorgesteld als een vir bonus et homo literatus
en in het woord van den drukker tot den lezer als een vir doctus et nobis amicus.
Josias Rihelius gaf het eerst in 1570 onder den naam van A. Schorus uit(54).
Nog worden van hem geciteerd een Oratio Isocratis ad Demonicum(55), een
posthume Dialogus de ratione populariter tractandarum quaestionum (Bern, J. Le
Preux, 1572)(56), terwijl, volgens de Bibliotheca Belgica, verschillende geschriften
niet werden uitgegeven, nl. een Liber de arte jungendae orationis, een De Lingua
latina(57), een De Differentiis en een Liber particularum. De Eusebia met de Duitsche
vertaling, die samen voorkomen in het éénige bewaarde handschrift, vindt men bij
ROTT, blzz. 178-213(58). Wij vatten het hierna samen.

4. - Schorus' Eusebia.
EUSEBIA is de verpersoonlijking van het ware geloof en de vroomheid. Zij krijgt
van God opdracht om zich op aarde in verbinding te stellen met de verschillende
standen van de maatschappij om te trachten zich aldaar als gast te doen opnemen.

(53) Zie de lijst achteraan.
(54) Van dit werk zijn acht drukken verschenen, alle bij de firma Rihelius. Zie de lijst achteraan.
(55) J.H. ANDREAE, Spicilegium 2, blz. 5. Dit is eigenlijk het tweede gedeelte van het De ratione
discendae (A. Roersch).
(56) Zie de lijst achteraan,
(57) In de Bibliotheca Belgica wordt verondersteld dat dit werk hetzelfde zou zijn als de Thesaurus.
Deze 4 geschriften worden vermeld in de Phrases van 1550. Voor A. Roersch zijn 1, 3 en 4
eveneens onuitgegeven en blijkbaar verloren.
(58) Dit hs. berust in de Bibl. te Weenen. Cod. Nr. 8983. Voor de verschillende uitgaven van
Schorus's werken, zie de Lijst van Drukken.
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1e Bedrijf. - Bij het begin van het eerste bedrijf neemt zij het voornemen haar eerste
bezoek aan de hoofden van de kerk voor te behouden. Zij gaat naar hen toe, onder
de gedaante van een in lompen gehulde vrouw, doch reeds aan de eerste deur waar
zij zich aanmeldt, wordt zij slecht onthaald. Men kent haar niet en de deurwachter
van de pauselijke poort wil haar niet binnen laten. De reden die hij opgeeft, is dat zij
zich slechts beroept op de vroomheid, hetgeen in zijn oogen niet voldoende schijnt
te zijn. En dan, Venus en Bacchus zijn hier beter bekend dan zij en er gebeuren hier
dingen die niet altijd overeenstemmen met den geest van de kerk van Christus. Nadert
een bisschop. Hij hoort haar aan en ziet in haar slechts een toovenares en een
oproermaakster. Hij beschuldigt haar zelfs onlangs de kerk van Petrus te hebben
willen omverwerpen. De bisschop heeft waarachtig geen lust om zich nog langer
met haar bezig te houden, overlaadt haar met allerhande verwenschingen en zendt
haar ten slotte weg.
2e Bedrijf. - Eusebia wanhoopt niet na dit ongunstig onthaal bij de kerkhoofden. Zij
wendt zich thans tot de vorsten. Zij hoopt bij hen te slagen en die hoop wordt nog
vergroot, wanneer zij zich voor de open poorten aanmeldt. Bij de vorsten is het echter
moreel niet beter gesteld dan bij de kerkhoofden: ook hier overheerschen verwijfdheid
en wellust, menschelijk opzicht en berekening. Vorstelijke deugden zijn hier inderdaad
maar zeldzaam. Eusebia tracht de vorsten er toe over te halen in hun land den waren
godsdienst ingang te doen vinden. Zij hebben daar geen uitstaans mee, beweren zij;
zij hebben daar trouwens ook geen tijd en gelegenheid toe, en het ligt buiten hun rol
zich daarmee onledig te houden. Dat zij zich wende tot de geestelijkheid zelf, wier
taak het is. Eusebia bevredigt dit antwoord niet en zij stelt de vraag wat dan het volk
doet, wanneer noch de geestelijke noch de wereldlijke overheid haar taak vervult:
ook de vorst heeft wat te doen voor de geestelijke zorg van zijn onderhoorigen! De
vorst, die Eusebia te woord staat, laat zich door haar niet beinvloeden, hij wil zich
de les niet laten spellen door haar en zelf in deze zaak naar goeddunken handelen.
Wat Eusebia vraagt is bovendien
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allergevaarlijkst en haar wordt het hof en het gansche rijk ontzegd(59).
3e Bedrijf. - Niettegenstaande haar mislukking bij de geestelijke en de wereldlijke
overheid geeft Eusebia het niet op en tracht zij haar zending elders tot een goed einde
te brengen. Zij klopt bij de geleerden aan, maar de heeren zijn zoo in hun studie
verdiept. dat zij eerst haar geklop niet eens hooren. Zij dringt evenwel aan en wordt
eerst ontvangen door Naamloos, die haar om haar armoedigheid uitscheldt en afwijst,
dan door een Doctor in de Rechten, die de overheid naar de oogen ziet en het zekere
voor het onzekere kiest, dan door een Arts, die haar aan de galg wenscht, omdat hij
aan haar geen brood voor zijn gezin verdienen kan en eindelijk door een Theoloog,
die tegen Eusebia's onbeschaamdheid uitvaart en het met de grooten der aarde houdt,
die hem rijkdom en eeuwige zaligheid kunnen verschaffen. Al die vertegenwoordigers
van de intellectueele élite houden er niet van in hun gewoon dagelijksch leven te
worden gestoord, zij houden te veel van een gezapig leventje en zijn er dan ook niet
op gesteld zich te laten verleiden door de opvattingen van Eusebia. De Theoloog
bedreigt haar en roept er ten slotte een knecht bij, die haar met een schei zal te lijf
gaan.
4e Bedrijf. - Eusebia vlucht en begeeft zich naar de kooplieden, maar die hebben wat
anders te doen dan naar haar te luisteren en jagen haar weg. Dan beproeft zij het bij
de handwerklieden, doch deze zijn bevreesd voor het geestelijk oppergezag, stellen
meer belang in hun werk, dat hen in het leven moet houden, dan wel in godsdienstige
discussies, waarvan zij maar weinig begrijpen en waarover de hooggeleerden zelf
het niet eens zijn. Zelfs de vrouwen, die haar stem wel erkennen en haar van harte
lief hebben, wenden zich van haar af. Hoe zouden zij anders kunnen? Zij hebben
hun dagelijksch werk, hun zorgen, hun mannen, hun kinderen, beschikken noch over
tijd noch over de noodige geleerdheid, om zich met godsdienst in te laten.
5e Bedrijf. - Na al die ontgoochelingen is het natuurlijk. dat Eusebia waarlijk niet
meer weet waarheen zich te wenden.

(59) De samenvatting van de eerste twee bedrijven naar Rott.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

1009
Zij is vermoeid van dat herhaaldelijk aankloppen en afgewezen worden en verkeert
in een volslagen wanhopigen zielstoestand. Zij kan niet begrijpen, dat de menschen
zoo weinig belangstelling gevoelen voor dingen, die nochtans hun allereerste
bekommernis zouden moeten uitmaken, waarvan hun zieleheil afhangt. Het
menschelijk gemoed moet wel verblind zijn om zoo ongevoelig te blijven voor Gods
toorn. Zij geeft het nochtans niet op en zal het nog eens beproeven bij de armen en
ongelukkigen, die zich van het leven hebben afgezonderd. Die menschen ontvangen
haar als hun allerliefste moeder, zij verstaan haar taal. Achtereenvolgens spreken
haar toe: Christophorus (een Christen), Philostaurus (een minnaar van het Kruis) en
Alethes (de waarheid). Zij verheugen zich in de aanwezigheid van Eusebia, hun pand
en schat van het eeuwige, onsterfelijke leven. Zij allen keeren de wereld den rug toe,
spreken Eusebia's lof uit en hun vertrouwen, dat ‘de deur wijd open staat, waardoor
zij met hun lieve moeder zeker zullen verlost worden uit de ellende en de droefenis
(van de wereld)’.

5. - Schorus' bewerking van den Dasypodius.
Ter vergelijking drukken wij hieronder het begin af van de twee deelen: Latijn-Duitsch
en Duitsch-Latijn. Links staat, voor I, Latijn-Duitsch, de tekst van de Duitsche uitgave
van 1539, rechts die van de Nederlandsche van 1546. In den Duitschen druk van
1539 is de tekst dezelfde als in 1536, doch die van 1540 is bijgewerkt. Bij Schorus
vindt men die aanvullingen terug (zij zijn hier cursief gedrukt), zoodat het vast staat,
dat de druk van 1540 tot grondslag heeft gediend.
Voor II, Duitsch-Latijn, worden vergeleken Dasypodius 1540 en Schorus 1556.
De aanvullingen, die ditmaal van Schorus zijn, zijn eveneens cursief gedrukt. Onze
Nederlandsche tekst is niet alfabetisch. Waar het Nederlandsche woord niet identisch
is met het Duitsch, is het correspondeerende Ndl. woord opgenomen.
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Dasypodius, 1539(*).
A. Praepositio cum ablatiuo significat, Von.
Interdum post, Vt à partu, Nach der geburt.
A coena, nach dem nachtmal.
Ita secundus à rege, Der oberst nach dem könig / od der nächste.
Vel pro, ut à senatu stetit, Er ist auff des rahts seiten.
A nobis stat, Er halte mit uns.
Aliquando denotat officium, ut ille est à secretis Caesaris, Der ist des keysers
secretari.
Sic à sacris concionibus. Eyn predicant.
A manibus, qui alias amanuensis, Eyn abschreiber / oder substitut.
A pedibus, eyn löuffer et hujusmodi multa.
A calculis uel rationibus, Eyn rechenmeyster / oder schaffner.
Similiter apud Terentium. à facundia, Durch wolredung.
Tantum potuit à facundia, So vil hat er vermögen durch wolredenheyt.
Sic apud Plautum, à me pudica est, Meinethalb ist sie unverletzt.
Per me, uel quod ad me pertinet, So vil mich belangt.
A tergo, Hinderwertz / zu ruck.
A paruulo, à pueris, à paruis &c. apud Terenti. A puero paruulo, et iam inde à
puero pusillo, apud Plautum, Von kinds wäsen här / von jugent auff. Item à teneris,
et hujus modi alia.
A, cum recepit aspirationem, est interiectio dolentis, uel commiserantis, ut ah
quid facis? Ach was thustu?
Et si duplicatur, aut triplicatur, ut ah ah ah, ridentis est vox.
Ab, valet quod à praepositio, Von. Et abs, idem.
Ab re, Unnützlich / umsunst.
Ab re consulit, Er ralit umbsunst / vergebens.
Haud ab re, Nit vergeblich. vel praeter rationem, on ursach.
Item ab re tua, vor deinem geschäfft.
Tantum ab re tua est ocij tibi? Terentius, Hastu dan vor deinem geschafft so
vil weil?
Ab animo ociosus, Des gemuts halber ruwig.

(*) Wij drukken o met e suscriet als ö, ů als u. ae als ae, oe als oe; u, i, j blijven; de verkorting
voor n of m is opgelost.
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Schorus, 1546.
A Praepositio, cum ablatiuo, significat van
Interdum post, vt A partu, nae der gheboorten.
A coena, nae den auontmael.
Cuius à morte, nae welckens doot. Cicero,
Secundus à rege, die ouerste nae den coninck, oft naeste.
Vel pro, vt à Senatu stetit, hy houdt aen des raets side.
A nobis stat, hy houdet met ons.
Sic A reo, id est, pro.
Aliquando denotat officium, vt ille est à secretis Caesaris, die is des keysers
secretaris.
Sic A sacris concionibus, een predicant.
A manibus, qui aliàs Amanuensis, een afscryuer, oft substituyt.
A pedibus, een looper. Et huiusmodi multa, in quibus ferè subauditur Seruus,
vt Meus à pedibus, scilicet, seruus, mijn looper.
A calculis vel rationibus, een rekenmeester, oft rentmeester.
Similiter apud Terentium, A facundia, doer wel spreken.
Tantum potuit à facundia, so veel heeft hy vermogēn duer wel sprekēn.
Sic apud Plautum, A me pudica est, van mynent weghen is si ongheschent.
Per me, vel quod ad me pertinet, so veel alst my aengaet.
A tergo, achter rugghe.
A fronte, voer ooghen.
A paruulo, à pueris, à paruis, etc. apud Terent. A puero paruulo. & iam inde
à puero pusillo, apud Plautum, van kints wesen af, van ioncx op. Item à teneris,
& huiusmodi alia.
A primo, id est, à principio, van eerst.
A summo, van bouen tot beneden.
A matre pulli, id est, recentes, versche, nieugheborene kiecxkens.
Item à Roma venire, van plaetsen die na by Roomen zijn, comen.
Sed è Roma, wt der stadt Roomen comen.
A, quum recipit aspirationem, est interiectio dolentis, vel commiserantis, vt
Ah quid facis? Ach wat doet ghy?
Et si duplicatur, aut triplicatur, vt ah ah ah, ridentis est vox.
Ab, valet quod à praepositio, van. & Abs, idem.
Ab re, onnuttelijck, vergheuelijck.
Ab re consulit, hy raet te vergeefs.
Haud ab re, niet te vergheefs. vel Praeter rationem, sonder oorsake.
Ne quid ores ab re, id est, nihil absurdi, bidt niet ongheschicks. Plautus(*).
Item ab re tua, van uwen werc.
Tantum ab re tua est ocij tibi? Terent. hebt ghi dan van uwen werck so veel
tijts?
Ab animo otiosus, van des herten wegen gerust.

(*) 1540: nihil absurdum.
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Dasypodius, 1539.
Ab ingenio improbus, Der art halber unfrumm/boszhafftig.
Et illud Ciceronis. Ab oratoribus solitudo in foro, hoc est, quantum ad oratores
attinet, So vil die redner oder fürsprecher belangt/ist es öd und still vor gericht.
Ab ineunte aetate etc. Ab hinc triennium, vor dreijaren.
Ab hinc triennium huc commigrauit, Es ist jetzund drei jar/das er hieher ist
gezogen.
Ita ab hinc decennium, vor zehen jaren.
Ab integro, denuo, von neuwem an.
Ab intestato, adverbium, ...

II
Dasypodius, 1540.
Aal. Subula. penulti. correp.
Aalfisch. Anguilla.
Aasz das man den vöglen oder vischen macht. Esca.
Aasz legen. Inescare metaphorice.
A b c knab. Puer elementarius.
Abent Vesper, & Vespera, Vespertinum tempus. Crepusculum uespertinum, Serum
substan. Occasus, us.
Abent werden. Vesperascere, & aduesperascere, sed in tertia persona usitatius.
das zum Abent gehört. Vespertinus, a, um.
Abents. Vesperi aduerbi.
gegen Abent gelegen. Occidentalis, le, Occiduus, a, um.
Abechtig. Serotinus, a, um.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

1013

Schorus, 1546.
Ab animo improbus, wter aert onvroen, quaet.
Et illud Ciceronis. Ab oratoribus solitudo in foro, hoc est, quantum ad oratores
attinet, soe veel alst den voersprekers, oft tael luyden aengaet, ist ledich ende stil in
de vierschaer.
Ab ineunte aetate, &c.
Ab hinc triennium huc commigravit, het is nv drie iaeren dat hy herwaerts is
getrocken.
Ita ab hinc decennium, voer thien iaeren.
Ab integro, denuo, van nieuwen aen.
Ab auo, van des grootvaders tijt af. Terent.
Ab aurora, van den eersten tijt des daechs.
Ab intestato, aduerbium, sine testamento. vt Ab intestato mortem obijt, hy is
sonder een testament, oft vermakinge ghestorven.

II
Schorus, 1556.
Ael, Anguilla.
A b c ionghe, Puer elementarius(*).
Abdie, Abbatia, gen. foem(**).
Auent, Vesper, Vespere, vespera, vesperum, Serum diei. Solis occasus.
Auontmael, Coena, Coenula, dimin. f.g. Conuiuium serotinum, g.n.
Auentmael camer, Coenaculum.
Auentmael begeren te eten, Coenaturia.
Auentmael eten, Coenare, Coenitare, frequent.
die gheen auentmael gheten en heeft, Incoenatus, a, um.
Auentwerden, Vesperascere, & Aduesperascere, sed interiectitia persona vsitatius.
dat den auent toebehoort, Vespertinus, a, um.
Auentachtich oft spayachtich, Serotinus, a, um.

(*) 1569: rongen
(**) 1569: abdije.
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Dasypodius 1540.
der Abentstern. Vesper, Vesperugo, graece Hesperus.
Abentwindt. Zephyrus, Fauonius latine.
Abentbrot. Merenda, ae.
Aber. At, Ast poetis usitatis. Sed, Sedenim, Tamen, Attamen, Veruntamen, Caeterum,
Porrô, Autem.
Aber ja. Atqui, Atquin, coniunctiones aduersatiuae sunt.
Aberglaub. Superstitio. Vide aberGlaube.
Abt. Abbas, pater inter monachos.
Abwesend sein, Abesse.
Ach. Ah, interiectio dolentis, uel commiserantis.
Ach leyder. Ah, Heu, interiectio dolentis.
Achs am karren oder wagen. Axis, is.
Achsel. Humerus de homine tantum. Armus, de homine & brutis.
Achten. Indicare(*), Ducere, Autumare, Videri, deponentaliter, Existimare, Putare,
Deputare, Reputare, Pendere, Penultima correpta, Reri, Opinari, Sperare, aliquando,
Morari aliquando.
den wert achten oder schetzen. Aestimare, Censere, Censum agere, Metiri,
Emetiri, Permetiri, Appreciare.
Achtung oder schetzung. Aestimatio, Doximasia, Indicatio, Indicatura.
Achtung oder meynung. Existimatio.
wolAchtung. Autoritas.
auff eyn Acht haben. Obseruare aliquem, Habere rationem alicuius.
Achtbarlich. Aestimabilis, le.
unAchtbar. Levis metapho.
unAchtbar ding. Simplariae res.
unAchtbarlich. Inaestimabilis, inaestimabile.
unAchtbarer mensch. Filius terrae, Encyclios homo.
unAchtlich machen. In ordinem redigere.
werd Achten. Magnifacere, oder deür Achten. Magni pendere.
geAchtet werden. Esse, in tertia persona, Licere, passiuae significationis, Cluere,
apud Plautum.

(*) tekst: Iudicare.
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Schorus 1556.
Auentsterre, Stella vespertina, Hesperus, Vesperus, Iubar, g.n. Vesperugo.
Auentbroot, Merenda, ae.
Heerlijck auontmael, Salaris Coena.
totten Auentmael roepen, Vocare ad coenam.
Maer, nochtans, Caeterum. Porrò. Autem. Sed. Sedenim. Atqui. Verùm. At vero.
Verumenimuero. At. Ast. Sed etiam.
Abt, Abbas, gen. masc.
Abdisse, Abbatissa, g.f. Sacerdos maxima.
Abeelenboom, Abies.
dat van Abeelen is, Abiegnus, a, um.
Afwesende, Absens.
Och, o hei. Hui. Eheu. Heu. Interiectio dolentis.
Assche inden waghen, Axis, g.m.
Schouder, Humerus, de homine tantùm.
Schouder van menschen oft beesten, Armus, ge. masc. de brutis etiam.
Achten, Indicare. Aestimare. Autumare, Videri deponentaliter. Ducere, apud Cicer.
Taxare, Existimare, Deputare, Reputare, Pendere, med. corr. cum genitiuis tanti,
quanti. &c. quemadmodum & Facere pro aestimare. Reri. Opinari, Sperare, aliquando.
Morari, aliquando. Metiri. Percensere. Arbitrari, Emetiri, Permetiri, Appreciari,
Putare, Censere, Censum agere. Ponere, apud Terentium, Coniectare.
Achtinge, oft schattinge, Existimatio, Doximasia, Indicatio, Indicatura,
Achtinge, oft meyninge, Existimatio.
welAchtinghe, Autoritas(*).
op eenen Acht hebben, Obseruare aliquem. Habere rationem alicuius.
Achtbaerlijck, Aestimabilis, e.
onAchtbaer, leuis Metaph.
onAchtbaer dinghen, Simplariae res(**).
onAchtbaerlijck, Inaestimabilis, e.
onAchtbaer mensch, Filius terrae, Encyclios homo.
onAchtelijc maken, In ordinem redigere.
weert Achten, Magnificare. oft dier Achten, Magnipendere.
gheAchtet worden, Esse in tertia persona. Licere, passiuae significationis. Cluere,
apud Plautum.

(*) Het grondwoord in 1569 overal met kleine letter in samenstellingen.
(**) 1569: dingen.
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Dasypodius 1540.
das geAchtet mag werden. Opinabilis, le.
ungeAchtet. Inopinabilis, inopinabile, Inopinatus, inopinata, inopinatum.
unAchtung. Conniuentia.
grosz geAchtet werden. Magnifieri.
grosz geAchteten. Magnates, tum, plura.
grosz geAchtisten. Megistanes Graece, Primates latine.
nürgent für Achten. Naucifacere.
nürgent für geAchtet werden. Nihili fieri,
nichts Achten. Negligenter habere, Nihil pensi habere.
gering Achten. Paruipendere, Floccipendere, Vilipendere, Posthabere, Paruifacere,
Susque deque ferre.
wenig Achten. Susque deque ferre & habere.
nit vil Achten eyns handels. Indormire causae.
verAchten. Temnere, Contemnere, Abijcere, Despicere, Floccifacere,
Floccipendere, Habere contemptui, Reijcere, Negligere, Neglectui habere, Fastidire,
Auersari, Spernere, Despernere, Aspernari, Inhonorare, Omittere, Oppedere, Medium
digitum ostendere, prouerbi.
embsig verAchten. Despectare, metaphorice.
gar verAchten. Laqueum mandare.
verAchtlich. Contemptibilis, le, Abiectus, a, um. Diobolaris, e, Ignobilis, le,
Fastidiosus, a, um. Humilis, metaphorice.
verAcht ding. Hecta, metapho.
gantz gering geAchtet mensch. Non tressis homo.
verAchtung. Contemptus, us, Neglectus, us, Abiectio, Despectio, Despectus, us.
Achte. Octo numerale. Octonus, a, um, idem, distribu. in plura.
zal die Achte begreifft. Octoas, latine, Octonarius.
Acht mal. Octies, aduerbium.
das Achtest inn der ordnung oder zal. Octauus, a, um.
ie Achte. Octoni, distri. in plura.
das von Achten ist. Octonarius, ria, rium.
Achtzehen. Duodeuiginti. Decem & octo.
Achtzig. Octoginta.
Achthundert. Octingenti, ae, a.
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Schorus 1556.
dat gheAcht mach worden, Opinabilis, e.
ongeAcht, Inopinabilis, e. Inopinatus, a, um.
onAchtinge, Conniuentia.
goet geAcht worden, Magnifieri.
groot geAchte, Magnates, atum, plur.
groot gheAchtsten, Megistanes Graecè, Primates, Latinè.
nergens voor Achten, Nauci facere.
nergens voor geAcht worden, Nihili fieri.
niet Achten, Negligenter habere. Nihil pensi habere.
cleyn Achten, Parui pendere, Flocci pendere, Vili pendere, Post habere, Parui
facere, Susque deque ferre.
weynich Achten, Susque deque ferre, & habere.
niet Achten eens handels, Indormire causae.
verAchten, Temnere, Contemnere, Abijcere, Despicere, Flocci facere, Flocci
pendere. Habere contemptui, Reijcere, Negligere, Neglectui habere, Fastidire,
Auersari, Spernere, Despernere, Aspernari, Inhonorare, Omittere, Oppedere, Medium
digitum ostendere, prouerb.
verAchten, Despectare, metaphor.
gants verAchten, Laqueum mandare.
verAchtelijck. Contemptibilis, le. Abiectus, a, um, Diobolaris, e. Ignobilis, le.
Fastidiosus, a, um. Humilis, metaphor.
verAchte dingen, Hecta, metaph.
gans clein geAcht mensch, non tressis homo(*).
verAchtinge, Contemptus, us, Neglectus, us, Abiectio, Despectio, Despectus, us.
Acht, Octo, numerale. Octonus, a, um. idem. distributiuum in plurali.
Acht begrijpende ghetal, Octoas, Latinè Octonarius.
Achtmael, Octies(,) aduerbium(**).
dat Achtste inde ordeninghe oft ghetal, Octauus, a. um.
yegelijcken Achte, Octoni, distributiuum in plurali.
dat Acht begrijpt, Octonarius, a, um.
Achtien, Octodecim. Decem octo. Duodeuiginti.
Achtentich, Octoginta.
Acht hondert, Octingenti, ae, a.

(*) 1569: gans, cleyn; volgende regel in tekst: verachtinge.
(**) 1569: achtmaels.
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Wat het Latijn-Nederlandsch betreft, blijkt voldoende uit de vergelijking, dat Schorus
getrouw alle Latijnsche woorden en voorbeelden heeft overgenomen, met een enkele
wijziging(60) en dan nog is die misschien een schrijf- of drukfout. De Nederlandsche
vertalingen blijven zoo dicht mogelijk bij het Duitsch, waarvan de invloed duidelijk
merkbaar is, b.v. in: na den avontmael (nach dem nachtmael), aen des raets side (auf
des rahts seiten), van joncx op (von jugent auff), onvroen (unfrumm: ab animo
improbus), voersprekers (fursprecher: oratores) dat Schorus verduidelijkt door
taelluyden. Terloops doen wij opmerken, dat hij het Duitsche du weergeeft door ghy,
een bewijs te meer, dat du wel een dode vorm was, anders zou Schorus hier van het
Duitsch zeker niet zijn afgeweken.
Voor het Nederlandsch-Latijn stelt men eenzelfde verhouding vast, met dit,
overigens begrijpelijke verschil, dat in dit gedeelte meer aanvullingen voorkomen.
Hier eveneens volgt Schorus zijn voorbeeld van dicht bij, zelfs van al te dicht bij.
Men kan er inderdaad aan twijfelen, of woorden als aventachtich, achtbaerlick,
onachtbaerlick, welachtinge, onachtinge, en een uitdrukking als niet achten eens
handels kunnen beschouwd worden als behoorende tot het gewoon Nederlandsch
taalgoed(61). In deze en dergelijke gevallen zal men dus goed doen steeds het Duitsch
voorbeeld in 't oog te houden, alvorens, op gezag van Schorus, tot het bestaan of het
gebruik van woord of uitdrukking in het Nederlandsch te besluiten. Hetzelfde
voorbehoud geldt dus eveneens voor de dubieuze lemmata, die via Schorus in
Plantijn's Thesaurus, in Kiliaan of in andere woordenboeken mochten zijn
terechtgekomen.

(60) ab animo improbus i.p.v. ab ingenio i., waarschijnlijk onder invloed van het voorafgaande
ab animo otiosus; 1540 heeft ab ingenio. Ook in de Lat. vertaling van het Nederlandsch
komen enkele, overigens weinig belangrijke, wijzigingen voor, meestal aanvullingen.
(61) Men raadplege het Nederlandsch Woordenboek en het Middelnederlandsch Woordenboek
van VERWIJS en VERDAM.
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6. - De verhouding van het Woordenboek van Schorus tot Plantijn's
Thesaurus en Kiliaan's Etymologicum.
Bij de vergelijking van de letter A vallen al dadelijk overeenkomsten op tusschen de
drie woordenboeken, niet alleen in den woordenschat, maar ook, en dit is belangrijker,
bij de Latijnsche vertalingen.
Voor achten geeft Schorus een reeks van 25 Latijnsche aequivalenten, die men
gedeeltelijk terugvindt in P, in K of in PK(62). In P onder achten, meynen: autumare,
existimare, reri, opinari, arbitrari, putare, censere (Fr. estimer, cuider); onder achten,
schatten: aestimare, taxare, appreciare (Fr. priser la valeur d'une chose).
In K onder achten, meynen: existimare, opinari, arbitrari, putare, judicare; onder
achten, schatten (‘schatten’ ook in Dasypodius): aestimare, censere, appreciare.
Achtinge oft schattinge in SP wordt weergegeven door: existimatio (SK),
doximasia (S), indicatio (SP), aestimatio (PK). Kiliaan laat ‘schattinge’ weg en
vervangt dit door achte, dat hij voorop zet (achte, achtinghe).
Achtinge oft meyninge in SP (Lat. existimatio SP), staat niet in K.
Men weet, dat Dasypodius en Schorus de composita bij het simplex plaatsen.
Onder de afleidingen van achten komen voor: onachtbaer (SPK, Lat. levis),
onachtbaerlijck (SP, Lat. S inaestimabilis), onachtbaer mensch (S, in P onachtbare
luden oft lieden met afwijkende Lat. vertaling); ongeacht (SP, met andere vertaling
in P); verachtelijck (SPK, Lat. contemptibilis); verachtinge (SPK, Lat. contemptus,
SP despectio).
Het werkwoord verachten is, evenals achten, door een groot aantal Lat.
aequivalenten weergegeven, waaronder temnere, contemnere, despicere, fastidire,
aspernari, spernere (alle in SPK), despernere (SP), abjicere (SK).
In PK vindt men de volgende samenstellingen met acht terug: achtmaels (PK
achtmael, Lat. octies), dat achtste

(62) P = Thesaurus; K = Etymologicum; N = Colloquia;
S = Schorus (1569); R = Naembouck (1562).
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(P de a., K achtste, Lat. octavus), achttien (P achthiene, K achtthien, Lat. octodecim,
duodeviginti), achtentich (P idem ofte tachtich, K achtentigh, Lat. octoginta),
achthondert (Lat. octingenta, S octingenti, ae, a).
De woorden ackercken, acker vore, acker mist, ackerbouwer naast ackerman(63),
ackerbouwinge en de uitdrukking acker misten treft men alle aan in P met dezelfde
of grootendeels dezelfde Lat. vertalingen; in K echter alleen ackervore, ackerman
en ackermist. Hetzelfde doet zich voor bij adem met: ademsgat (Lat. spiramentum,
spiraculum, K ademgat, spiraculum), die adems aderen (P ademader, slachader,
Lat. arteria, pulvena sabilis, vena SP; K ademader j. polsader, Lat. arteria, pulsabilis
vena), adem onthouden (animam continere et opprimere S, animam continere,
halitum opprimere P), ademachtich (respirabilis S, spirabilis P) aderlatinge
(phlebotomia SP, P...), aderkens, door die bladers ende kruyden ghaende (P
aderkens, aderdraeykens inde bladeren der boomen etc., Lat. fibrae SP).
Nog mogen enkele andere voorbeelden volgen: aengenomen worden aen een
ampt (P tot eenich ampt aenghenomen worden, Lat. S..., P ad munus aliquod
recipi); aengenomen tot eenen borger (P voor een burger aengenomen werden,
Lat. S...., P in civitatem suscipi, adscribi in civitatem); vergheefs arbeyden (P te
vergeefs a., Lat. frustra aliquando operam sustinere S, frustra operam sumere SP).
Over het algemeen stelt men voor SPK juist dezelfde verhouding vast als voor
NPK(64). De uitdrukkingen en ook de verkleinwoorden laat K weg. Elders keert hij
tot de bron terug of verwijst naar een ander, ‘beter’ woord, zooals bij ademader naar
polsader, of nog neemt hij het woord niet op, blijkbaar omdat het hem ongewoon of
niet gebruikelijk voorkomt, zooals bij ademachtich.
Uit de afwijkingen kan men afleiden, dat S niet slaafs geëxcerpeerd werd. Daarvan
zijn meer voorbeelden aan te halen.

(63) Dit woord komt uit het Vocabulare van Noël de Barlaimont. Zie onze uitgave van de
Colloquia, III, blz. 3.
(64) Zie de Colloquia, III, blzz. XIX-XXIV.
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Zoo wordt S aenrichte, credentstafel, ende rekenbanck, oft plaetse daer men
sitten mach in P tot aenrichttafel, richtbank en in K tot aenrechte, aenrechttafel,
rechtbancke, rechttafel (SPK Lat. abacus).
S lodderbedde om sdaechs op te rusten wordt in P een ermmans bedde ofte
slecht bedde om inden dach op te rusten en lodderbedde, en in K eenvoudig
lodderbeddeken (S grabatum, PK grabatus).
Abeelenboom wordt door S verkeerd vertaald door abies, dat in PK verbeterd
wordt tot populus alba.
Dasypodius en ook Schorus geven geregeld voorbeelden op voor het woordgebruik.
Dit behoort tot hun systeem. Kiliaan laat die systematisch weg, terwijl P ze nu eens
overneemt en dan weer weglaat.
Bij aerde treft men bij S de volgende voorbeelden aan: dat met aerden bedect is,
aerde toe dragen als men dijct, roode aerde daermen mede verwet, hoopken aerde
(op) een graf, van der aerde geboren, vast aertrijck dat geen eylant en is,
onvruchtbaer aertrijc. Daarvan is alleen overgebleven het compositum eerdtrijck in
P, aerdrijck in K.
Bij peert geeft Schorus een reeks samenstellingen op, die men ook in P aantreft(65):
huerpeerdt, peerdtsteert, postpeert, peerdenvolck, peerdenberijder, peerdentemmer
die ze eerst bereidt, peerdenliefhebber, peertsdreck, peertscieraet, peertsgebit,
peertsherder, peertskaese, peertswicken oft voeder den vee voor te gheven (P
peerdtswicken) en daarnaast nog gesneden peert of ruyn (P een g.p. oft gelubt peerdt,
ruyn). Van deze lange reeks, waaruit de directe invloed van S op P ten overvloede
blijkt, heeft K slechts de volgende behouden: peerdberijder, peerdcieraet, peerdsteert,
peerdvolck, peerdswicke, postpeerd, ruyn.
Als tegenproef hebben wij al de hierboven aangehaalde woorden en uitdrukkingen
vergeleken met het Naembouck van 1562 (R). Daarin komen alleen voor: ongeacht
(doch met verschillende vertaling in P), verachtinge, achtmael, achtste, tachentigh
(achtentig SK, achtentich oft tachtich in P), acht hondert,

(65) Om overlading te vermijden, nemen wij de spellingverschillen en de Lat. vertalingen hier
niet over.
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en verder nog peerdbereider. De vier telwoorden zouden dus ook uit R kunnen
komen, doch dat is niet waarschijnlijk, wegens de andere talrijke overeenkomsten
van PK met S.
Het woordenboek van Schorus is dus wel een bron geweest voor den Thesaurus
en het Etymologicum, die, zooals wij reeds aantoonden(66) ook gebruik gemaakt
hebben van het Naembouck en van de Colloquia. Om het aandeel van Schorus in
zijn geheelen omvang te kunnen overschouwen, zou men een systematisch
vergelijkend onderzoek moeten instellen, zooals wij dat voor de Colloquia hebben
gedaan(67). Daartoe kunnen wij hier niet overgaan. Hoofdzaak blijft trouwens, dat
Schorus zijn invloed gehad heeft op den Thesaurus en het Etymologicum. Dit nieuwe
feit brengt ons weer een stap verder in onze kennis van de lexicographische
verhoudingen in de zestiende eeuw.

(66) Zie de Colloquia, III, blzz. XIX-XXIV.
(67) Zie ibidem, dl. III.
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III. - Lijst van drukken
Evenals voor de door ons beschreven drukken van de Colloquia dient deze lijst in
de eerste plaats tot bewijsmateriaal voor en illustratie van de geschiedenis van het
werk. Bij de beschrijving bleven wij zooveel mogelijk het voorbeeld volgen van den
Nederlandsche Bibliographie (1500-1540) door Nijhoff-Kronenberg. Het aantal
regels per blz. werd niet opgegeven; ae wordt gedrukt ae; de verkorting qδ wordt
opgelost als que,

Verkortingen
a.

= achter.

aant.

= aanteekening, -en. Lat.

= Latijn.

afw.

= afwijking.

led.

= lederen.

Bibl. Belg.

= Bibliotheca
Belgica.

mod.

= modern.

bl.

= blad; bll. =
bladen.

Ndl.

= Nederlandsch.

blz.

= bladzijde;

ontbr.

= ontbreekt.

blzz.

= bladzijden.

onv.

= onvolledig.

ex.

= exemplaar.

rekl.

= reklamen.

ged., gedat.

= gedateerd.

rom.

= romein.

gesign.

= gesigneerd.

perk.

= perkamenten.

got.

= gotisch.

sch.

= schutblad,
-bladen.

Gr.

= Grieksch.

sign.

= signaturen.

Hgd.

= Hoogduitsch.

v.

= vóór of van.

hs.

= handschrift of
handschriftelijk.

vlg.

= volgende.

z.

= zonder.

kart.

= kartonnen.

BM

= British Museum.

BN

= Bibliothèque
Nationale.

BNU

= Bibliothèque
Nationale et
Universitaire.

kol.

= kolom, -men.
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= Maatschappij der
Nederlandsche
Letterkunde.

NBL

= Newberry
Library.

PM

= Museum
Plantin-Moretus.

SB

= Staatsbibliotheek.

UB

=
Universiteitsbibliotheek.
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A. - Dasypodius
1. Gedateerde drukken
1. - 1535 Straatsburg Wendelinus Rihelius Lat.-Hgd.
1a. Dictionarivm // Voces Propemodvm Vniversas // in autoribus latinae linguae
probatis, ac uul- // gô receptis occurentes Germanicè ex- // plicans, pro iuuentute
Germanica // primum in literis Tyrocinium // faciente, fideliter & magno //
labore iam recens con- // cinnatum. // Ad Pvbem Germanicam Petrvs Dasypodivs.
// Huc huc qui cupis eruditionem // (etc. zijnde 7 verzen) // Cum gratia &
priuilegio Regio ad // Sexennium. // M.D. XXXV. //
1b □ //
2a Stvdiosis Literarvm Adolescen - // tibus per Germaniam Iacobus Bedrotus //
S.D. //
2b Petrvs Dasy - // podivs Aeqvo Lectori // Salutem. // gedat.
Argentorati quinto Kalendas Martij anno post Christum natum 1535.//
3b Ioannes Lvdovicvs Vives De // tradendis disciplinis libro tertio. //
4a Ioannes Sapidvs // Iuuentuti Germanicae //
4b □ //
5a Dictionarivm Voces Pro- // pemodvm In Avtoribus Latinis // probatis etc. (volgt
het woordenboek).
231a explicit Argentorati, Expensis // & sumptu Vendelini Rihilij Bibliopolae. //
Anno Millesimo Quingentesimo // Tricesimo quinto, Mense // uero Martio // *** //
231b Petrvs Dasypodivs // Lectori. //
4o, 150 × 195; 4 + a - z4 A - Z4 Aa - Ii4 Ll3, 231 bll., recl., 2 kol., rom. got.
Straatsburg, BNU (C 148271, mod. band met 2 sch. v. en a., ex. met ex-libris van
C. Schmidt); - Berlijn, SB (Wb. 872, mod. band, hs. aant. in rand); laatste vel Ll4,
dus 232 bll.); - Halle (Saale), UB; - Freiburg i. Br. (D 4644, b).
2. - 1536 Straatsburg W. Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dictionarivm // Latinogermanicvm, Voces Prope- // modum uniuersas in
autoribus Latinae linguae // probatis, ac uulgô receptis occurrentes Ger- // manicè
explicans, magno labore pridem // concinnatū, nunc autem reuisum, ca-//stigatū
& auctum non mediocri- // ter Petro Dasypodio autore. //
Germanicae Dictiones Ivxta Seriem // literarum digestae, expositae que uocabulis
latinis, opus plane // nouum, & apprimè commodum studiosis. //
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Nomina Locorvm Et Amnivm In // Germania, praeterea Mensurarum, Ponderum,
Numi- // smatum, atque id genus rerum aliarum, uti uersa pagel // la recensentur
sub suo queque titulo, interpretata. // Argentorati Per // VVendelinum Rihelium.
Anno // M.D. XXXVI. // Cum Priuilegio Regio // ad quinquennium. //
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a

Titvli Nomenclatvrae Rervm. //
Ioannes Lvdovicvs Vives De // tradendis disciplinis libro tertio. //
Stvdiosis Literarvm Adolescen- // tibus etc.
Petrvs Dasy- // podivs Aeqvo Lectori S. // gedat. Argentorati sexto Calendas
Martij. Anno M.D. XXXVI. //
r. 12 Ioannes Sapidvs etc.; r. 20 Ad Pvbem Germanicam // Petrus Dasypodius.
// Huc Huc etc.
Ioannis Hospiniani Steinani adolescentis in // Petri Dasypodij Dictionarium
carmen. //
□
Dictionarivm Latino // germanicvm In Vsvm, // & gratiam Germanicae pubis
summa // diligentia concinnatum. //
Bevat: I a) Lat. Hgd. Wdb., bl. 1-258 b; b) Glossarium v. steden, landen enz.,
bl. 259-286b; II a) Hgd.-Lat. Wdb., bl. 287a-467b; b) Glossarium v. Steden,
landen enz. in Duitschland, blz. 467b-487b.
4o, 145 × 190 (200 in het Keulsche ex.); 1e deel: 4 + a4 B-Z4 AA-ZZ4 Aa-Zz4
&4 R4; 2e deel: A-Z4 aa-zz4 aaa-ccc4 ddd5; 4 ongenummerde bll. + 487 genum.
= 491 bll. (bl. 486 verkeerd genum. 487); 2 kol. rom. got. recl.,
Straatsburg, BNU (C 148270; bl. 266 ontbr., 267 defect, mod. band met 2 sch.
v. en a.; - Keulen, SB. (WA IV, 171; herstelde oude band met 2 sch. v. en 1 a.;
het IIe deel is voor het eerste ingebonden; ex. uit het Benedictijnenklooster van
S. Martinus te Keulen, blijkens aant. op 1e schutblad recto); Freiburg i.B., UB.
(D 4644, bd.; alleen 2e stuk); Marburg, UB.

3. 1537 Straatsburg W. Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dictionarivm // Latinogermanicvm, Et Vice Ver- // sa Germanicolatinum ex
optimis // Latinae linguae scriptoribus // concinnatum. // Nomina Praeterea
Locorvm, Et // Amnium in Germania, tum ponderum & alia quaedam, // ut
sequens indicat pagina seorsum explicata. // Autore Petro Dasypodio. // Eiusdem
Epistola ad Lectorem Apologetica. //
Argentorati Per // VVendelinum Rihelium. Anno // M.D. XXXVII. // Cum
Priuilegio Regio // ad quadriennium. //
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1b Titvli etc. 2a Ioannes Lvdovicvs Vives etc., en daaronder Ioannes Sapidvs etc.
2b Stvdiosis etc. 3a Petrvs Dasy- // podius Aeqvo Lectori // Salvtem. // gedateerd
Argentorati Octauo Kalendas Martias, Anno M.D. XXXVII.
4b Ad Pvbem Germanicum etc., en daaronder Ioannis Hospianini etc. //
5a Dictionarivm etc.
493a onderaan Argentorati // Apud Vvendelinum Rihelium, // Anno XXXVIII. //
Mense Augusto. //
4o, 152 × 192; 1e deel: 4 + A-Z8 a-n8 o6, 298 bll.; 2edeel: A-Z8 a8-b3, 195 bll.,
samen 493 bll.; 2 kol. rom. got.; recl.
Heidelberg, UB, D 9920 (oude band met 2 sloten en 1 sch. v. en a.); Parijs, BN
(X. 2218, 2 dln in 1 band, gedateerd als Bonn); - 3 sch. v en a. Chicago, UB
(PA 2365 G 3 D 2); - Freiburg, i. B, UB (D 4644, b f); - Greifswald, UB.; Leipzig, UB; - Bonn, UB (ex. v. Jakob Grimm; dit ex. heeft op blad 493 volgend
explicit: ‘Argentorati / Apud Vuendelinum Rihelium, / Anno XXXVII / Mense
Martio’. Blad 494 is □); Münster i.W., UB (CB 5506); - Göttingen UB, (8 Ling.
IV, 4020); - Breslau, UB (App. phil. V, Qu 57).

4. - 1539 Straatsburg W. Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a-b (titel ontbreekt) 2a Ioannes Lvdovicvs Vives De Traden // dis disciplinis libro
tertio. // en daaronder Joannes Sapidvs etc.
2b Stvdiosis Literarvm Adolescen- // tibus per Germaniam Iacobus Bedrotus S.D.
//
3a Petrvs Dasypo- // divs Aeqvo Lectori // Salvtem. // gedateerd 1537.
4b Ad Pvbem Germanicam // Petrus Dasypodius. // en daaronder Ioannis Hospiniani
Steinani enz.
5a Dictionarivm Latino- // germanicvm In Vsvm // & gratiam Germanicae pubis
summa // diligentia concinnatum. //
266b Vrbium, Regionum, Mon- // tium, ac Populorum in // Germania, nec non alijs
quibusdam // locis no // mina. //
299a Dictionarivm Ger // manicolatinum, in usum & gratiam // Germanicae pubis
summa diligentia // concinnatum. //
469a Vrbivm, Regi- // onum etc. (Hgd.-Lat.)
489a onderaan. Excipit: Argentorati Apvd // Vuendelinum Rihelium, Anno // XXXIX.
Mense Augusto. //
9b □
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4o, 144 × 194; 1e deel: 3 + A-Z8 a - n8 o6 (genummerd per blad 1-294); 2e deel
A - Z8 a8 b3 (genummerd van 295 (bij vergissing 299) tot 489), samen 492 (494)
bll.; 2 kol. got. recl.
Herdruk van 1537, zelfde letter, maar afw. in zetsel en in Duitsche vertaling.
Freiburg, UB (D 4044 bi; onvol., titelblad ontbr., mod. band met 1 sch. v. en
a.).

5. - 1540 Straatsburg W. Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dictionarivm // Latinogermanicvm Et Vice Ver- // sa Germanico latinum, ex
optimis // Latinae linguae scriptoribus // concinnatum. // Accesservnt Nomina
Locorvm Et // Amnium in Germania, & aliaquaedam, ut sequente // pagina
indicatur. // Authore Petro Dasypodio. // Recognitvm Et Locvpletatvm // per
authorem, generibus nominum, uerborumque praeteritis // & supinis adiectis.
// (Drukkersmerk) // Cautum est Caesario Priuilegio, ne quis in // tra septenniū
imprimat hoc dictionarium, aut // alibi impressum intra Caesaris et Ro // mani
imperij fines diuendat. //
1b Titvli Nomenclatvrae // rerum. //
2a Ioannes Lvdovicvs Vives De // tradendis etc.
2b Stvdiosis Literarvm // Adolescentibus etc.
3a r. 7. Petrvs Dasypodi // vs Aequo lectori Salvtem. // (gedat. 1537).
4b Ioannes Sapidus etc. en Ad Pvbem Germanicam etc.
5a Dictionarivm La // tinogermanicvm In // usum & gratiam Germanicae pubis,
summa // diligentia concinnatum. //
240a Vrbivm, Regionvm, Mon // tivm, ac Populorum in // Germania, nec non // alijs
quibusdam // locis, no // mina //.
264a Ioannis Hospiniani Steinani // etc. // 264b □
Tw e e d e d e e l .
1a Dictionarivm Ger // manicolatinum, in usum & gratiam // Germanicae pubis
summa diligentia // concinnatum //
142a Vrbivm, Regionum, Montiū // ac Populorum in Germania, // nec non alijs
quibusdam // locis, nomina. // (Hgd.-Latijn).
156a onderaan FINIS // Argentorati apud Vuendelinum // Rihelium. // Mense
Septembri. // Anno M.D.XL.//
156b (Drukkersmerk).
8o, 104 × 170; 1e deel a4 A-Z8 Aa - Il8 Kk4, 264 bll.; 2e deel A-T8 V4, 156 bll.,
samen 420 bll.; 2 kol., rom. got., rekl.
Marburg, UB (IV b C 605b; kart. band met 1 sch. a., op titelblad aant.: Est Jacobi
Marquardi à Glauburg).
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6. - 1541 Straatsburg W. Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dictionarivm // Latinogermanicvm Et // Vice uersa Germanicolati num, ex
optimis etc. // Accesservnt Nomina Locorvm Et // Amnium in Germania, & alia
quaedam, ut sequente // pagina indicatur. // Authore Petro Dasypodio. //
Recognitvm Et Locvpletatvm Per // authorem, generibus nominum, uerborumque
prae- // teritis & supinis adiectis. // Drukkersmerk // Cautum est Caesario
Priuilegio, ne quis intra septennium // imprimat hoc Dictionarium, aut alibi
impressum // intra Caesaris & Romani imperij // fines diuendat. //
1b Titvli etc. // 2a Ioannes Ludovicus Vives etc. //
2b Studiosis etc. // 3a Petrvs Dasypo- // divs Aeqvo Lectori // Salvtem. (gedat.
Argentorati Octauo Kal. Martias, Anno M.D. XXXVII.)
4b Ioannes Sapidus etc. en Ad Pubem Germanicam etc. // 5a Dictionarivm...
296a Ioannis Hospiniani etc. // 296b □ //
Tw e e d e d e e l .
178a Argentorati apud Vvendelinum Rihelium. // Mense Martio. // Anno M.D. XLI.
//
178b (Drukkersmerk).
8o, 145 × 210; 1e deel 4 + A - Z8 Aa - Nn8 Oo4, 296 bll.; 2e deel A - X8 Y4 Z6,
178 bll., samen 474 bll.; 2 kol. rom. got., rekl.
Heidelberg UB (D 9920; stempelband met 2 sloten en 1 sch.v. en a.)

7. - 1543 Straatsburg W. Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dictionarivm // Latinogermanicvm Et Vice Ver- // sa Germanicolati num, ex
optimis // Latinae linguae scriptoribus // concinnatum. // Accesservnt Nomine
locorvm Et // Amnium in Germania, & alia quaedam, ut sequente // pagina
indicatur. // Authore Petro Dasypodio. // Recognitvm Et Locvpletatvm // per
authorem, generibus nominum, verborumque praeteritis // & supinis adiectis.
// (Drukkersmerk) // Cautum est Caesario Priuilegio, ne quis in // tra septenniū
imprimat hoc dictionarium, aut // alibi impressum intra Caesaris et Ro // mani
imperij fines diuendat. //
1b Titvli Nomenclatvrae // rerum. // 2a Ioannes Lvdovicvs Vives De // etc. // 2b
Stvdiosis literarvm // Adolescentibus etc. // 3a, r. 7 Petrvs Dasypodi- // vs Aeqvo
Lectori etc. (gedat. 1537) // 4b Ioannes Sapidus. // Iuuentuti Germanicae. // etc.
en Ad Pubem Germanicam // etc. //
5a Dictionarivm La // tinogermanicvm etc.... //
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240a Vrbium, Regionum, Mon- // tium, ac Populorum in // Germania, etc.
264a Ioannis Hospiniani Acinani // adolescentis etc. // 264b □ //
Tw e e d e d e e l .
1a Dictionarivm Ger // manicolatinum, in usum etc.... //
142a Vrbium, Regionum, etc. // 156a onderaan, Argentorati apud Vuendelinum //
Rihelium. // Mense Martio. // Anno M.D.XLIII. //
156b (Drukkersmerk).
8o, 108 × 175; 1e deel: 4 + A-Z8 AA - II8 KK4, 264 bll.; 2e deel: A - T8 V4, 156
bll., samen 420 blll.; 2 kol. rom. got. rekl.
Berlijn, SB (Wb 888, oude perk. beschadigde stempelband zonder sch., sloten
afgerukt; de stempelband heeft op voor- en achterplat mannelijke en vrouwelijke
figuren (koppen en busten) voorstellende: Persius, Lucretius, Juvenalis, Horatius,
Lucrecia, Prudent [...], Ivdi [....]

8. - 1544 Straatsburg W. Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dictionarivm // Latinogermanicvm Et Vice Ver- // sa Germanico latinum ex
optimis // Latinae linguae scriptoribus // concimatum. // Accesservnt Nomina
Locorvm Et // Amnium in Germania, & alia quaedam, ut sequente // pagina
indicatur... // Authore Petro Dasypodio. // Recognitvm Et Locvpletatvm // per
authorem, generibus nominum, verborumque praeteritis // & supinus adiectis.
// (Drukkersmerk) // Cautum est Caesario Priuilegio, ne quis in // tra septennium
imprimat hoc dictionarium, aut alibi impressum intra Caesaris et Romani imperij
fines diuendat. //
1b Titvli enz. //
2a Ioannis Lvdovicus Vives, enz. //
2b Stvdiosis Literarvm, enz. //
4a r. 7. Petrvs Dasypodivs, enz. (gedateerd 1537) //
4b Ioannes Sapidus, enz. en Ad Pvbem Germanicam, enz.
Tw e e d e d e e l .
156a onderaan Argentorati apud Vuendelinum // Rihelium. // Anno M.D. XLIIII. //
Mense Martio. //
156b (Drukkersmerk).
8o 108 172; herdruk van 1543; zelfde indeeling, zelfde sign., enz.
Freiburg, UB (D. 4644 bt, oude stempelband, z. sch.; enkele namen van bezitters
o.a. uit 1559, 1562, 1585).
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Münster, UB (C 1 5506a; volgens noot in den Gesammtkatalog te Berlijn is het
ontbrekende titelblad aangevuld met het ex. van de U B. Würzburg, Phil. O.
418; ook in de voorrede ontbreken enkele bladen).

9. - 1547 Straatsburg W. Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dictionarivm // Latinogermanicvm... Authore Petro Dasypodio. // Iam Qvarto
Recognitvm Et Mvl- // tis uocabulis locupletatum per Authorem ipsum, generibus
nominum, // uerborumque praeteritis & supinis adiectis. // Praeterea, adiecta
sunt Forensia, ac seorsim sub unum titu- // lum redacta. // Drukkersmerk //
Cavtum est Caesareo Priuilegio, ne quis intra septen- // nium imprimati hoc
Dictionarium, ant alibi impressum // intra Caesaris & Romani imperij fines
diuendat. //
1b Titvli... // 2a Ioannes Lvdovicvs Vives... // 2b Stvdiosis... //
3a r. 8 Petrvs Dasypodivs... (gedat. 1537) // 4b Ioannes Sapidus... en Ad Pvbem...
// 5a Dictionarivm La- // tino Germanicvm...
278b Forensia // Forensivm Ver- // borum, & loquendi gene- // rum interpretatio. //
288b Ioannis Hospiniani...
454b (explicit) Argentorati apud Vuendelinum // Rihelium. Anno M.D. XLVII. //
Mense Februario. //
8o, 106 × 174; 1e deel: a4 A - Z8 Aa - Mm8 Nn4, 288 bll.; 2e deel: A - V8 X6, 166
bll., samen 454 bll.
2 kol., rom. got., rekl.
Berlijn, SB. (Wb. 896, stempelband met 1 sch. v. en 1a., hs. aant.); - Greifswald,
UB; - Oxford, Bodl.

10. - 1548 Straatsburg W. Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
als 1547 // 1b Tituli... // 2a Ioannes Ludovicvs // Vives... //
Stvdiosis literarum... // 3a r. 8 Petrvs Dasypodivs... (gedat. 1537) //
Ioannes Sapidus... en Ad Pvbem... //
Dictionarivm Latino // Germanicvm...
r. 23 beginnen de Nomina 342a Forensium Verborum, & loquendi generum
interpretatio.
563b onderaan Argentorati apud Vuendelinum // Rihelium. // Anno M.D. XLVIII.
// Mense Septembri. //
1a
2b
4b
5a
313a

4o, 150 × 215; 1e deel 4 + A - Z8 a - u8 x6; 2e deel A - Z8 Aa - Cc8 Dd1, samen
354 + 209 = 563 bll.; 2 kol., rom. got., rekl.
Keulen, SB (W A IV, 173, mod. kart. band met 1 sch. v. en a.).
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11, - 1554 Straatsburg W. Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a en vlg. = 1547 // 454b (explicit Argentorati // Excudebat Vuendelinus Rihelius,
Anno // M.D. LIIII. //
8o, 102 × 172; 1e deel: a4 A - Z8 Aa - Mm8 Nn4; 2e deel: A - V8 X6, samen 288
+ 166 = 454 bll.; 2 kol. rom. got., rekl.
Straatsburg, BNU (C 133454, 8o, perk. band zonder sch.); - Berlijn, SB (WB
920, kart. band); - Freiburg, UB (D 4644, onvol. alléén 1e deel, sterk afgesneden
97 154); - Chicago, UB (PA 2365 G3 D 22, datum onleesbaar); - Breslau, UB
(App. phil. V, oct 5).

12. - 1559 Straatsburg Iosias Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dictionarium latino // Germanicum, Et Vice Versa Ger- // manicolatinum, ex
optimis Latinae linguae // scriptoribus concinnatum. // Accesserunt Nomina
Locorum // & Amnium in Germania, & alia quaedam, ut sequente pagi- // na
indicatur. // Authore Petro Dasypodio. // Iam Qvarto Recognitvm Et Mvltis //
uocabulis locupletatum per Authorem ipsum, generibus nomi- // num,
uerborumque praeteritis & supinis adiectis. //
Praeterea, adiecta sunt Forensia, ac seorsim sub unum titu- // lum redacta. //
(Drukkersmerk).
Cum priuilegio Caesaro ad annos octo. // M.D. LIX. //
1b Titvli Nomenclatvrae // Rerum. //
2a Ioannes Lvdovicvs Vives // de tradendis disciplinis libro tertio. //
2b Stvdiosis Literarvm Ado- // lescentibus per Germaniam Iaco- // bus Bedrotus
S D. //
3a r. 9. Petrvs Dasypodivs // AEquo Lectori salvtem. // (gedat. 1537).
4b Ioannes Sapidus // Iuuentuti Germanicae. // en // Ad Pvbem Germanicam //
Petrus Dasypodius. //
5a Dictionarivm La-// tino Germanicvm In // usum & gratiam Germanicae // pubis
summa diligentia concinnatum. //
254b r. 10 FINIS. // r. 11 Nomina Regionvm. // (volgt het Voc. Rerum)
278b Forensia // Forensivm Ver- // borum etc. //
288b Ioannis Hospiniani Steinani //... carmen.
Tw e e d e d e e l .
1a Dictionarivm Ger- // manicolatinum in usum & gratiam // Germanicae pubis
summa diligentia // consinnatum. // Incipientia AB A. //
146a Vrbium, Regionum, Montium, // ac populorum in Germania, // nec non alijs
quibusdam lo- // cis nomina. //
161a Forensivm ver- // borum & loquendi gene- // rum interpretatio. //
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166b r. 22 FINIS. // Argentorati // Excudebat Iosias Rihelius, Anno // M.D. LIX. //
167, 168 □ //
8o, 104 × 177; 1e deel: a4 A - Z8 Aa - Mm8 Nn4; 2e deel: A - V8 X8 (X7 en 8 □);
288 bll. + 168, samen 456 bll.; 2 kol., rom. got. rekl.
Utrecht, UB (Litt. lat. Oct. 394, oude stempelband met datum 1560, met 1 sch.
a.); - Koenigsberg, UB; - Breslau, UB (App. phil. V, oct. 6).

13. A. - 1560 Olmutz Joannes Gunther Lat.-Tsjechisch
1a Dictionarium // Latinobohemicvm in Vsum // & gratiam studiosae iuuentitis
Bohemicae, ex Petri // Dasypodij Dictionario, eiusdemque recogni- // tione
postrema, concinnatum. // Accesservnt ex eodem et // nomina locorum, &
Amnium in Germania, & alia // quaedam, ut sequens pagina indicabit. // Praeterea
ex eodem adiecta sunt & // Forensia, ac reorsim sub unum lo- // cum redacta.
// Authore Reschelio Parocno Ieroschouiense. // dubbele arend, // Cavtvm est
Caesares Privilegio, ne quis // hoc Dictionarium intra quadrennium imprimat.
// Impressum Olomucij, apud Ioannem // Guntherum, M.D. LX. // 1b Titvli
Nomenclatorum Rerum // 2a Opdracht aan Guilhelmus à Rosenberg // 3b
Christophorvs Hecyrvs Omnibvs bonarum studiosis per Bohemiam S.D. // 4b
Eivsdemin Laudem Nouae scholae Crumnouiensis. // 5a (begint het wdb.)
158 × 102; sign. a4 A-Z4 Aa-Zz4 Aaa-Zzz4 Aaaa-Zzzz4 Aaaaa4 Bbbbb2, twee
kol.
London, BM (beschrijving naar fotocopie en inlichtingen van den Hr. F.G.
Rendall); - Oxford, Bodleian; - Göttingen, UB; Breslau, UB (App. phil. V, Q
67; volgens BRAUNER 394 bll.)

13 B. - 1562
Dictionarium Bohemicolatinum, In Vsum Et Gratiam Bohemicae Pubis Iuxta
Dictionarium Petri Dasypodij, summa diligentia interpretatum. Authore Thoma
Reschelio Parocho Jeroschouiensi. Impressum Olomucij apud Joannem
Guntherum MDLXII.
Naar BRAUNER. blz. 55. Breslau, UB (App. phil. V Q 67); - Göttingen, UB.
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14. - 1562 Straatsburg Iosias Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dictionario latino // Germanicum... (herdruk van 1559; het titelblad heeft geen
datum; explicit van deel II: Argentorati // Excudebat Iosias Rihelius Anno //
M.D. LXII. //
Indeeling, signaturen enz. als in 1559; op sommige plaatsen is het zetsel echter
veranderd. Het laatste vel heeft 7 bll., het achtste is opgeplakt.
Antwerpen, PM (B 2970; 110 × 180, in leeren band met 1 sch. v.); Koenigsberg,
UB.

15. 1563 Straatsburg Iosias Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat. Vermeld bij von
Bahder, blz. 124; Breslau, UB (App. phil. V Qu 58). Zie Addenda.
16. - 1564 Straatsburg Theodosius Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dictionarium latino // Germanicvm Et Vice Versa Ger- // manico latinum, ex
optimis Latine linguae scri- // ptoribus concinnatum. // Accesservnt Nomina
Locorvm Et // Amnium in Germania, & alia quaedam, ut sequente pagina //
indicatur. // Authore Petro Dasypodio. // Iam Quarto Recognitvm Et Mvltis //
uocabulis locupletatum per Authorem ipsum, generibus nomi-//num,
verberumque praeteritis & supinis adiectis. // Praeterea, adiecta sunt Forensia,
ac seorsim sub unum titu- // lum redacta. // (Drukkersmerk) // Cum priuilegio
Caesareo ad annos octo. //
Tw e e d e d e e l .
166b (excipit). Argentorati // Excudebat Theodosius Rihelius, Anno // M.D. LXIIII.
//
8o, 108 188; herdruk van 1559 met typographische afwijkingen in het voorwerk;
zelfde indeeling, sign. (laatste vel X 7), regels enz.
Freiburg i.B., UB (D 4644, c, oude stempelband gedateerd 1564, X 7 □, stuk
van X8 opgeplakt; rug gerepareerd met stuk v. anderen stempelband).

17. - 1565 Straatsburg Theodosius Rihelius Lat.-Hgd & Hgd. Lat.
Vermeld bij von Bahder, blz. 124. Zie de Schorus' drukken, anno 1567, waarin
een uit 1565 te Straatsburg gedateerde inleiding van P. Dasypodius voorkomt; Breslau,
UB (App. phil. V, oct. 8). Zie Addenda.
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18. - 1569 Straatsburg Theodosius Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dictionarium latino // Germanicvm Et Vice Versa Ger- // manico latinum, ex
optimis Latinae linguae scriptoribus // concinnatum. // Accesservnt Nomina //
Locorum & Amnium in Germania, & alia quaedam, vt se- // quente pagina
indicatur. // Authore Petro Dasypodio. // Iam Qvarto Recognitvm Et Mvltis //
vocabulis locupletatum per Authorem ipsum, generibus // nominum,
verborumque praeteritis & supinis adiectis. // Praeterea, adiecta sunt Forensia,
ac seorsim sub vnum titulum // redacta. // (Drukkersmerk) Cum priuilegio
Caesareo ad decennium. //
1b Titvli etc. // 2a Ioannes Lvdo- // vicus Viues... // 2b Stvdiosis... //
3a r. 6 Petrvs Dasypodivs // Aeqvo Lectori Salvtem. (gedat. 1537). // 4b Ioannes
Sapidvs... en Ad Pvbem Germanicam. // 5a Dictionarivm La- //
tinogermanicvm... //
228a r. 24 (fo. Ff iiij verkeerd gesign. Ef) Vrbivm, Regionvm, Montivm ...//
259a r. 29 FINIS // 259b Ioannis Hospiani... // 260a, b □ //
261a Dictionarivm Ger // manicolatinvm... //
418b (excipit) Argentorati // Excudebat Theodosius Rihelius. // Anno. M.D. LXIX.
//
8o, 104 × 180; 1e deel: A - Z8 Aa - Kk8 2e deel: A - T8 V2, 418 bll.; 2 kol. rom.
got., rekl.
Parijs, BN (X 9126, oude led. band met gouden stempel ‘Charitas’ onder kroon
en in rand de spreuk De Paris Minimes, met 1 sch. v. en a.).

19. - 1570 Straatsburg Theodosius Rihelius Lat.Hgd. & Hgd.-Lat.
Petri Dasipodii Dictionarium latinogermanicum, & Germanicolatinum, Argentor.
Theodos. Rihel. 1570. in 8.
DRAUDIUS, blz. 978.
20. - 1592 Straatsburg Theodosius Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dictionarium latino // Germanicum, Et Vice Ver- // sa Germanico latinum, ex
optimis Latinae // linguae scriptoribus con- // cinnatum. // Cui Accesservnt
Nomina // Virorum, Mulierum, Locorum & Amnium in Germania, alio- //
rumque multorum, vt Plantarum, Herbarum, Arborum, // Forensium loquendi
modi atque vocabula, &c. // quae tamen singula sub litera sua initiali // facilè
reperientur. // Authore Petro Dasypodio. // Nvnc Denvo Magno Qvidem, Sed
// studiosis
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1b
2a
3b
4a
338b

vtili labore, multis probatorum Authorum // vocibus auctum & locupletatum. //
(Drukkersmerk) // Cum gratia & Priuilegio Caesaro. // Argentorati // Excudebat
Theodosius Rihelius.
□
Typographvs // Benevolo Lectori // S.P.D. // (gedat. 1592).
□
Dictionarivm // Latinogermanicvm. // 338a onderaan FINIS. //
□
Tw e e d e d e e l .

1a Dictionarivm // Germanicolatinvm, // In Vsum Et Gratiam // Germanicae pubis
Methodo eadem, qua // Latinogermanicum, summa dili- // gentia concinnatum.
// Authore Petro Dasypodio. // (Drukkersmerk) // Cum gratia & Priuilegio
Caesaraeo. // Argentorati // Excudebat Theodosius Rihelius. //
1b □ 2a Dictionarivm Germanicolatinvm. //
8o, 115 × 182; 1e deel: A - Z8 Aa - Tt8 Vv2, 338 bll.; 2e deel: A - p8 + Q4 (Q4 □),
124 bll., samen 462 bll.; 2 kol., rom. got., geen rekl.
Göttingen, UB (8 Ling. IV, 4024, mod. kart. band met 1 sch. v. en a.).

21. - 1596 Straatsburg Theodosius Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dictionarium latino- // Germanicvm, Et Vice Ver- // sa Germanico latinum, ex
optimis Latinae // linguae scriptoribus con- // cinnatum. // Cvi Accesservnt
Nomina // Virorum, Mulierum, Locorum & Amnium in Germania alio- // rumque
multorum, vt Plantarum, Herbarum, Arborum, // Forensium loquendi modi atque
vocabula, &c. // quae tamen singula sub litera sua initiali // facilè reperientur.
// Authore Petro Dasypodio. // Nvnc Denvo Magno Qvidem, Sed // studiosis
vtili labore, multis probatorum Authorum // vocibus auctum & locupletatum. //
(Drukkersmerk) // Cum gratia & Priulegio Caesareo. // Argentorati Excudebat
Theodosius Rihelius.
1b □
2a Typographvs // Benevolo Lectori // S.P.D. // (gedateerd 1596).
4a Dictionarium // Latinogermanicvm. //
Tw e e d e d e e l .
1a Dictionarivm // Germanicolatinvm, // In Vsvm Et Gratiam // Germanicae pubis
Methodo eadem, qua // Latinogermanicum, summa dili-// gentia concinnatum.
// Authore Petro Dasypodio. // (Drukkersmerk) // Cum Gratia & Priuilegio
Caesareo. // Argentorati // Excudebat Theodosius Rihelius. //
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8o, 107 × 175; 1e deel: A - Z8 Aa - Nn8 (n8 is titelblad van II); 2e deel: A - N8
O3 (O4 in ex. Berlijn), samen 395 (396 bll.); 2 kol. rom. got. rekl.
Straatsburg, BNU (C 133453, mod. band met 1 sch. v. en a.); - Berlijn, SB (Wb
925, mod. band., op titelblad Bibliothec pauperū studiosorū en de jaartallen
1676, 1737; op de eerste bladen in margine Latijnsche spreekwoorden in hs.,
op laatste bladzijde aant. ‘Johan Georg busch (?) loschiert (?) in der Vorstatt
bey dem goldenen... neben Maria hiltz (?)’); - Parijs, BN (X 9125, draagt op
rug van ouden stempelband en op titelblad den met de hand geschreven
verkeerden datum 1537); - Marburg, UB; - Londen, BM; - Breslau, UB (App.
phil. V oct 11).
22. - 1626 Straatsburg
Vermeld bij BRAUNER, blz. X (Breslau, UB, App. phil. V, oct 11); bij von
Bahder, blz. 124, anno 1625 (zie Addenda).

2. Ongedateerde drukken
23. - (Vóór 1562) Straatsburg Wendelinus Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a,b
2a
2b
3a
4b
5a
240a

ontbr.
Ioannes Lvdovicus Vives De // tradendis etc.
Stvdiosis Literarvm // Adolescentibus etc.
r. 7 Petrvs Dasypodivs // Aequo Lectori Salvtem. // (ged. 1537)
Ioannes Sapidus // etc. en Ad Pvbem Germanicam // etc.
Naar 1540 met volgende afwijkingen: ... La //... Germanicae //... pubis summa...
Vrbium, Regionum, Mon // tium, ac ...
Tw e e d e d e e l .

1a ... diligentia, // ....
142a Vrbium, Regionū, Montium, //... lo- // cis.... (gaat tot V3 inkluis.
156a,b ontbr.
8o, 110 × 174; 1e deel: a4 + A - Z8 + AA - II8 KK4; 2e deel: A - T8 V3, samen
419 bll., 2 kol. rom. got. rekl.; cf. nr 7.
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Göttingen (Ling. IV, 4020, defect; oude stempelband; in hs. namen van bezitters,
o.m. ‘Michaël Triller, Est possessor huius Libri Anno Domini 1579’,
‘Sebastianus Triller m. 6. 11’; deel 1 met de hand verkeerd genummerd van
1-506 (A - KK), de vergissing begint na 457; P 1 en P 8 ontbreken).

24 - (1564-1592) Straatsburg Theodosius Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd. - Lat.
1a Dictionarium latino // Germanic[v]m Et Vice Ver- // sa Germanic (olatinum)ex
optimis Latinae // linguae (scri)ptoribus con- // cinnatum. // Cvi Accesserunt
Nomina // Locorum & Amnium in Germania, aliorumque multorum, quorum
// titulos pagina sequens indicat. // Adiectis insuper, & in ordinem redactis
vocabulis atque loquendis modis Forensibus // Authore Petro Dasypodio. //
Nvnc Denvo Magno Qvidem, Sed // studiosis vtili labore, multis probatorum
Authorum // vocibus auctum & locupletatum. // (Drukkersmerk // Cum Gratia
& Priuilegio Caesareo. // Argentorati, // Excudebat Theodosius Rihelius. //
1b Tituli... // 2a Ioannes Lvdovi- // cus Viues ...
2b Stvdiosis... //
3a Petrvs Dasypodivs, // Aequo Lectori Salvtem (gedat. 1537). //
4b □ //
5a (blz. 1) Dictionarivm... // blz. 595 r. 11 Forensivm Verborvm... interpretatio //
613 Ioannes Sapidus... en Ad Pvbem // 614 Ioannis Hospiniani... // 617
Dictionarivm // Germanicolatinvm... //
8o, 115 . 180, A - Z8, Aa - Qq8, A - R8 S5; 2 kol. rom. got., rekl.
Straatsburg, BNU (C 133452, oude stempelband met 2 sloten, waarvan één
defect, exemplaar van Prof. Dr. Maszmann te Berlijn met de hand genummerd
van blz. 1-995 recto, het voorwerk (8 blzz.) niet inbegrepen. Zie Addenda.

25. - (1577) Straatsburg Theodosius Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dictionarium latino // germanicvm etc., als nr. 24 met volgende afwijking: Cvi
Accesserunt Nomina // Locorum & Amnium in Germania, aliorumque multorum,
vt Plan- // tarum, Herbarum, Arborum,
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1b
2a
2b
3a
4b
5a
296a
296b
297a

Forensium loquendi modi atque // vocabula, &c. quae tamen singula sub litera
sua ini- // tiali facilè reperientur. // Authore Petro Dasypodio. // Nunc De Novo,
Magno Quidem, Sed // enz. //
□ //
Ioannes Lvdovi- // cus Viues de tradendis disciplinis, // libro tertio //
Stvdiosis... //
Petrus Dasypodivs // Aequo Lectori Salvtem. (gedat. 1537) //
□ //
Dictionarium // Latinogermanicum... //
Ioannes Sapidus... en Ad Pvbem... //
Ioannis Hospiniani... //
Dictionarivm // Germanicolatinum etc. //.
8o, 115 × 175; A - Z8, Aa - Zz8, Aaa - Ggg8 Hhh4, samen 428 bll., 2 kol. rekl.
rom. got.
Gent, UB (BL. 6396, ex. Snellaert; perk. band met 2 sch. v. en a.); - Straatsburg,
BNU (C 133455, oude stempelband gedateerd 1577 en gemerkt C.P.)

26. - Straatsburg Theodosius Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dictionarivm latino // germanicum Et Vice Ver-// sa Germanicalotinum, ex
optimis Latinae // linguae scriptoribus con- // cinnatum. // en verder als nr. 25
met de afwijking Nunc Denvo (i.p.v. Nunc De Novo, cf. 24), zelfde indeeling,
signaturen, zelfde aantal regels.
Parijs, BN (X 23679, in perk. band met 1 sch. v. en 2 a.); - Den Haag, KB (231
H 31, mod. band met 1 sch. v. en a.; gedateerd c. 1570 in catalogus).

27. - Straatsburg Theodosius Rihelius Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dictionarium latino- // germanicvm, enz. als nr. 25 met volgende afw.: ... // Nvnc
Denvo Magno... Argentorati // Excudebat Theodosius Rihelius. //
1b Ivdicivm // Clarissimi viri Hieronymi Wolfij de // Dictionario Petri Dasypodij.
//
2a Ioannes Ludovicvs // Vives enz. // 2b Stvdiosis enz. //
3a Petrvs Dasypodivs enz. (gedat. 1537) //
4a Dictionarivm // Latino Germanicvm, In // Vsum Et Gratiam Germanicae // pubis
summa diligentia concinnatum. // 4b □ //
296a Ioannes Sapidvs... en Ad Pvbem Germanicum ...
296b Ioannis Hospiniani ...
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8o, 106 × 176; 1e deel: A- Oo8, 2e deel: Pp - Zz8 Aaa - Ggg8 Hhh4, samen 296
+ 132 = 428 bll.; 2 kol. rom. got. rekl.
Freiburg, UB (D 4644 af, oude stempelband met 1 sch. v.); cf. nr. 28.

28. - (1605-1650) - Amsterdam Theodoricus Petri Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dictionarivm // Latinogermanicvm // Et Germanicola- // Dictionarivm //
Latinogermanicvm // Et Germanicola- // tinvm // Optimis Avctoribus Ita Con// cinnatum, vt tam Latinarum quam Germanicarum // vocum significata
quaerentibus com- // modissime inseruire // possit. // Olim a Petro Dasypodio
col- // lectum, nunc vero multorum vocabumorum ex omni ma- // teria
desumptorum accessione locupletatum, & à // plurimis mendis ita repurgatum
vt nouum // videri possit. // (Drukkersmerk Rihelius) // Amstelredami, // Apud
Theodoricum Petri, Bibliopolam. //
1b □
2a Stvdiosae Ivven- // tvti S. ongedateerd. //
4a Stvdiosis Litara- // rvm... //
4b Ioannes Lvdovi- // cvs Vives... //
5a Dictionarivm // Latinogermanicvm... //
296a Ioannes Sapidvs... en Ad Pvbem... //
296b Ioannis Hospiniani... //
428a onderaan FINIS // 428b □ //
1e deel: A - Z8 Aa - Oo8; 2e deel: Pp - Zz8 Aaa - Ggg8 Hhh4, samen 296 + 132
= 428 bll.; 2 kol. rom. got., rekl..
Berlijn, UB (perk. band zonder sch., ex. van de Gebroeders Grimm; cf. nr. 27).

29. - (1616-1630) Straatsburg Christophorus ab Heyden Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Petri Dasypodij. // Dictionarivm // Latino-Germanicvm // Et Vice Versa
Germani- // colatinum... (drukkersmerk Rihelius met ander monogram) //
Argentorati. // Excudebat Christophorus ab Heyden. //
1b □ 2a Petrvs Dasypodivs // AEquo Lectori // Salvtem. (gedat. 1537) 5a Ivdicivm
// Clarissimi Viri Hie- // ronymi Wolfij de Dictionario Petri // Dasypodij. // 5a,
r. 13 Iohannes Lvdovicvs Vives tradendis Disci- // plinis libro terti . //
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5b Stvdiosis Literarvm // Adolescentibus per Germaniam, Iacobus // Betrodus S.D.
//
6a Ioannes Sapidvs... en Ad Pvbem Germanicam... //
6b Ioannes Hospiniani... //
7a, □ //
b
8a Dictionarivm Latino Germanicvm,... //
Tw e e d e d e e l .
Dictionarium // Germanicolatinvm; // In vsum... // concinnatvm, // pluribusque
vocabulis auctum // ac locupletatum. // Authore Petro Dasypodio. //
(drukkersmerk Rihelius) // Argentorati // Excudebat Christophorus ab Heyden.
//
1b □ // 2a Dictionarivm Germa- // nicolatinvm ...
8o, 115 × 180; 1e deel): (7 A - Z8 Aa - Rr8 S1; 2e deel: A - S8 - T4, samen 328 +
148 = 476 bll..
Berlijn, UB. (Wa 5700, perk. band met 1 sch. v. en a., ex. van de Gebroeders
Grimm.); Munster i.W., UB (Cb 5506, titelbl. ontbr.)

30. - (± 1630-1652) Straatsburg Erven Christophorus ab Heyden (en Caspar
Dietzel) Lat. Hgd. en Hgd. Lat.
Eerste deel.
1a Petri Dasypodij // Dictionarivm // Latino-Germanicvm, // Et Vice Versa
Germanico- // Latinum, ex optimis Latinae linguae Scri- // ptoribus concinnatum
// Cvi Accesservnt No- // mina Locorvm Et Amnivm In // Germania, aliorumque
multorum, ut Plantarum, Herbarum, Arborum, Forensium loquendi modi atque
vocabula, &. quae // tamen singula sub litera sua initiali facilè // reperientur. //
Nvnc Denvo Magno Qvidem, // Sed Stvdiosis Vtili Labore, Mvltis // probatorum
Authorum vocibus auctum & // locupletatum. // (Drukkersmerk Rihelius) // Cum
Gratia & Privilegio Caesareo. // Argentorati, // Typis Christophori ab Heyden
Haeredum. //
1b □ 2a Petrvs Dasypodivs // Aequo Lectori // Salvtem. (gedat. 1537) //
3b Ivdicivm // Clarissimi Viri Hiero- // nymi Wolfii de Dictionario Petri Dasypodii.
//... Iohannes Lvdovicvs // Vives Tradendis Disci- // plinis libro tertio. //...
Stvdiosis Literavm (sic) Adolescen- // tibus per Germaniam, Iacobus Betrodus.
(sic) // S.D. // 4a... Ioannes Sapidvs // Iuventuti Germanicae. //... Ad Pvbem
Germanicam // Petrus Dasypodius. // 4b Ioannis Hospiniani // Steinani
Adolescentis, In // Petri Dasypodii Dictionarium // carmen. // 5a Dictionarivm
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La- // tino-Germanicvm, In Vsvm // Et Gratiam Germanicae Pvbis // summâ
diligentiâ concinnatum. //
Tw e e d e d e e l .
1a Dictionarivm // Germanico-Latinvm, // In Vsvm Et Gratiam Ger-// manicae
pubis Methodo eadem, qua Latino-ger-//manicum, summâ diligentiâ
concinnatum, // plurimisque vocabulis auctum ac // locupletatum. // Authore //
Petro Pasypodio. // (drukkersmerk Rihelius) // Cum Gratia & Privilegio Caesareo.
// Argentorati, // Typis Haeredum Christophori ab Heyden. //
1b □ 2a Dictionarivm Germani-//co-Latinvm, In Vsvm Et Gra-//tiam Germanicae
Pvbis Svm-//ma diligentia concinnatum. //
392a ARGENTORATI, // (drukkersmerk Rihelius) // Sumptibus & Typis Caspari
Dietzelij, // & Haeredum Christophori // ab Heyden. // 392b □
185 × 115;):(4A-Z8 Aa-Ii8Kk4 Aaa8-Qqq8, samen 392 bll.; 2 kol., rom.-got., en
got.-rom., rekl; het tweede deel begint met Aaa.
Kiel, UB (1.1821; versierde perk. band, verguld op snee). Verg. inz. met nr. 27
en 29.

B. - Dasypodius catholicus
31. - 1634 Keulen Petrus Metternich Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dasypodivs Catholicvs, // Hoc est: // Dictionarivm // Latino-Germanicvm, Et
// Germanico-Latinvm: Olim // quidem à Petro Dasypodio multis vocabulis
Catho- // licis, scitu tamen necessariis, omissis, collectum, & paulatim //
contumeliosis hinc inde corruptum: Verum nunc resectis // ijs, ex recentioribus
Scriptoribus Catholicis, quae ante // deërant adiectis, summâ diligentiâ correctum,
// reformatum & auctum. // Accessit Appendix, Continens // Historias, & Fabulas
Poëticos. Item Nomina propria // Regionum, Insularum, Vrbium, Fluuiorum,
& // Montium, aliorumque multorum. // Accessere Insvper Epitheta Et // Omnivm
Syllaborvm Qvantitates, // iuxta Rauisium, & Henrici Smetij Prosodiam,
aliorumque // veterum & recentiorum auctorum. // Simvl Et Brevis Orthographia
Aldi // Manvtii, Dictiones aliquot, in quibus scribendo, secundum il- // lum,
plerumque peccatur, continens: Nec non rectam syllabarum // diuisionem:
Numerum Romanum cum cifris collatum, & // Praenomina Roma-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

1042

1b
2a

6a

6b
7a
7b
8a
8b
9a

norum complectens. // Ordine Alphabetico singula sub litera sua initiali facillimi
reperientur. // Omnibus Stvdiosis, Poeticesque // amantibus, perquam vitilis //
Editio Noua. // Cum Gratiâ & Priuilegio S. Caesar. Maiestatis. // Coloniae
Agrippinae. // Sumptibus & typis Petri Metternich, propre // Augustinianos, in
domo, quae dicitur, Nigra. // Anno M. DC. XXXIV. //
Ad Emptorem. (gedicht van Maternvs Rödder Lippiensis, Gymnasij Laurentiani
Grammaticorum Professor).
Admodvm Reverendo, Eximio, // Doctissimoqve Viro Ac // Domino, // D.
Henrico Francken // Sierstorpffio, etc., gedateerd: Coloniae Agrippinae, Anno
1633. Festo S. Henrici, en geteekend Petrvs Metternich. //
Svmma Privilegii Caesarei. // gedateerd: Ratisbonae in ciuitate Imperiali die 4.
Mensis Nouemb. Anno 1630... en geteekend Ferdinandvs en Ioan. VValderode.
//
Approbatio. // gedateerd Coloniae Agrippinae... Anno 1633. Festo S. Lebuini
en geteekend Arnoldvs Meshovivus. //
Ode In concinnati Novo // inuento Dictionarij laudes. // geteekend L.P.T. //
Programma In Editionem // Hvivs operis. // geteekend Henricvs Seinervs
Volckmartianus, Gym. Laurentiani Syntaxist. Professor. //
Typographvs Ad Stvdio- // svm Lectorem. //
Pedes Metrici, Qvorvm // frequenter vsus in carmine esse solet. //
Dictionarivm // Germanico-latinvm. // (volgt het wdb.).
Tw e e d e d e e l .

1a Dictionarivm // Latino-Germanicvm, // Quantitates Notulis, - longa, breni,
communi, Ravisij & Smetij Epitheta quoque demonstrans. //
273a Appendix // îDasypodii, // Continens Historias Et // Fabvlas Poeticas; // Item
Nomina // propria Regionum, Insularum, Vrbium, Fluuiorum, // & Montium,
aliorumque multorum. //
333a Brevis // Orthographia // Aldi Manvtii. //
334a Aldi Manvtii. // De Recta Syllabarvm // Divisione. // Daaronder: Nvmeri Romani
// cum Cifris collati. // en Praenomina Romanorum. //
334b Literarvm Compendia. //
334b Sequitur Dictionarium Germanico-Latinum, wat er op wijst, dat de twee deelen
in omgekeerde orde zijn ingebonden.
8o, 102 × 175;):(8 + A - V8 X2 + A - Ss8 Tt6, samen 504 bll.; 2 kol., got. rom. en
rom. got., rekl.
Münster i.W. UB. (C b 5506 b, perk. band met 8 sch. v. en 4 a.; de voorste sch.
zijn gedeeltelijk beschreven met aanvullingen; op het
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binnenplat een opgeplakte prent, voorstellend S. Joseph en S. Maria en daaronder
met de hand ‘Valuit liber ille sesqui dalero./. imperiali Anno 1652’; ex. uit het
Paulinerkloster).; aldaar ook een afzonderlijke druk van het Appendix (Cb 5507).

32. - 1642 Dantzig Andreas Hünefeldius Lat.-Hgd.; Poolsch-Lat. Hgd.;
Lat.-Hgd.-Poolsch
1a Dasypodivs Catholicvs, // Hoc est, // Dictionarivm // Latino-Germa nico //
Polonicvm, // Germanico-Latinvm, // Et // Polono-Latino-Ger- // manicvm, //
Olim Quidem à Petro Dasypodio adorna- // tum, sed post in Academia Coloniensi
reformatum, & // Epithetis ac omnium syllabarum Quantitatibus, juxtà Ravi- //
sium & Henrici Smetij Prosodiam aliorumque auctorum // veterum &
recentiorum, auctum. // Cum // Appendice nominum propriorum De- // orum,
Dearum, Virorum, Mulierum, Regi- // onum, Insularum, Vrbium, Fluviorum //
& Montium. // Cum Gratia & Privilegio S.R.M. Pol. & Suec. // Dantisci // Curâ,
Impensis & Typis Andreae Hünefeldij // Bibliopolae Anno M. DC. XLII. //
1b □ //
2a Serenissimo, ac summae exspectatio- // nis Principi ac Domino, Domino //
Sigismvndo Casimiro, // etc., gedateerd, Dantisci, Kalendis Julij, Anno AErae
Christianae ∞ I cXLII en get. Andreas Hünefeldius.
4b //Summa Privilegij... gedateerd: Warsaviae 7. Februarij Anno Domini MDCXLI.
//
5a Dictionarivm Ger- // manico-Latinvm. //
Tw e e d e d e e l .
1a Dictionarivm Polono-Latino-Germanicum //
Derde deel.
1a Dictionarivm // Latino-Germano-Polonicum, // Quantitates hisce Notulis, longa, breui, communi de - // monstrans, Rauisij & Smetij Epithetis quoque
additis. //
283a Appendix Dasypodii, // Continens Historias et Fabulas Poeticas: Item Nomina
Propria Regionum, // Insularum, Vrbium, Fluviorum, et Mon- // tium,
Aliorumqve Multorum. //
336a Einde. // b 336 □ //
4o, 150 × 194; 1e en 2e deel)o(4 + A' - LIII4; 3e deel en Appendix A - Pppp4,
samen 660 bll.; 2 kol., got. rom. en rom. got., rekl.
Königsberg SB. (+ Bc 912, perk. band met 3 sch. v. en a., de rand van de laatste
quaternen zeer afgevreten. Ex. uit de ‘Bibliothek des
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Predigers Chr. C. Mrongovius. Der Danziger Stadtbibliothek überwiesen, 1864).;
- Chicago, NBL, (Bon. 1689); - Londen, BM.; - Parijs, (BN X. 4592).

33. - 1653 Frankfort J.G. Schönwetter en Matthaeus Kempferus Lat.-Hgd. &
Hgd.-Lat.
1a Dasypodius Catholicus, // Hoc est: // Dictionarivm // Latino-Ger manicum, //
Et Germanico-Latinum: Olim Quidem // à Petro Dasy podio multis vocabulis
Catholicis scitu ta-// men necessariis, omissis, collectum, en verder als 1634
met volgende afwijkingen: ... hinc // inde corruptum... scripto- // ribus Catholicis...
adjectis, summa diligen- // tia... au- // ctum. // Accessit Appendix, Continens,
// Regio- // num,... a- // liorumque multorum. // Accessere... Juxta // Ravisium,
& Henrici... veterum & //... Aldi Manv- // tii,... secundum illum plerum que //...
divisionem: Numerum //... Romano -//... (amanticis ontbr.)... utilis //... Gratia...
Caes. Majest. speciali. // Francofvrti, // Impensis Johannis Gothofridi
Schönwetteri. // Typis Matthaei Kempferi // Anno M. DC. LIII. //
1b □ //
2a Typographvs Ad Stvdiosum//Lectorem.//2b Pedes Metrici, Quorum Frequenter
// usus in carmine esse solet. //
3a Dictionarium // Latino-Germanicvm, // Quantitates hisce Notulis, - longa,
brevi, communi // Ravisij & Smetij Epitheta quoque demonstrans. //
227a Appendix Dasypodii, Continens Historias Et Fabu-// las Poeticas, Item Nomina
Propria // Regionum, Insularum, Vrbium, Fluviorum, & Montium, aliorumque
Multorum. //
Tw e e d e d e e l .
1a Dictionarium Ger-// manico Latinum. // 144b (aan het slot) Christo. Domino
Svmmo Immortali Deo // Laus, Honor, Gloria, Virginique // Matri Mariae,
Amen. // (1).
8o, 110 × 190; 1e deel) (2 A - Z8 Aa - Ll8 Mm4; 2e deel:) A - S8, 422 bll.
Berlijn, SB (Wb 948, kart. band).
(1) Aldus eindigt ook het Hgd.-Lat. in 1634.

34. - 1660 Keulen Petrus Metternich Lat.-Hgd. & Hgd.-Lat
1a Dasypodivs Catholicvs // siue // Dictionarivm Latino // Germanicvm Et Germa// nico-Latinvm. // Cui accessere // Epiteta, Et Omnivm
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Syllabarvm // Quantitates, exceptis positionibus, diphtongis, quae natura //
longae, item terminantibus in o, quae natura communes, iuxta // Rauisium, &
Smetij Prosodiam, aliorumque vete// rum, & recentiorum auctorum. // Simvl
Et Brevis Orthographia Aldi Manvtii, //Dictiones aliquot, in quibus plerumque
peccatur, continens: Nec // non rectam Syllabarum diuisionem: Numerum
Romanum cum // cifris collatum, & Praenomina Romanarum complectens. //
Ordine Alphabetico singula sub littera sua initiali facillimè // reperientur. //
Omnibus Studiosis, Poeticesque // amantibus perquam vtilis. // Editio Tertia. //
Varijs Exemplis, Adagijs & Prouerbijs aucta. // Cum Gratia & Priuilegio S.
Caesar. Maiestatis. // Coloniae Agrippinae. // Operâ & studio, typis & expensis
Petri Metternich // propè Augustinianos. // Anno M. DC. LX. //
Typographvs Ad Stvdiosvm // Lectorem. //
Admod. Reverend. Eximiis // etc. //
Pedes Metrici, etc. // 3a Brevis Ortographia // Aldi Manvtii. //
De Recta Syllabarvm // Divisione. //
r. 13 Approbatio. // gedat. 1653.
Dictionarivm // Latino-Germanicvm. //
Tw e e d e d e e l .

1a Dictionarivm // Germanico-Latinvm. //
Derde deel.
1a Dasypodii Catholici // Appendix. //
8o, 100 × 170; 1e deel: 4 + A - Kk8 Ll5 (Ll5 vo □); 2e deel A - X8 3e deel A - H8
I4 (I 4 vo □), te samen 509 bll.; 2 kol., rom. got., rekl.
Berlijn, SB (App. phil. V, Oct. 14, oude beschadigde perk. band met twee sloten,
met 1 sch. v. en 1 a., vroeger in Breslau, UB; hs. aant. ‘Sebastian Vogel. Anno
1686).

35. - 1667 Keulen Petrus Metternich Lat.-Grieksch-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Gegraveerd titelblad als 1670. //
1b □ //
1a Dasypodivs (sic) Catholicvs, // Id est, // Dictionarivm // Latino-Grae co-Ger-//
manicvm, Nec Non Germanico-// Latinum, miro labore & industriâ correctum,
// castigatum & auctum. // CVI // Adiecta Svnt Epitheta Et Syl- // labarum
omnium Quantitates,... (als 1670) Editio
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Quarta ,,, Coloniae Agrippinae... Petri Metternich... Anno M. DC. LXVII. //
Approbatio. (ged. Keulen 1653) //
Reverendis Admodvm Nobilibvs//... Montani... (opdracht v.d. drukker Metternich
als 1670) //
Typographvs Ad Stvdiosvm // Lectorem. // (als 1670) //
Pedes Metrici... (als 1653) //
Brevis // Ortographia // Aldimanvtii. //
r. 8, onderaan De Recta syllabarvm // Divisione. //
Orthographia (kopwoord), (voortzetting van 4 b en 5 a).
r. 14 Numeri Romani en daarnaast Praenomina Romanorum; r. 13 van onder
Litterarvm compendia.
□ //
Dictionarivm // Latino-Graeco-Ger= // Manicvm // Syllabarum Quantitates His
Notulis // -longa, brevi, communi, & Epitheta // demonstrans. //
Tw e e d e d e e l .

1a Dasypodii Catholici // Appendix. //
Derde deel.
1a Dictionarivm // Germanico-Latinvm, // Cuius // Incipientia ab A. // Laatste blad,
slot. Christo Domino Svmmo Immortali Deo // Laus Honor Et Gloria //
Virginique Matri Mariae. // Amen. //
8o, 150 × 176; 1e deel 6 + A - Kk8 Ll1; 2e deel A - K8; 3e deel A - T8 V2 samen
505 bll., 2 kol., rom. got., rekl.
Freiburg UB (D 321, mod. kart. band met 1 sch. v. en a.); - Paris (BN X 9062);
- Münster i.W., (UB Cb 5506 bk).

36. - 1670 Keulen Petrus Metternich Sr Lat.-Grieksch-Hgd. & Hgd.-Lat.
Voortitel op gravure: Dasypodivs // Catholicvs // Sive // Dictionarium //
Latino-Graeco-Germanicum & // Germanico-Latinum. // Coloniae Agrippinae
// Apud // Petrvm Metternich. // Cum gratia et priuilegio S. Caesareae Maiestatis.
//
1a Dasypodivs Catholicvs, // Id est, // Dictionarivm // Latino-Graeco-Ger- //
manicvm, Nec Non Germanico-// Latinum, miro labore & industriâ correctum,
// castigatum & auctum. // CVI // Adiecta Svnt Epitheta Et Syl- // labarum
omnium Quantitates, exceptis ijs, quae Positio- // ne, Diphtongo ex natura
longae, & quae in o terminatae
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Communes sunt, prout Smetij Persodia hoc // ipsum accuratè demonstrat. //
Brevis Item Aldi Manutii Or- // thographia continens quasdam, in quibus erratur
ple- // rumque Dictiones: simul ac rectam Syllabarum Divisionem, Nu- // merum
Romanorum cum Cyfris collatum, & Romanorum // Praenomina compendiosè
complectens. // Quae omnia ac singula Ordine Alphabetico sub litera sua initiali
lector perfacilè reperiet. // Omnibvs Stvdiosis, Poeticesqve // amantibus perquam
utilis. // Editio Quarta. // Varijs Exemplis, Adagijs & Proverbijs aucta. // Cum
Gratia & Privilegio S. Caesar. Maiestatis. // Coloniae Agrippinae, // Operâ &
studio, typis & expensis Petri Metternich // Senioris, propè Augustinianos. //
Anno M. DC. LXX. //
Approbatio (gedateerd Keulen 1653 en geteekend Arnoldus Meshovius
Lippiensis, S. Theolog. Doctor. Pastor S. Petri.)
Reverendis Admodvm Nobilibvs //... Montani, // Lavrentiani, // Tri-Coronati//
D.D. Regentibvs Gym-// nasiarchis, Eorumqve Pro-// fessoribus, ac Liberalium
Artium Studiosis. // Donat, dicat Consecratque. // Petrus Metternich Senior. //
A. LL. C. // Civis, Typogr. & Bibliop. Coloniensis. //
Typographvs ad Stvdiosvm // Lectorem. //
Pedes Metrici... //
Brevis // Ortographia // Aldimanvtii //
onderaan De Recta Syllabarvm // Divisione. //
Numeri Romani en Praenomina Romanorum en Litterarum compendia.
Dictionarivm // Latino-Graeco-Ger- // manicvm. //
Tw e e d e d e e l .

1a Dasypodii Catholici // Appendix. //
Derde deel.
1a Dictionarivm // Germanico-Latinum. //
8o, 104 × 173; 1e deel 5 + A - Kk8 Ll2; 2e deel A - K8; 3e deel A-X8, samen 519
bll., 2 kol. recl., got. rom.
Berlijn, SB (Wb 954, mod. band).

37. - 1676 Keulen We Petrus Metternich Lat.-Grieksch-Hgd. & Hgd.-Lat.
1a Dasypodivs Catholicvs,// Id est, Dictionarivm// Latino-Graeco-Ger-// manicum
nec non Germanico- // Latinum, miro labore & industria corre- // ctum,
castigatum & auctum. // Cui // Adjecta sunt Epitheta Et Syllabarum // omnium
Quantitates, exceptis iis, quae Positione,
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Diphtongo // ex natura longae, & quae in o terminatae Communes // sunt, prout
Smetii Prosodia hoc ipsum // accuratè demonstrat. // Brevis Item Aldi Manvtii
Orthographia Conti-// nens quasdam, in quibus erratur plerumque, Dictiones:
simul ac // rectum Syllabarum Divisionem, Numerum Romanum // cum Cyfris
collatum, & Romanorum Praeno- // mina compendiosè complectens. // Quae
omnia ac singula Ordine Alphabetico sub littera sua // initiali lector perfacilè
reperiet. // Omnibus Studiosis, Poeticesque// amantibus perquam utilis. // Editio
Qvinta. // Variis Exemplis, Adagiis & Proverbiis aucta. // Cum Gratia &
Privilegio S. Caesar. Majestatis. // Coloniae Agrippinae. // Apud viduam Petri
Metternich, propè // Augustinianos. // Anno M. DC. LXXVI. //
Approbatio. // gedateerd Coloniae Agrippina, Anno 1653 en geteekend Arnoldus
Messhovius Lippiensis S.S. Theolog. Doctor Pastor S. Petri. //
Typographvs Ad Lectorem // daaronder De Recta Syllabarum Divisione //
Numeri Romani // cum cyfris collati en Praenomina Romanorum. // daaronder
Litterarvm compendia.
Dictionarium // Latino-Graeco- // Germanicum // Syllabarvm Qvantitates, // his
notulis - longâ, brevi, communi, & Epi- // theta demonstrans. // (volgt het
wdb.) Einde 276b. //
Dasypodii Catholici // Appendix. //
Finis Appendicis //
Tw e e d e d e e l .

1a Dictionarivm // Germanico-Latinvm. // Einde 162b.
8o, 101 × 175; 1e deel 2 + A - Ll8 Mm2 + (Appendix) A - G8 H2; 2e deel A - V8
X1 V21, samen 496 bll., 2 kol. recl. rom.-got. en got.-rom.
Münster i.W. UB (Cb 5006c, perk. band met 1 sch. a.).

38. - 1682 Keulen Arnoldus Metternich Lat.-Grieksch-Hgd. & Hgd.-Lat.
Als 1676 met volgende afwijkingen:
1a Germani- // cum,... Germanico-Latinum, //... indistriâ correctum, castigatum
//... hoc ipsum // demonstrat. //... Ortho- // graphia,... Dictio - // nes... Praenomina
//... Lector... perquàm... // Editio Sexta. //... aucta. // (vignet) // Coloniae
Agrippinae, // Apud Arnol-
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dvm Metternich, // propè Augustinianos // Anno M. DC. LXXXII. // Cum Gratia
& Privilegio S. Caesareae Majestatis. //
1b □... 3a... longa. //
8o, 104 × 179; zelfde signaturen behalve tweede deel A - X8 X1 V21, samen 504
bll.; 2 kol. recl., rom.-got. en got.-rom.
Münster. i.W. (Cd 5506d, perk. band met 1 sch. v. en a., ex. uit het
Paulinerklooster); - Bonn, UB.

39. - 1692 Keulen Arnoldus Metternich Lat.-Grieksch-Hgd. & Hgd.-Lat.
Als 1682 met volgende afwijkingen:
1a ... plerumque, //... Numerum //... (vignet anders)... // Anno M. DC. LXXXXII.
//
1b Approbatio als in 1676; laatste vel onvolledig, tot X5, dat verkeerd gesign. is
X iij.
8o, 96 × 168 (rand sterk afgesneden).
Münster i.W. (UB, C b 5506e, led. band met 1 sch. v.; ex. uit de Fürstenbergsche
bibl. te Stammheim’)

40 - 1694 Keulen Arnoldus Metternich Lat.-Grieksch-Hgd. & Hgd.-Lat.
Als 1692 met volgende afwijkingen:
1a ... Diph= // tongo... hoc ipsum demonstrat. //... Praeno- //... // Editio Septima //
- (zelfde, maar anders geteekend vignet)... // Anno M. DC. XCIV. // ...
2a Copia Privilegii Caesarei gedat. 1693 en get. Leopoldus en Franciscus Winandus
de Bertram.
3a Juventuti Catholicae
4a Typographus Ad Lectorem enz.
5a Dictionarium // Latino- Graeco- // Germanicvm etc.
8o, 98 × 178, sign. 4 + A - Ll8 Mm2 + A - G8 H2 + A - V8 X8, samen 504 bll.
(de 4 laatste bll. verkeerd gesign.)
Luik, UB (4500 A, defect, bl. 3 en 4 ontbr.); - Bonn, UB; - Münster i.W. (UB,
C b 5506 f., perk. band. met 1 sch. v. en 1 a., ex. Weddinge, Rechtsanwalt und
Notar te Rheine).
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41. - 1709 Keulen Arnoldus Metternich Lat.-Grieksch-Hgd. & Hgd.-Lat.
Als 1694 met volg. afwijkingen:
1a ... Orthographia, Con // tinens... simula //... cum //... compen-// diosè
complectens. //... // Editio Octava, //... (zonder vignet, dat vervangen is door
sterretjes)... // Anno M. DCC. IX. //...
8o, 103 × 174.
Münster i.W., UB (C b 5506g, lederen stempelband, met midden op het voorplat
een Justitia met zwaard en weegschaal; ex. uit de Fürstenbergsche Bibl. te
Stammheim).

C. - Dasypodius-Schorus
1. - 1542 Antwerpen Guilielmus Montanus Lat.-Ndl. & (Ndl.-Lat.)
1a Dictionarivm // Latinogermanicvm Et // vice versa Germanicolatinum, ex opti
// mis Latinae linguae scriptoribus // concinnatum. // Accesservnt Nomina
Locorvm Et Am - //nium in Germania, & alia quaedam, vt sequente pagina //
indicatur. // Authore Petro Dasypodio. // Recognitvm Et Locvpletatvm Per //
Authorem, generibus nominum, verborumque Praeteritis & //Supinis adiectis.
// (Drukkersmerk) // Vaeneunt Antuerpiae sub insigni Rubri Castri.// Cautum
est Caesario priuilegio, ne quis intra qua- // driennium hoc Dictionarium, aut
aliud simile im // primat, aut alibi impressum, intra fines imperij // huius nostrae
Caesariae Curiae diuendat. //
1b Titvli Nomenclatvrae // Rervm. // r. 34 Lexicon Germanicolatinum folio A, in
quo nobis vernaculae voces latine // exponuntur, ibi obseruandum bone Lector,
vt in compositis ad partem princi // palem, non ad adhaerenten praepositionem
spectes. Exempli gratia // Af Breken // & op Steken non in serie literae A, sed
// hoc in B, illud in S, inuenies. Huius // vel me tacente, admonebunt //
maiusculae singulo- // rum ordinum // literae. //
2a Ioannes Lvdovicvs // Viues de tradendis disciplinis libro tertio. //
2b Antonivs Schorvs Hoch- // stratanvs Pveris // Stvdiosis S. // (3a in fine) Valete,
Antuerpiae tertio No- // narum Nouembris. //
3b Stvdiosis Literarvm Adole- // scentibus per Germaniam, Iacobus Bedrotus S.D.
//
4a Petrvs Dasypodivs // AEqvo Lectori Salvtem. // (4b, r. 19) Vale Argentorati
Octauo Kalend. Martias, Anno M.D.XXXVII. // Hieronder
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in twee kolommen, links 6, rechts 7 verzen, waarboven resp. de titels: Ioannes
Sapidus Iuuen- // tuti Germanicae en Ad pubem Germanicam // Petrus
Dasypodius. //
5a Dictionarivm Latino // germanicum in vsum & gratiam Germanicae // pubis,
summa diligentia Concinnatum. //
Volgt het wdb. op 2 kol.
179b Iohannis Hospiniani // Steinani adolescentis in Petri Dasypo- // du Dictionarium
carmen. //
180b Drukkersmerk, waaronder: Antverpiae Typis Gvilielmi // Montani, Anno
M.D.XLII. Tertio // Nonas Novembris. //
148 × 200; 4 + A-Z4, a-x4, 180 bll., rekl., rom., 2 kol. van af 5a.
Utrecht, UB (X, 4o, 83; in perk. omslag met 5 oude sch. vóór, waarvan het eerste
een stuk beschreven perkament ao 1543; er werd één sch. uitgescheurd, terwijl
de band door een nieuw schutblad werd verstevigd); - Gent, UB,... (defect,
titelblad ontbreekt; fol. 2a is hersteld en draagt een ex-libris met kenspreuk
Stella Duce // De Forti Dulcedo; in den tekst zijn vele kapitalen gerubriceerd
en komen groene en roode rubrikeeringsteekens voor; in leeren band met 2 sch,
vóór en achter), zie Bibliotheca Belgica, 2e série, V, D 199. - Keulen, SB (WA
IV 172; mod. band met 2sch. v. en 1 a.; op 2e sch. vóór verso de volg. aant. F.
Adamus Sasbout vosmeer ordinis Sanctae Crúcis omnia vanitas Anno 1613
meūm meritūm miseratio Domini; daaronder met potlood met verwijzing naar
Adamus s. Hartsheim. Bibl. Coloniensis (sein Bibel in dem einen Expl. von
Hartsheim der UB Köln. Uber ihn vgl. Theele in der Degering Festschrift 1926);
op titelblad met de hand F. Adamus Sasbout // vosmer sacri ac canonici salificae
crucis Religiosus Anno 1613).

2. - 1546 Antwerpen Aegidius Diesthemius Lat.-Ndl.
1a Dictionarium // Latinogermanicum, // Ex Optimis Latinae // Lingvae Scriptorib.
// Concinnatvm. // Accesserunt nomina Locorum & Amnium. // & alia quaedam,
vt sequens pagina indicat. // Petro Dasypodio // Autore. // Recognitum &
locupletatum per Auto- / rem, generib. nominum, verborumque // praeteritis &
supinis adiectis. Petrvs Dasypodivs // ad pubem. // Huc huc, enz.
1b Titvli Nomenclatvrae // Rerum. //
2a Ioan. Lvdovicvs Vives // de tradendis disciplinis // libro tertio. // r. 21 I. Sapidvs
// Iuuentuti. //
2b Stvdiosis Literarvm Adole- // scentibus, Iacobus Bedrotus. S.D. //
3a Petrvs Dasypodius Aeqvo // Lectori, S. // gedat. Argentorati. vin Kal. Mart. An.
M.D.XXXVII. //
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4b Ioannis Hospiniani // Steinani adolescentis in Petri Dasypo- // dii Dictionarium
carmen. //
5a Dictionarivm Latinoger- // manicum in vsum & gratiam Germanicae pubis, //
summa diligentia concinnatum. //
162b FINIS. //
163a Vrbivm, Regionvm, Mon // tium, ac Populorum in Germania, nec non // alijs
quibusdam locis, nomina. //
176b FINIS. // Antver. Impress. // Typ. Aeg. Diesthemij. An. 1546. //
150 × 192; 4 + A-X8 Y4, (van O1 is een stuk afgescheurd), 176 bll. 2 kol., rom.,
rekl.
Leiden, MNL, (1497 C 36, saamgebonden met druk van 1556, ex. Van den
Broeck te Hamme, vroeger in 't bezit van de ongeschoeide Carmelieten te
Brugge); - Antwerpen, PM, A 2973; - Den Haag, KB (298 D 21, mod. band
met 7 sch. v. en a.).
N.B. - Het Haagsche exemplaar wijkt van de twee andere exemplaren af op de
volgende plaatsen:
1a ... locupletatum per Auto // rem...
5a Dictionarium Latinoger // manicum... (aan het slot)... Antverp. Impress. //...
Bovendien bestaat het laatste vel uit 8 bladen, waarvan het laatste blad □ en
gesigneerd Y, zoodat dit exemplaar niet 176, maar 180 bll. telt. Er zijn dus uit
het jaar 1546 twee drukken van de pers van Aeg. Diesthemius gekomen.

3. - 1556 Antwerpen Ioannes Gymnicus Ndl.-Lat.
1a Dictionarivm // Germanicolatinum, // priori Latinogermanico vice // versa
respondens, in vsum // & gratiam literariae pu-// bis concinnatum, // Petro
Dasypodio // Autore. // Cum nominibus Locorum, Amnium, // ac aliis nonnullis,
quae omnia se- // quens pagina docebit. // Antverpiae // Apud Ioannem
Gymnicum. // Cum Gratia & Priuilegio.// M.D.LVI. // Mense Iun. //
1b Titvli Eorvm, Qvae In // Fine Libri Svnt://
2a Den Goetwilligen // Lesere. S. //
3a Dictionarium Germanicolatinum.
155a 2e kolom onderaan FINIS. //
155b Vrbivm, Regionvm, Mon // tium, ac Populorum in Germania, // nec non aliis
quibusdam locis, // nomina.
166b onderaan FINIS. //
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150 × 192; 2 + A-V8 X4, 166 bll., 2 kol., rom., rekl.
Leiden, MNL, 149 7C 36 (perk. band, samen met Lat. Ndl. druk van 1546).

4. - 1557 Antwerpen Ioannes Gymnicus Lat.-Ndl.
Dictionarium // Latinoger-// manicvm, Ex Opti- // mis Latinae Lingvae //
Scriptoribvs Concinnatvm. // Accesserunt nomina Locorum & Amnium, & alia
// quaedam, vt sequente pagina indicatur. // Autore Petro Dasypodio. //
Recognitum & locupletatum per Autorem, gene- // ribus nominum, verborumque
prae- // teritis & supinis adiectis. // P. Dasypodivs Pvbi // Literariae. // Huc huc,
etc. // Autuerpiae apud Ioannem Gymnicum. //
1b Titvli Nomencla- // tvrae Rervm. //
2a Ioannis Hospiniani Stei- // nani adolescentis in Pe- // tri Dasypodij Dictionarium
// Carmen. //
2b Studiosis Literarvm // Adolescentibus Per Ger- // maniam Iacobus Bedrotus,
S.D. //
3a Petrus Dasypodius // Aequo Lectori Salvtem. // gedat.. Arg. VIII. Kalen. Mart.
// An. M.D.XXXVII. //
3b Ioannes Lvdovicvs // Vives etc. en daaronder Ioannes Sapidvs // Ivventvti. //
4a Dictionarivm // Latinogermanicum in vsum & gratiam literariae // pubis, summa
diligentia concinnatum. //
180b in fine: Antverp. Impress. // Typis Ioannis Gymnici. // Anno 1557. //
134 × 190; 4 niet gesign. bll. + A-Y8, 180 bll., recl., 2 kol., rom.;
Gent, KVA. (38 G. 25, in mod. kart. band met perk. rug.; - Antwerpen, PM. Zie
Bibl. Belg, 2e série, V.

5. - 1567 Antwerpen Aegidius Diesthemius Lat.-Ndl.-Gr.
1a Dictionarium // Triglotton, // ex optimis Latinae linguae scriptori- // bus
concinnatum, Autore // Petro Dasypodio. // Accesserunt nomina Locorum &
Amnium, & alia // quaedam, vt sequente pagina indicatur. // Recognitum &
locupletatum per Autorem, gene- // ribus nominum, verborumque praeteritis //
& supinis adiectis. // P. Dasypodivs Pvbi // Literariae. // Huc, Huc, etc. //
Antverpiae. // Apud Ioannem Gymnicum, // Anno Domini, 1567. //
1b Titvli Nomencla- // tvrae Rervm. //
2a Ioannis Hospiniani // Steinani, enz. //
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2b Stvdiosis Literarvm // Adolescentibvs Per Ger- // maniam Iacobus Bedrotus,
S.D. //
3a Petrvs Dasypodivs // Aeqvo Lectori Salvtem. // gedat. Straatsburg 1565).
4b Ioannes Lvdovicvs // Vives De Tradendis Disci- // plinis, Libro tertio. //
daaronder Ioannes Sapidvs // Ivventvti. //
5a Dictionarivm // Latino germanicum in vsum & gratiam literariae // pubis, summa
diligentia concinnatum. // 180b onderaan Antverp. Impress. // Typis Ioannis
Gymnici. // Anno 1567. //
135 × 192, 4 niet gesign. bll. + A-Y8, 180 bll., recl., 2 kol., rom. letter.
Behalve de liminaria die gedeeltelijk opnieuw of met andere letter gezet werden,
is deze uitgave typographisch een herdruk van Gymnicus 1557. Opmerkelijk is
dat ook in het voorbericht van Dasypodius de oude benaming Dictionarium
Latinogermanicum veranderd werd in Diction. Triglotton. Zie Bibl. Belgica, 2e
série, t.V en Cat. Serrure I, 459.
Antwerpen, PM (A 2979, in ouden band met den Thesaurus verborum linguae
Ciceronianus van A. Schorus, uitg. Iosias Rihelius, Straatsburg 1570); Hannover,
SB (zie nr 8).

6. - 1569 Antwerpen Antonius Tilenius Ndl.-Lat1a Dictionarivm // Germanico- // Latinvm, Priori// Latinogermanico Vice // versa
respondens, in vsum // & gratiam literariae pubis // concinnatum, // Petro
Dasypodio(1) // Avctore. // Cum nominibus Locorum, Amnium, ac alijs nonnullis,
quae // omnia sequens pagina docebit. // (Vignet) Antverpiae, // Apud Antonium
Tilenium, sub Strutione. // An. M.C.LXIX. //
1b Titvli Eorvm Qvae In // Fine Libri // svnt.(2) //
2a Den Goetwilligen // Lesere. S. //
3a Dictionarivm Ger- // manicolatinvm. // (Eindigt Hh3, 2e kolom recto onderaan.
Volgt het Voc. Rerum zelfde blad verso:) Vrbivm, Regionvm, Mon- // tium, ac
Populorum in Germania, nec // non alijs quibusdam locis, no- // mina. // 134b,
laatste regel FINIS. //

(1) hiernaast met latere hand geschreven: alias P. de Haes. Deze aant. komt voor in Cat. Serrure
I, 570, alwaar drukfout Flenium voor Tilenium. Dit is dus het ex. Serrure.
(2) Zelfde lijst als in 1542, met bijvoeging na de ‘Ciborum, siue Eduliorum nomina’ van de
ondertitels: ‘Ciborum primae mensae nomina’ en ‘Ciborum secundae mensae, siue bellariorum
nomina.’
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160 × 200; sign. A-Z4 Aa-Kk4, 132 bll., recl., 2 kol., Ndl. tekst met cursieve,
Latijnsche met romeinsche letter.
Gent, UB (H764, los, zonder omslag). - Hannover, SB (IV, 9 K 3108, 4o; zie
beneden bij druk 1573).

7. - 1569 Antwerpen We Ioannes Latius Ndl.-Lat.
1a Dictionarivm // Germanico- // Latinum, Priori // Latinogermanico Vice // versa
respondens, in vsum // & gratiam literariae pubis // concinnatum, // Petro
Dasypodio // Auctore. // Cum nominibus Locorum, Amnium, ac alijs nonnullis,
quae // omnia sequens pagina docebit. // (Drukkersmerk) // Antverpiae, // Apud
Viduam Ioannis Lati[...] sub Inter- // signio Agricolae. // An. M.C.LXIX. //
1b Titvli Eorvm Qvae in // Fine Libri // Svnt. //
2a Den Goetwilligen // Lesere S.
3a Dictionarivm Ger- // manicolatinum. //
sign. A-Z4 Aa-Kk4, letter als bij Tilenius.
Keulen, SB (SB IIa, 273b, geb. met 1 sch. v. en a.; op titelblad naast Germanico
in margine met de hand NB (?) in lingua inferioris Germaniae. Is wel = Tilenius
1569 met ander titelblad.
8. - 1573 Antwerpen A. Tilenius Lat.-Ndl.
Als nr. 6 met volgende afwijkingen:
... Latino-Germanico... // Antverpiae, Apud Antonium Tilenium, sub Struthione.
// Anno D.LXXIII. // Typis Aegid. Radaei. //...
2a Den goetwillighen Leser // Saluyt. //...
3a ... locis. No- // mina. //
190 × 136; herdruk van 1569 (no 6), met spellingveranderingen.
Hannover, SB (IV 9 K 3108, 4o, in perk. band met het Dictionarium Triglotton,
Antwerpen, J. Gymnicus 1567, zie hierboven nr. 5.)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

1056

D. - De overige werken van A. Schorus(1)
I. De ratione discendae docendaeque linguae latinae et graecae(2).
1) Straatsburg, (W. Rihelius), 1549, Bibl. Belg. 2e serie; nog een ex. te Berlijn SB,
Wp 7178. - 2) Breslau, Andreas Wingler, 1552, Bibl. Belg. (herdruk van de eerste
71 ff. van 1). - 3) Straatsburg, Erven W. Rihelius, 1557, Bibl. Belg., ib. - 4)
Straatsburg, 1561, bij Paquot, Mémoires, IV, blz. 128. - 5) Straatsburg, J. Rihelius,
1563, Bibl. Belg. - 6) Straatsburg, J. Rihelius, 1571, Bibl. Belg. (herdruk van 5). - 7)
Lausanne, 1572, alléén de inleiding samen met Dialogus 1 (zie aldaar), Bibl. Belg.
- 8) Straatsburg, J. Rihelius, 1575, Bibl. Belg. - 9) Straatsburg, J. Rihelius, 1596,
Bibl. Belg.; nog een ex. te Berlijn, SB. - 10) Straatsburg, Christophorus ab Heyden,
1623, Bibl. Belg. - 11) Leeuwarden, Hero Nauta, 1695, Bibl. Belg. - 12) Tubingen,
J.G. Cotta, 1710 (Liber aureus de..)(3), Bibl. Belg. (het Grieksche gedeelte is
weggelaten). - 13) Ibidem, 1711, Bibl. Belg. (bevat het Grieksche gedeelte); nog een
ex. te Straatsburg, BNU, C 115921. - 14) Stuttgart, C.F. Cotta, 1780, Bibl. Belg. (het
Grieksche gedeelte). - 15) Ibidem, 1781, Bibl. Belg. ib..

II. Phrases linguae latinae ratioque observandorum eorum in authoribus
legendis.
1) Bazel, J. Herwagen 1550, Bibl. Belg.; nog een ex. te Luik, UB, 612 A en te Berlijn,
SB, Wa 426. - 2) Bazel, J. Herwagen en B. Brandt, 1557, Bibl. Belg.; herdruk van
1. - 3) Keulen, Petrus Horst, 1557, Bibl. Belg., nog een ex. te Luik, UB, 12809 A;
herdruk van 1. - 4) Keulen, P. Horst, 1567, Bibl. Belg. ib.; herdruk van 3. - 5) Keulen,
P. Horst, 1573, Bibl. Belg. - 6) Lyon, J. Quadratus, 1574, Bibl. Belg. naar F. Buisson
Répertoire

(1) Voor de beschrijving verwijzen wij naar de Bibliotheca Belgica, waaraan haast alle gegevens
ontleend zijn; het doel van deze lijst is een overzicht te geven van de aldaar vermelde drukken,
met enkele aanvullende eigen nota's.
(2) Als inleiding komt in bijna alle uitgaven voor het De ratione discendarum linguarum; in het
tweede stuk van nrs. 13, 14 het soms als afzonderlijk werk geciteerde Oratio Isocratis ad
Demonicum (Grieksche tekst met Latijnsche vertaling). Uit de beschrijving in de Bibl. Belg.
blijkt niet, dat de Oratio Isocratis ook in de vroegere drukken is opgenomen.
(3) Alle volgende drukken heeten Liber aureus.
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des ouvrages pédagogiques du XVIe siècle, p. 595. - 7) Lyon, A. de Harsy, 1574,
Bibl. Belg.; een ex. te Parijs, BN. en te Luik, UB, 13057 A. - 8) Keulen, P. Horst,
1577, Bibl. Belg. - 9) Keulen, P. Horst, 1578, Bibl. Belg. - 10) Keulen, P. Horst,
1584, Bibl. Belg. - 11) Keulen, P. Horst, 1589, Bibl. Belg.; nog een ex. te Luik, UB
en te Berlijn, SB, Wa 432/5. - 12) Leipzig, Abraham Lamberg, 1592, Bibl. Belg. 13) Keulen, 1584, naar Draudius, p. 1075. - 14) Keulen, Goswin Cholin, 1595, Bibl.
Belg. - 15) Keulen, A. Lamberg, 1597, Bibl. Belg. - 16) Keulen, Goswin Cholin,
1604, Bibl. Belg. - 17) Turnoni, 1605, Bibl. Belg.; naar F. Buisson, loc. cit., p. 595.
- 18) Turnom, 1607, Bibl. Belg., naar F. Buisson, p. 595. - 19) Frankfort, Zach.
Palthenius en Darmstadt, Balth. Villicus, 1608-1609, Bibl. Belg. (onder den titel
Phraseologia Linguae Latmae). - 20) Rijssel (Lille), Pierre de Rache, 1614, Bibl.
Belg. - 21) Keulen, 1619, naar J.H. Andreae, Spic. 1, blz. 5. - 22) Gouda, L.
Kloppenborch, 1701; vermeld in Bibl. Belg., naar Verwey, Thesaurus Cultis
Latinitatis; een ex. te Straatsburg, BNU. - 23) Amsterdam, R. en G. Wetstenius, 1713
(3e druk van een werk van R. Ketelius, De elegantiore latinitate comparanda
scriptores selecti). Bibl. Belg. - 24) Tubingen, J.G. Cotta, 1713, Bibl. Belg. - 25)
Ibidem, 1717, Bibl. Belg. - 26) Ibidem, gebr. Cotta, 1728, Bibl. Belg.; nog een ex. te
Berlijn, SB Wa 433. - 27) Ibidem, J.G. Cotta, 1752, Bibl. Belg.; met praefatio van
Pfister. - 28) Tubingen, J.G. Cotta, 1770, Bibl. Belg.

III. Thesaurus verborum linguae latinae Ciceronianus. Cum praefatione
Joannes Sturmii.
1) Apparatus verborum linguae latinae Ciceronianus, Straatsburg, 1551; Rott en
Roersch (naar J. Bolte, in Allg. Deutsche Biographie)(1).
2) Thesaurus etc., Straatsburg (Erven W. Rihelius), 1557 (met voorbericht van
J. Sturm). 3) Straatsburg, Josias Rihelius, 1570, Bibl. Belg.; het ex. te Antwerpen,
PM, A 2979 is gebonden met het woordenboek 1567 v. Gymnicus; nog een ex. te
Berlijn, SB, Wp 3244; herdruk van 2. 4) Straatsburg, J. Rihelius, 1580, Bibl. Belg.;
nog een ex. te Berlijn, SB, Wp 3246. - 5) Straatsburg, J. Rihelius, 1586, Bibl. Belg.
6) Straatsburg,

(1) Over deze uitgave en de volgende zie Bibl. Belg.
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J. Rihelius, 1597, Bibl. Belg.; nog een ex. te Berlijn, SB, Wp 3248 b (bevat de
Duitsche vertaling van de voornaamste woorden). - 7) Straatsburg, bij J. Rihelius
door Andreas Rietsch, 1608, Bibl. Belg. - 8) Straatsburg, Erven J. Rihelius, 1618,
Bibl. Belg.

IV. Dialogus de ratione populariter tractandarum quaestionum(1).
1) Lausanne, Jean Le Preux (van Bern), 1572, Bibl. Belg. (uitgegeven, naar een kopie
van het hs., door Blasius Marcuardus). - 2) Amberg, drukkerij van het gymnasium(?),
1599, Bibl. Belg. (met een eerste stuk De interpretatione ecclesiastica van Georgius
Sohnius), Bibl. Belg. - 3) Heidelberg, 1600; naar Draudius, blz. 127.

V. Eusebia sive Religio.
Uitgegeven, met de Duitsche vertaling, door ROTT, naar het Weensche handschrift
Codex 8983, aan het slot van zijn aangehaalde studie. Voor de beschrijving van het
hs. zie Bibl. Belg. 2e Serie, S. 295.

VI. Onuitgegeven werken:
1)
2)
3)
4)

Liber de arte jungendae orationis.
Liber particularum (of: De particulis).
De differentiis.
De Lingua latina.

Deze werken worden vermeld in de ‘Phrases’ (ed. 1550); zie den tekst in Bibl. Belg.
2e Serie, S 308. De Bibl. Belg. meent, dat 4 hetzelfde werk is als de ‘Thesaurus’.

(1) Deze Dialogus komt ook voor in de ‘Phrases’ van 1573 af en in B. Keckermann, Rhetoricae
Libri duo, 1600, 1606 (Bibl. Belg.). Volgens Andreae, Spic. 3, blz. 6, zou Joannes Ker er
gebruik van gemaakt hebben in zijn Lingua latina.
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E. - Index op de lijst van drukken
A. Dasypodius.
1 - STRAATSBURG.
Rihelius, Wendelinus 1535, 1536, 1537, 1539, 1540, 1541, 1543, 1544, 1547,
1548, 1554 (s.d., nr 23).
Rihelius, Josias 1559, 1562, 1563.
Rihelius, Theodosius 1564, 1565, 1569, 1570, 1592, 1596, (s.d. nr. 24, nr. 25, 26,
27).
Van der Heyden, Christophorus (s.d. nr. 29),
Van der Heyden, Erven Christophorus en Carl Dietzel (s.d. nr. 30).
- 1626.
2. - NEDERLAND.
Amsterdam.
Petri, Theodoricus (s.d. nr. 28).
3. - BOHEMEN.
Olmutz, Gunther Joannes 1560, 1562.

B. Dasypodius Catholicus.
1. DUITSCHLAND.
Keulen.
Metternich, Petrus 1634, 1660, 1667.
Metternich, Petrus Sr. 1670.
Metternich, Petrus, We 1676.
Metternich, Arnoldus 1682, 1692, 1694, 1709.
Frankfort.
Schönwetter, Johannes G. en Kempfer, Matthaeus 1653.
2. - DANTZIG.
Hünefeld, Andreas 1642.

C. Dasypodius-Schorus.
1. - BELGIË.
Antwerpen.
Montanus, Guilelmus 1542.
Diesthemius, Aegidius 1546, 1567.
Gymnicus, Johannes 1556, 1557.
Tilenius, Antonius 1569, 1573.
Latius, Johannes, We 1569.
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D. Overige werken van Schorus
I. - De Ratione.
1. - STRAATSBURG.
Rihelius, Wendelinus 1549, De Erven 1557, 1561?
Rihelius, Josias 1563, 1571, 1575, 1596.
Van der Heyden, Christophorus 1623.
2. - DUITSCHLAND.
Breslau.
Wingler, Andreas 1552.
Tubingen.
Cotta, J.G. 1710, 1711.
Stuttgart.
Cotta, C.F. 1780, 1781.
3. - NEDERLAND.
Leeuwarden.
Nauta, Hero 1695.
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4. - ZWITSERLAND.
Lausanne.
Le Preux, Jean 1572.
II. - Phrases.
1. - ZWITSERLBND.
Bazel.
Herwagen, J. 1550.
Herwagen, J. en Brandt, B. 1557.
2. - DUITSCHLAND.
Keulen.
Horst, Petrus 1557, 1567, 1573, 1577, 1578, 1584, 1589, 1594?
Goswin, Cholin 1595, 1604.
Lamberg, Abraham 1597.
(onbekend), 1584, 1619.
Leipzig.
Lamberg, Abraham 1592.
Frankfort.
Palhenius, Zacharias 1608-9.
Darmstadt.
Villicus, Balthasar z. Frankfort 1608-1609.
Tubingen.
Cotta, J.G. 1713, 1717, 1728, 1752, 1770.
3. - ITALIE.
Turijn.
1605, 1607.
4. - FRANKRIJK.
Lyon.
Quadratus, J. 1574.
de Harsy, A. 1574.
Lille.
de la Rache, Pierre 1614.
5. - NEDERLAND.
Gouda.
Kloppenborch, L. 1701.
Amsterdam.
Wetstenius, R. en G. 1713.
III. - Thesaurus.
1. - STRAATSBURG.
(Rihelius, W.) 1551.
Rihelius, W. Erven 1557.
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Rihelius, Josias 1570, 1580, 1586, 1597, 1608.
Rihelius, Erven J. 1618.
IV. - Dialogus.
Lausanne.
Le Preux, Jean 1572 (z. De Ratione).
2. - DUITSCHLAND.
Amberg.
(onbekend) 1599.
Heidelberg.
(onbekend) 1600.
V. - Eusebia
Zie blz. 704.
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IV. - 1. Documenten
De publicatie van de hierna volgende documenten heeft een dubbel doel. Vooreerst
dienen zij als bewijsstukken voor onze uiteenzetting, doch tevens hebben wij hier
een reeks van oorspronkelijke, weinig of niet bekende, teksten willen verzamelen
als materiaal voor de geschiedenis van lexicographie en humanisme.
Van de woordenboeken van Dasypodius en Schorus, en ook van den Dasypodius
Catholicus hebben wij alle in de verschillende drukken verschenen stukken
opgenomen, die buiten het eigenlijke woordenboek vallen (opdrachten, inleidingen,
privilegies e.d.). Aan elke groep gaat een overzichtelijke vergelijkende tabel vooraf
met opgave van de stukken en de orde, waarin zij in de drukken voorkomen. Wat
Schorus betreft, zijn wij verder gegaan en hebben wij ook alle personalia verzameld,
die ons in den loop van onze opzoekingen onder de oogen kwamen. Wij vertrouwen,
dat zij welkom zullen zijn aan hen, die belang stellen in het leven en het werk van
dezen vooraanstaanden man, die beide blijkbaar geheel in dienst hebben gestaan van
het ‘humanisme’, het nieuwe ideaal van zijn tijd.
Bij de transcriptie werden de v, u, i, ij, u, ae, e met onderaan, weergegeven door
u, v, j, ii, v, ae, ae waar zij gewoonlijk aldus worden geschreven; de afkorting q
en q; is opgelost als que; het accent op de q werd weggelaten.
Het kruis (×) in de tabel beteekent, dat het stuk is opgenomen, het streepje ( ), dat
zulks niet het geval is.
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A. Dasypodius
vergelijkende tabel van de documenten
A B C D E F G
A. - GEDATEERDE DRUKKEN

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

1535 1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
jaar

1536 6

3

4

2

5

-

1

×

7

-

×

-

-

-

-

5
jaar

1537 6

4

5

2

3

-

1

×

7

-

×

×

-

-

-

4
jaar

1539 6

4

5

2

3

-

-

×

7

-

×

-

-

-

-

1540 6

3

4

2

5

-

1

×

7

-

×

-

-

-

-

7
jaar

1541 6

3

4

2

5

-

1

×

7

-

×

-

-

-

-

7
jaar

1543 6

3

4

2

5

-

1

×

7

-

×

-

-

-

-

7
jaar

1544 6

3

4

2

5

-

1

×

7

-

×

-

-

-

-

7
jaar

1547 6

3

4

2

5

-

1

×

7

×

-

-

-

-

-

7
jaar

1548 6

3

4

2

5

-

1

×

7

×

×

-

-

-

-

7
jaar

1554 6

3

4

2

5

-

1

×

7

×

×

-

-

-

-

7
jaar

1559 6

3

4

2

5

-

1

×

7

×

×

-

-

-

-

8
jaar

1560 (nr. 13) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)

1562 6

3

4

2

5

-

1

×

7

×

×

-

-

-

-

8
jaar

3

4

2

5

-

1

×

7

×

×

-

-

-

-

8
jaar

3

4

2

5

-

1

×

7

×

×

-

-

-

-

10
jaar

1563
1564 6
1565
1569 6

(1) bevat afzonderlijke liminaria, samengevat onder R (R 1, 2, 3).
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1570 (onbekend)
1592 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

{
geen
termijn
vermedl

1596 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

{
geen
termijn
vermedl

1626
B. ONGEDATEERDE DRUKKEN.
(23) 6

3

4

2

5

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Vóór
1562

(24) 6

3

4

2

5

-

1

-

7

×

-

-

-

-

-

{
Na
1564;
6,
7, 5
in
fine.

(25) 5

2

3

1

4

-

-

-(2)

6

-(2)

-

-

-

-

-

{
Ws.
1577;
5,
6, 7
in
fine.

(26) 5

2

3

1

4

-

-

-(2)

6

-(2)

-

-

-

-

-

Vóór
1596;
idem.

(27) 6

3

4

2

5

-

-

-

7

-

-

-

-

1

-

{
Vóór
1596;
4,
5, 6
in
fine.

(28) 5

2

-

3

4

-

-

-

6

-

-

-

-

-

1

4,
5, 6
in
fine(3)

(2)
(2)
(2)
(2)
(3)

opgenomen in 't Wdb.
opgenomen in 't Wdb.
opgenomen in 't Wdb.
opgenomen in 't Wdb.
cf. ongedateerde drukken (25) en (26).
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(29) 6

4

1

3

5

-

-

-

7

-

-

-

-

2

-

16161-630
5,
6, 7
vooraan

(30) 6

4

1

3

5

-

-

-

7

-

-

-

-

2

-

16301-652
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R1
R2
R3

Dasypodius, Ad Pubem Germanicam.
Studiosis Adolescentibus Bedrotus.
Aequo Lectori. Dasypodius.
De Tradendis Disciplinis. Vives.
Juventuti Germanicae. Sapidus
Dasypodius Lectori.
Tituli Rerum.
Nomina Locorum.
Hospiniani Carmen.
Forensia.
Urbium... Hgd.-Lat.
Epistola. Dasypodius.
Typographus Benevoli Lectori S.P.D.
Judicium Wolfii.
Studiosae Juventuti.
Privilegie.
Domino G. à Rosenberg Thomas Reschelius.
C. Hecyrus, Studiosi per Bohemiam.
C. Hecyrus, In laudem novae scholae.

Dasypodius
A. (1535)
Ad pubem germanicum Petrus Dasypodius
Huc huc qui cupis eruditionem
Castis jungere moribus puelle,
Et statim bene nosse, quod necesse est,
Quid vox significet latina quaeque,
5 En certô explicat hic liber, Proinde
Castis jungere moribus puelle
Huc huc qui cupis eruditionem.

4. Na liber hoort een punt, die in latere drukken ook voorkomt.

Dasypodius
B. (1535)
Studiosis literarum adolescentibus per Germaniam Iacobus Bedrotus S.D.
Si Julio Polluci certa indubie ratio constitit, ut Dictionarium suum non una epistola,
sed denis (in tot enim libros digessit) Commodo Caesari nuncuparet, multo justius
ego Lexicon istud dedicare vobis adolescentes optimi, adeoque gratulari possum,
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quorum scilicet studiis, quod ad voces latinas proprie vernacula exprimendas attinet,
pulchre hac opera consultum
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est. Patrum memoria in scholis terebantur dictionaria & re & nomine barbara, Quod
quidem seculo adeo barbaro, & quo nihil recte ac suo ordine docebatur, factum esse
nemo mirabitur. At nunc quum nullum non doctrinae genus suos habeat vindices, &
divina quadam απσκατας ς non disciplinae modo omnes, sed & linguae in suum
locum restituantur, mirari mihi subitè Germanis neminem extitisse, qui rei adeo utile
amnus admoveret. Quam vero luculenta studiosorum fraude neglectum id hactenus
sit, nihil hic attinet referre. Accidisse ego sane idem hac in re existimo, quod usu
venire solet ferè, ut dum pessima ita in ordinem redigimus, ut obsolescant, ferius
quàm conveniebat, in istorum locum meliora substituamus. utcunque interea sint,
qui quibus rationibus in publicum succuri possit, apud se concilia agitent. Verum
dum alius alium expectat, frustra expectamus omnes. Atque hoc magis laudandus
est Petrus Dasypodius noster, vir & multae lectionis & judicio exacto, atque adeo
natus ad pubem literariam recte instituendam, qui cum improbe ab amicis urgeretur,
ut non tantum suae scholae, cui magna cum laude praeest, sed & caeteris consuleret,
id laboris tandem suscepit, ac susceptum summa fide ac diligentia absolvit. Vestrum
itaque erit optimi adolescentes vestram erga bene merentes gratitudinem declarare.
Istuc vero fiet, si annis his melioribus, & omni cura liberis, indefesse excolere ingenia
pergatis, Ita enim & rationibus vestris optimè consuletis, & erudiditos, ut quotidie
in usum vestrum id genus elucubrationes edant, invitabitis. Valete.

Dasypodius
C 1. (1535)
Petrus Dasypodius aequo lectori Salutem.
Cum neutiquam in rem fore nec Typographi, nec emptorum fortassis plerique
censerent, si liber hic anonymus exiret in publicum, coactus(1) sum tandem frontis
oblivisci fortiter, tibique, quisquis es candide lector, aperire pariter & nomen meum,
& rationem, quae ad illum scribendum fortè perpulit imprudentem. Nam alioquin ab
omni prorsus ostentatione famaeque studio sic animus suae sibi mediocritatis belle
conscius abhoruit hactenus, ut aeque nihil servandum sibi judicaverit, quàm illud
λ
ε βι σας. Quod igitur ad studia literarum attinet quibus juventus, & maximè
Germanica protinus ubi prima elementa perceperit exerceri debet, adeo, Christo
gratia, per Eruditos omnia sunt repurgata, methodis ad unamquàmque rem discendam
non minus feliciter, quàm fideliter conscriptis, ut nihilo planè deterius in omnibus
quidem nunc habeamus iis etiam gentibus, quae literas hactenus, & omnem
eruditionem satis insolenter sibi solis vindicarunt, praeterquà m

(1) er staat: publicum. Coactus
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quod lexicon, in quo dictionum proprietas, & significationes multiplices luculenter
nostra lingua explicentur nondum, quantum scire datur, quisquam tradidit, quod
tamen quantopere inventus cupiat libellus ille rerum tantum paucarum nomenclaturam
perstringens haud obscurum facit indicium toties jam excusus, & avidè semper
coemptus. Porrò Italis jam olim qui hoc praestarent non defuerunt. M Varro. Sex.
Pompeius, Nonius Marcellus. Proxima vero aetate Nicolaus Perrottus, & Ambrosius
Calepinus. Habuerunt & Hispani suum Anthonium Nebrissensem. Nec apud Gallos
hoc idem desyderari diutius quorundam patitur sedulitas. At in Germania nostra tale
quiddam adhuc conatur nemo, sive quod doctis haud res digna videtur, in qua vires
suas intendant. Indoctos deterreat pudor, sive quod otiosum esse, nec multum ad
studia promovenda, vel famam comparandam plerique facere existiment, Interim
vero misera studiosorum turba dum in voculis insolitis, ac paulo remotioris ab usu
significationis subinde velut in salebris haesitat manibus terit sordidam quandam
Gemmam non è perspicuo latinae linguae mari, sed turbulento Barbariel coeno lectam,
cujus rei videlicet indignitas quum quorundam ex praecipue nobis amicis, qui juventuti
modis omnibus esse consultum cupiunt, acrius nuper animum percelluisset, a me
non leviter sanè contenderunt, ut in ipsorum simul & ommum per Germanias
adulescentum gratiam saltem illas dictiones, quae sunt in usu frequentiori scriptoribus
latinis quo ad fieri posset patria lingua redderem. Ne sola hac in re Germani simus
inferiores amplius ceteris natiombus, cum quibus alioquin, absit invidia dicto, per
omnia fermè paria facimus. Ego tametsi justis de causis illam operam, quam rogabant,
amicis denegare viderer partim quod ad illud negocium me prorsus imparatum esse
non ignorabant, partim etiam quod praeter pauculas, & eas furtivas horas nihil
temporis relinqui, probè sciebant, tamen cum finem illi petendi nullum facerent
tentavi tandem leviter quid possem in paucis tantum, non justam quidem operam
impendens, id enim alia negotia nequaquam permittebant, sed quasi perfunctoriè,
subcisivis scilicet horis, & antelucanis. Caeterum illud qualecunque rudimentum ubi
quibusdam ostendissem obiter, ita singulis probabatur, ut statim Typographo traderetur
excudendum, postea liberum non fuit amplius semel coeptum laborem intermittere.
Nec quantum libebat mihi, sed quantum efflagitabat praelum quotidie scribebatur,
atque sic demum contigit, quod mox cum rem adgrederer subtimescebam, ut opus
prodeat inabsolutum festinante multum Typographo propter nundinas jamjam
appetentes, hoc sanè pacto bone lector dum amicis gratificari paerter sententiam,
nomen & stultitia mea multis innotescunt. Quare tu qualia cunque sint haec, quae
tumultuanter spaciis exclusus iniquis scripsi, boni consule precor, & à vitiligatorum
calumniis pro tuo candore librum hunc defende, qui nequaquàm scriptus est ad
gloriam venandam, & auram populi sed ad utilitatem Germanicae juventutis, cui, ni
fallor, aliquantum commodabit vel tantisper donec hujusmodi nihil opus fuerit, aut
ab alio quopiam absolutiora dabuntur. Ordo, quo facilius quaeque invenirentur ubique
servatus est Alphabeticus, praeterquam
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in derivatis, quae ferè subjecta sunt suis primogeniis. Composita quoque simul cum
simplicibus explicantur. In arborum, fruticum, herbarum, lapidum, & quorundam
animantium nominibus non licuit ad plenum, quanquam id operae pretium fuisset,
omnia praestare, tum quod pleraque Germanicae, cum ipsae res apud nos non extent,
minime possunt exprimi, tum quod multa horum à Doctissimus quibusque nondum
cognita sunt, de quibusdam verô plurimum dubitant, ac calde adhuc dissentiunt. Vale.
Argentorati quinto Kalendas Martii anno post Christum natum, 1535.

Dasypodius
C. 2 (1536)
Petrus Dasypodius aequo lectori s.(1)
Anno superiore, si meministi lector optime Dictionarium hoc Latinogermanicum à
me, quantum in re subita homo plurimum alioquin occupatus praestare potuit,
diligenter quidem ex primae notae scriptoribus latinae linguae collectum, haud dum
tamen ad unguem severum, quod aiunt, examinatum praecipitata opera divulgavit
Typographus, suum in eo potius quam meum consilium secutus, quandoquidem ego
neutiquàm maturuisse satis opus, nec illi manum accessisse supremam subinde
conquerebar. Caeterum quibus uterque causis(2) adductus ego primus ut hoc seculo
vere, si literarum interpolata studia respicias aureo librum hujusmodi scribendum
susceperim, ille ut rudem, & impolitum adhuc in vulgus protinus aediderit, hic multis
commemorare rursus non duxi magnopere necessarium. Cum istud in priore partim
aeditione fecisse me putem, partim cordatus quisque secum ipse perpendere queat.
Illud tamen in praesentia monuisse fortasse profuerit, eundem librum longe majore,
quod utrunque nostrum attinet, cura formatum nunc denuo prodire. Nam simul atque
futurum intellexeram sub praelum ut revocaretur exemplar, cepi mox & ipse non
tumultuanter, ut antea, sed accuratius paulo totum opus à capite ad calcem usque
relegere, pauca quaedam inducens interim, nonnulla etiam mutans, plurima vero
adjiciens(3), quorum de numero sunt praecipue Locorum, & Amnium in Germania,
praeterea Mensurarum, Ponderum, Numismatum, rerumque aliarum vocabula, tituli
seu generis ejusdem crassius, hoc est propie magis enarrata, & seorsum denique juxta
literarum seriem posita, quo facilius inpromptu citra quaerendi taedium haberent, si
qui forte requirerent. Accessit & hoc, velut alterum opus, quod viri doctissimi
Ludovici Vivis consilium secuti dictiones etiam vulgares, ac patrias vice versa latinis
postea praepo-

(1) Cf. M.
(2) tekst: caussis
(3) tekst: adijciens
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nendas curavimus, non sine judicio & industria singulari, ut quicquid tandem incideret,
non diu subsistere cogeretur, aut dubitare studiosus, sed alterutra statim lingua facile,
quod opus scitu fuerat, invenire posset. Porro minus gravatim tantum laboris
exhausimus posteaquam nostram operam studia juventutis promovere nonnihil, nec
improbari hominibus etiam doctis certo sit exploratum. Tu quicquid est boni consule
lector, ac vale ντυχ ς. Argentorati sexto Calendas Martii. Anno M.D. XXXVI.

Dasypodius
D. (1535)
Joannes Ludovicus vives de tradendis disciplinis libro tertio.
Qui autores sunt latinae linguae probi, ex iis universis confletur Dictionarium Latinae
linguae, quod nullum est plenum satis, & justum. Istud que sit duplex, alterum
enumeratione tantum vocabulorum brevi, interpretatione adjecta, alterum copiosius
dictis autorum intermistis: quod faciet, non solum ut securus sit lector, & expositione
acquiescat, verum ut sciat quoque quemadmodum usurus sit, quod fortè eum sine
exemplo lateret. Expediet in quaque etiam vulgari lingua geminum pueris tradi, unum
quo latina verba reddantur vulgaribus, alterum qui vice versa vulgaria latinis. quod
in nostro sermone Antonius Nebrissensis fecit.

Dasypodius
E. (1535)
Joannes Sapidus
Iuventuti Germanicae
Quam rem quaeque suo Romanae dictio linguae
Sensu nostrati reddita voce notet,
Ut cito dignoscas, certam feret iste libellus
Et simul optatam semilatinus opem.
Saepius ergo legas scriptum tibi Teutona pubes,
Si bene vis studiis consuluisse tuis.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

1068

Dasypodius
F. (1535)
Petrus Dasypodius
Lectori.
Jam antea testatus sum tibi lector hunc laborem non ex destinato mihi susceptum
fuisse, nec justum satis ad scribendum habuisse tempus, tantum abfuit, ut in castigando
censura severior adhiberi potuerit. Nam eodem ferè momento tantum scribebatur,
quantum operis ad praelum laborantibus sufficeret, ac simul quicquid excusum fuerat,
mox à follibus, ut dici solet, festinanter nimis relegebatur. Est autem oculis usque
adeo nemo perspicacibus, ac lynceis, ut omnia pervideat, nusquàm caecutiat. Proinde
si mendas aliquot, vel erratula (quae non (n)isi(1) levicula putamus esse literis alicubi
transpositis, aut inversis, nonnunquàm redundantibus, vel contrà, quemadmodum,
ut exemplum adducamus, in Compositis ab Asse, Thesis pro Tressis, Cetussis pro
Centussis. Item Textans pro Dextans, & hujusmodi perpaucis accidit) reperies, qui
tuus est candor benignè corrigito, nobisque, quibus istud haud incuria, sed otii penuria
neglectum est, gratiam facito. Vale.

Dasypodius
G. (1536)
Tituli Nomenclaturae rerum
Urbium, Regionum, Montium, ac
Populorum in Germania, necnon aliis
quibusdam locis nomina

Folio. 259

Fluviorum nomina in Germania, quorum 265
à scriptoribus latinis sic mentio
Plantarum, maxime quae Germanis
cognitae sunt nomenclatura

267

Arborum ac Fruticum

eodem

Herbarum

267

Frumentorum, & leguminum nomina

268

Animalium quadrupedum nomina

eodem

Reptilium, seu Vermium & Infectorum
nomina

269

Aquatilium seu Piscium

eodem

Volatilium vel Avium nomina

270

(1) Tekst: uisi.
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Partium domus nomenclatura

eodem

Utensilium, sive instrumentorum
domesticorum & variae suppellectilis
nomenclatura

272

Instrumentorum ad officinas
pertinentium, & Machinarum nomina

273

Armorum bellicorum nomina

274

Rusticorum instrumentorum appellationes eodem
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Mensurarum Romanarum & Ponderum 276
nomina. Germanice quantum fieri potuit
explicata:
Liquidorum

eodem

Aridorum

eodem

Geodaeticarum mensurarum nomina:

277

Ponderum

eodem

Nomismatum(1) & Summarum rei
Numariae nomina

278

Martium hominis nomenclatura

280

Habitudinum corporis nomina

281

Vestium nomina

282

Ciborum, sive Eduliorum nomina

283

Potus nomina

eodem

Morborum nomina

284

Patrium Temporis explicatio Germanice(2) 285
Lexicon Germanicolatinum fol. 287. in quo nobis vernaculae voces latine
exponuntur. Ibi observandum bone lector, ut in compositis ad partem principalem,
non ad adhaerentem praepositionem spectes. Exempli gratia, zerReissen & zer
Knitzschen non in serie literae Z, sed hoc in K illud in R invenies. Hujus vel me
tacente, admonebunt majusculae singolurom ordinum literae.

Dasypodius
I. (1536)
Joannis hospininiani steinani adolescentis in Petri Dasypodii dictionarium
carmen.
En studiis recte cupiens Germanica pubes
Consuluisse tuis munere rursus adest.
Munere quod tibi non calabris advexit ab oris,
Quale nec hospitibus fert polyphemus atrox.
Quin aequum, aut majus potius, pretiosius atque
Coeperit Eurystheus quàm Amphitriomade.
Stelligerum scapulis dum mxus Atlantis olympum
Hesperidum ex hortis aurea mala petit.
Tale Dasypodius dico tibi munus ab ipso
Aonidum luco protulit euge sacro.
(1) Numismatum (1559).
(2) Hierna in 1559: Forensium verborum & loquendi generum interpretatio.
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Auctum, illustratum, miroque labore volutum
Hinc, atque hinc donec nobile prodit opus
Hinc tibi quàm belle cupiat pius ille Magister
Perspicuè haud leva praedita mente vides.
Vos igitur juvenes simul accurratis adulti
Hoc opus accitum, turba & epheba simul,
Quicquid & offendes, cujus tibi proderit usus,
Hàc, ad quam fugias ancora sacra tibi.

Dasypodius
M. (1537).
Petrus Dasypodius aequo lectori salutem.(1)
Quandoquidem res ita postulare videtur, ac dudum ego τ ν λεοντ ν νεδυσ μην:
rogo Lector ne graveris eandem causam tertio ne nunc audire declamantem, vel isto
nomine, quod in tuam rem nonnihil id, ut spero, futurum sit. Superiore anno
Dictionarium hoc Latinogermanicum opera prius tumultuaria per Typographum in
publicum emissum non modo castigatius, sed etiam locupletius ut iterum excuderetur
sedulo, quod in nobis fuit, curavimus, rati quibus prior, & informis ille foetus non
displicuisset, fieri non posse, quin idem nitidior paulo, majoreque cura formatus
magis esset placiturus, nec opinionem nostram fefellit eventus, etenim intra breve
tempus admodum exemplaria, quotquot excusa fuerant, non solum distraxit
Chalcographus, Verum veniebant etiam quotidie qui plura flagitarent, quo factum
est, ut celerius quàm destinaverat hanc tertiam aeditionem adornare sit coactus, me
quôque interim haud segniter adlaborante, ut quicquid vel amicorum adnotaverat
diligentia, vel Lectio nobis autorum suppeditaverat adjiceretur(2). Est enim ejusmodi
liber argumenti, cui subinde citra modum penè fieri possit accessio. Dum igitur inter
manus versatur opus, & jam ad umbilicum festinat, ecce tibi suo se strepitu, quasi
Sorices, quidam produnt, qui sive quaestus majoris faciendi gratia, sive quod animo
parum aequo ferunt alienam felicitatem, non veriti sunt falcem in alienam, quod
aiunt: mittere messem, quid enim dissimulem id, quod sentio? posteáquam semel,
atque adeo primus ego humilem quidem hanc, sed neutiquam, reor, inutilem suscepi
provinciam, sic meam jure quodam factam esse censeo, ut nemo deinceps temere
me vivo, & inconsulto in eam grassari debeat, non quod obstare velim aliis, quicunque
literis instructi in hoc genere melius quid praestare possint, quo

(1) Cf. C en C1
(2) tekst: adijceretur
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minus tentent, quod ego facere sum ausus. Imò hortor eruditiores contendat aliquis
nostrum laborem supervacaneum, & ociosum reddere, Sed meo nomine cum aliorum
incommodo suum ad quaestum neminem puto bonum virum abuti decet, multo minus
emblemata quaedam ex nescio quibus petita libris nostro passim inserere, vel ordinem
denique pervertere, qui doctis merito probatur, quoque nos non temeré sumus usi,
propterea quod dum primae positionis vocabulo composita simul, & ab eo deductitia
subjiciuntur(1) facili puer opera totam ipsius progeniem, & cognationem videt, ac
memoria citius complectitur, id quod non minus alii quàm nos in pueris instituendis
quotidie re ipsa experiuntur. Jam quae causa praecipue cum me, tum viros quosdam
doctos juventutis in literis profectum juvare graviter studentes permoverit ut id operis
primum conscriberetur testati sumus pridem, & nihil obscure nimirum, qui linguam
latinam vel mediocriter callent, intelligunt cujus monetae vocabula nos υκ πονητ
congesserimus, cur igitur suaves isti homines dictitant autores me suppilasse
praerancidos illos, ad quorum nomen protinus omnes docti nauseant, quósque jam
annos complures à Scholis prorsus exulasse manifesto constat; quam declarant egregie
cum ista jactant nihil se neque cerebri, neque frontis habere penitus. Est & Rihelio
nostro non levis ab illis injuria illata. Viro certe si nihil aliud sit, tamen hoc nomine
bene de universa juventute Germanica merito, quod suis penè solus consiliis, &
sumptibus effecit, ut exiguo sane precio nostris nunc fruantur laboribus, quicunque
volunt, ac se per illos juvare posse sentiunt. Sed ille suum jus persequetur propediem,
faciléque dubio procul obtinebit Regio Privilegio munitus. Ad aliud venio, quod,
quoniam ad plures pertinet adeóque ad juventutem, cujus studiis promovendis noster
omnis desudat labor, haud abs re gravissimum censebitur, id vero tale est, Cum
superioribus aeditionibus nonnihil accesserit, tametsi fortasse non adeo multum sit,
tamen studiosi quicquid est, quia ad linguae latinae scriptores facilius intelligendos
sibi commodare vident, in lucro ponent, id inquam totum, quo minus ad quenquam
pervenire potuisset istorum conatus avertere studuit. Nam nostram aeditionem
quamlibet elegantem, castigatam, & locupletatam, cum illorum scilicet putidam &
mendosam licet, minoris tamen vendibilem habere potuissent, pauci certe
βιβλιοφ
οι, quod plerique pretium potius quàm utilitatem librorum stulte spectare
soleamus, emissent, quae res, utcunque sentiant alii, me quidem unice permovit, cum
alia dissimulare fortassis, ac silentio transmittere potuissem, ne hominem istorum
studia te latere sinerem Lector, praestat enim in tempore nosse quo cavere scias
melius illos, à quibus aliquod incommodum habeas expectandum, quare boni consulas
etiam quod fecimus, nostrisque laboribus pro tuo candore quemadmodum hactenus
favere ne desistas, excudant alii versos aut perversos Calepinos, Rihelio propter
amorem singularem cum in me, tum, in alios studiosos Dictionarium nostrum

(1) tekst: subijciuntur.
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donavimus, ex illius igitur unius officina si forte opus habueris, aut usui fore speras
exemplar tibi compares rogo, Vale Argentorati Octavo Kalendas Martias, Anno
M.D.XXXVII.

Dasypodius
N. (1592)
Typographus benevolo lectori S.P.D.
Quanquam Dictionarium Petri Dasypodii viri quondam clarissimi eo ordine, quo ipse
conscripserat, aliquoties typis et sumptibus meis evulgaverim, idque Latinae et
Germanicae linguae studiosis maximo usui fuisse vel id argumento sit, quôd omnia
hactenus excusa exemplaria promptissimè distracta fuerint: nunc tamen in quibusdam
alium ordinem, ut studiis tuis convenientiorem, sequi malui. Animadverti enim
molestissimum esse, composita in classe simplicium, derivata in primitivorum ordine
conquirere. Ideoque cùm de eo recudendo cogitarem, singulas dictiones tam
compositas quàm simplices, tam derivatas quàm primitivas in ordinem eum disposui,
quem literarum ipsarum ratio exigit. Quamvis autem labor ille, quo Dictionarium
hoc Dasypodianum in ordinem hunc redigi, curavi, sumptum non parvum requisiverit,
committere tamen non potui, quin & multorum petitioni, & utilitati tuae satisfacere
conarer, lector benignissime. Quam verô praeter ordinem illum alphabeticum in opere
hoc novo secutus sim rationem, breviter exponam deinceps, ut quo judicio feliciter,
et cum fructu majore in eodem versari possis, intelligas. Primùm igitur volui, ut
voces, quaecunque ejus capaces essent, accentu expressè insignirentur. In quibus
autem id expressè fieri non potuit, illis syllabam penultinam vel longam vel correptam
esse, subjungi curavi. Adverbiis in e gravitonum desinentibus, vox adverbii subjuncta
non est: quôd accentus gravis, in ultima repertus, indicium adverbiorum certissimum
sit. Caeteris autem adverbiis in er vel in im, vel in aliam quandam syllabam
desinentibus, dictio Adverbium statim subjecta est. Genus deinde vocis cujusque
additum perspicies eidem, sic, ut g, genus: m, masculinum: f, femininum(1): n, neutrum:
d, dubium: c, commune: o, omne designet. In adjectivis autem illis, quae per omnes
terminationes formata sunt, id observatum non est: quôd superfluum fore visum
fuerit. Idem quoque in adjectivis, in genere communi is, in neutro e habentibus, se
quendum esse duxi. Etenim si quis videat, vocem aliquam tales terminationes
habentem, is sine labore cogitare potest, eam generis omnis sub terminationibus
duabus illis esse. Tertiô, participia facilia, tanquam supervacanea, sunt ommissa.
Reliqua verô diligenter accuratéque sunt annotata.

(1) 1596 faemininum
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Quartô, nomina adjectiva substantivis substituta sunt. Quintô, conjugationem verbi
cujusque per postremas duas personae secundae indicativi & infinitivi syllabas
indicare visum est. [Cùm deinde verba quaedam sint, quae pro nominum adjunctorum
ratione significationes varias induant, ideo phrases quoque, quae tamen numerum
vocum duarum numquam ferè excedunt, adhibere complacuit, ita, ut ea ordine quoque
alphabetico dispositae, spacium brevius, quàm vox illa, cujus illustrandae causa
adhibitae sunt, obtineant. Hae etiam omnes e Cicerone aliisque similibus authoribus,
non poëtis, desumpta sunt. Praetereà, quoties](1) dictio aliqua pluralis occurrit, ea
dictioni suae singulari sic quoque subjecta est statim, ut itidem spacium papyri brevius,
quàm singularis illa ipsa, nacta sit. Postremô, additus est numerus nominum
qualiumcunque, propriorum longè plurimus propriis illis, quae antè in Dictionario
erant. En tibi, Lector benignissime, Dictionarium Petri Dasypodii in ordinem
vulgarem, alphabeticum videlicet, redactum: En tibi Rationes quoque illas, quas in
eo ad usum tuum transferendo, utiliter observare possis. Tuum deinceps est, ut
Dictionarium hoc tibi compares, comparato studiosè utaris, & mihi, qui tibi gratificatus
sum, fausta feliciaque preceris, ut in posterum etiam in gravioribus studia tua mea
opera & labore adjuvare ac promovere, quod ex animo cupio, possim. Benè vale:
Argentorati mense Martio, anni 1592(2).

Dasypodius
O. (s.d.)
Judicium Wolffii
Judicium Clarissimi viri Hieronymi Wolfii de Dictionario Petri Dasypodii. Assuefiant
Pueri, ut oblato verbo simplici, statim ejus composita quaerant: ut verto, averto,
adverto, converto, controverto & controvertor, diverto & divertor, everto, inverto,
interverto, obverto, perverto, praeverto, revertor, subverto, transverto. quod si &
primitivis sua derivata subjunxerint: quanto compendio quam multa discent! Legunto
igitur & relegunto tam Paedagogi quam discipuli Dasypodii Dictionarium. Quem
librum qui neglegunt aut contemnunt, quid nisi sulttam tuam arrogantiam produnt?

(1) De tekst tusschen [ ] niet in 1596, alwaar de nieuwe zin begint met Quotiescunque praeterea
(dictio)
(2) 1596: mense Septem. anni 1596.
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Dasypodius
P. (s.d.)
Studiosae juventuti s.
Quum omnes in promovendis litterarum studiis positi labores praeclari sint et laude
digni; tum egregie admodum illa mihi opera collocata videtur, quae quanto minus
habet gloriae, tanto plus habet commodi et necessitatis. Quamvis si rem veris
rationibus aestimare velimus, nihil vile aut contemptum videri debet, quod ad rem
tantam, quanta est ingenii cultus et scientia, consequendam quidquam habet adjumenti.
Unde recte Virgilius de se:
IN TENUI LABOR; AT TENUIS NON GLORIA.
Id si de ullis litterariis lucubrationibus, certè de hoc DICTIONARIORUM genere
meritissimo dici potest Necessitatem quis spectat? Id genus librorum est, quo
litterarum studio Juventus carere nullo modo potest. Desipiunt profecto, qui Latinae
linguae supellectilem ab ipsis Auctoribus petendam argiutantur. Quod quidem suo
modo verum esse ut non diffiteor; ita hoc mihi alii facilè, credo, concedent, id
litterarum Candidatis non difficile modo, verum etiam paene esse impossibile. Si
namque justa est virorum gravium et sapientum querela, quod tantum temporis
linguarum studio (quae tamen nihil aliud sunt quam artium et scientiarum
percipiendarum instrumenta) impendendum sit: quid futurum, quaeso, sit, si unam
Latinam linguam ex omnium Auctorum fontibus haurire ac discere cogamur? Vita
certe prius nos deficiat, in conquirenda tantum verborum supellectile laborantes.
Sunt quidem Cicero, Caesar, Sallustius, Livius, Plautus, Terentius, non verborum
solum, sed etiam phrasium optimi magistri: quam multa tamen in vita occurrunt,
quae si Latina lingua efferre velis, nihil apud eosdem reperias? Praeclare ergo quum
de omni re litteraria, tum praecipuè de juventutis studiis meriti mihi videntur, qui ex
omnibus pervolutatis Auctoribus haec nobis veluti penora construxerunt, ut inde
quisque ad suum usum, quaecunque necessaria vel ad lecta intelligenda, vel ad mente
concepta efferanda essent, posset depromere. Qua tamen in re uit labor, ita dispar
quoque laus multorum fuit. Superioribus temporibus, quum horrida quaedam barbaries
omne elegantiorum artium lumen non obtenebrasset modo, sed etiam paenè
exstinxisset, hujusmodi quoque libelli non defuerunt, sed ejus farinae, ut qui eos
legisset, duplo caeteris inscitior evaserit. Quales vero illi fuerint, tituli ipsi loquuntur,
vocum abusu, & ipso quoque sono inamoenam barbariem prae se ferentes: HOLCOT,
VOCABULARIUM EX QUO, ELUCIDARIUS, & si qui alii sunt magis putidi. Postquam
vero discussis illis tenebris, purior litteris sol affulgere coepit: diu quidem scriptionis
hoc genus incultum jacuit, donec tandem ei viri nonnulli litterati ii praesertim qui in
erudienda Juventute desudabant, certatim manus admoverunt. Sed
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quam tenius horum omnium labor fuerit, primae Editiones loquuntur. In quo tamen
illud singulari sato mihi factul videtur, quod etiam postremae editiones primorum
Auctorum nomina retinuerunt. Calepinum mihi quis videat. Quid, quaeso, in hodierna
editione toties iterata, toties recusa, toties veluti recocta ipsius Auctoris esse dices?
Fatebuntur sanè quicumque utramque Editionem inter se contulerint, adeô inter se
illas distare, ut vix ulla prioris vestigia appareant. Calepini tamen Dictionarium
hodieque vocatur, quamvis post eum non unus, omnes rebus ad hanc rem necessariis
instructiores in eo elaborârint. Verùm hic liber ita scriptus est, ut magis ad adultiorum
et in litterarum cursu provectiorum usum comparatus esse videatur. Ex omnibus
precipuè Petrus Dasypodius Juventutis, vel Pueritiae potius studiis laborem suum
destinavit: qui quàm eidem utilis fuerit, res ipsa loquitur, toties repetitis Editionibus:
quarum qui primam cum postrema contulerit, ingens sanè hic quoque discrimen
deprehendet. Quàm multa passim addita, mutata, transposita, conversa, inversa
reperias? Et profectô in hoc scriptionis genere vix aliter fieri potest. Si enim ullibi,
hic certè verum est quod vulgô dici solet, sequentem diem prioris esse magistrum
vel doctorem. Quam multa ipso usu et tractatione deprehenduntur inania atque inutilia,
quae mirificè ante placuerunt? quam multa recta ac vera quae secus visa sunt? Sed
de his optime jucidabit, qui ea diligenter legerit atque inter se compararit. Quamvis
verô laborem hunc perfectum omnibusque numeris absolutum esse, dici non possit,
quum in eo versetur argumento, cui subindè citra modum aliquid addi queat: vix
ullum tamen libellum Juventutis studiis accommodatiorem hactenus prodiisse testatur:
quod quaecumque hactenus excusa sunt exemplaria, cupidè jam divendita sunt et
distracta. Equidem non negaverim in quibusdam Editionibus non tantam fortasse
quum ab ipsis Collectoribus tum ab operarum Correctoribus, quantam par erat, ubique
fuisse diligentiam adhibitam; adeoque multa vel parum Latina, vel minus rectè scripta
aut explicata irrepsisse, non citra magnum incommodum juventutis. Magna enim
erroris foecunditas est. Et ut morbi quidam ab exiguis initiis profecti, paullatim per
corpus omne serpunt: ita parva interdum macula erroris, paullatim progressa longius,
integras loquendi formulas, immô ipsa scriptorum monumenta contaminat. Verùm
quaenam illa sint, alio tempore, si Deus annuerit, explicabitur. Nunc tibi, studiosa
Juventus, Dictionarium hoc bilingue, tuo usui elaboratum, et à nobis diligenter
recusum, damus; rogantes ut id benevolo animo atque obviis ulnis accipias; ac nostros
tibi inserviendi conatus tuo studio et alacritate juves.
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Dansypodius
R1 (1560; ged. Sept. 1559).
Generoso ac magnifico domino, domino Guilhelmo a Rosenberg,
crumnoviae bohemice sedem habenti, domus Rosenbergensis gubernatori,
inclyto regni bohemiae primati &c. domino suo clementi, thomas
reschelius, parochus ieroschoviensis, salutem & omne bonum precatur.
Alphonsus illi Aragonum Rex, quibusdam commemorantibus, dixisse quendam
regem, non decere principes viros scire literas, exclamavit, eam vocem non hominis
sed bovis esse. Et verè bruta vox est, dicere principibus viris indignas esse. Quid
enim magis necessarium illis, qui gubernacula rerum tenent, quam ut eos, quos regere
debent, etiam scientia & pietate excellant? quibus rebus adjuti non solum justitiam,
quae unicuique quod suum est, tribuit, & quam Deus Opt. Max. singulariter in sacris
literis passim gubernatoribus commendat, sed etiam beneficentiam in suos subditos,
atque adeo in omnes homines sciant exercere, Qua quidem, ut Cicero docet, nihil est
naturae hominis accommodatius. Aut quid laudabilius, quàm ut ii, qui supereminent
potestate, quoque alios praecellant eruditione & bonitate? Haec praestant literarum
studia, quae magnam vitae humanae partem regunt, continent enim religionis
doctrinam & legum, atque omnium officiorum humanitatis praecepta ac exempla.
Unde non immeritô nostri seculi Heroum laudatur studium, qui suarum partium esse
arbitrantur, non tantum literarum studia amare, sed etiam cognoscere, ut ita varia
cognitione instructi, Spartam quam nacti sunt, commodius ornare et administrare
possint. In quibus mihi non postremum locum tenere videris, Guilhelme
Generosissime, qui non modo bonis literis à primis temporibus aetatis studium dedisti,
verum etiam, ut tuo exemplo etiam alios excitares, scholam novam instituisti, ubi
sub eruditis & probatis praeceptoribus pueri, tàm ingenui quàm plebei, indigenae, &
alienigenae statim à teneris annis simul & Christianam pietatem, & bonas literas,
atque vitae officia ac cultum discerent, nimirum graviter intelligis in hac aetate, velut
herba, copiosam messem expectari, & Christiani populi et Reip: spem positam esse,
& plurimum referre in omnem aetatem protinus ab incunabulis optimis imbui, & à
malis rebus abduci, nec tam decere atque ornare principem, aut magistratum ditionis
sines proferre, quam religionis & bonarum literarum studia conservare & propagare,
quae non solum laudem maximam apud homines inveniunt, sed etiam nomen
immortale ad posteros transmittunt, denique apud Deum aeternam coronam comparant.
Nec potest ullus princeps me-
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lius sibi acquirere satellitium, quo stipatus tutô imperet, quam si juxta Agasiclis
Lacedaemoniorum regis sententiam, sic suis imperet, quemadmodum Pater imperat
liberis. Unde Alphonsus rex volens significare principem pro legis divinae, & populi
defensione omnia debere adire pericula, pinxit passim in insignibus Pelecanum
fodientem rostro pectus, & sanguinem ad pullos pascendos elicientem, & ei picturae
addidit symbolum, pro lege et grege. Utinam vero hujus sapientissimi regis exemplum
omnes magistratus sequerentur, & non tam privati quam publici commodi rationem
haberent, quod cum Ethnici complures (ut legimus) fecerunt, certe id Christianos
plerosque non curare, summum piaculum est. Cum vero non exiguum favoris erga
literas et pietatis, erga pauperum subditorum liberos in erigenda nova schola specimen
dederis, non potui non Petri Dasypodii Dictionarium, quod quorundam amicorum
crebris petitionibus Bohemicae lingua explanavi, in ornamentum illius novae scholae
conferre, munusculum, ut ego quidem arbitror, non infrugiferum pueritiae nostrae
Bohemicae. Illud autem tibi potissimum dedicare volui, ut in studiosorum nostratium
utilitatem tuo nomine & patrocinio in publicum prodiret, nec dubito, quin pro tua
singulari bonitate & clementia hoc munus literarium benigno animo suscepturus &
me à temeritate & morsibus eorum, qui fortassis ut inanem hunc meum laborem
cavillabuntur, vindicaturus sis. Deum Opt. Max. precor, ut sua dona, quae largissimè
in te contulit, servare, tueri, & indies augere dignetur, ut locupletissimas possessiones
animi opibus amplifices, & cum illustribus heroibus aeterna perpetuó gaudeas
immortalitate. Datum Ieroschoviae Calendis septembribus. Anno à nato Christo,
M.D.LIX.

R2 (1560).
Christophorus Hecyrus, omnibus bonarum literarum studiosis per
Bohemiam S.D.
En vobis, adolescentes charissimi, Petri Dasypodii Dictionarium, Bohemico sermone,
in vestram gratiam meis & aliorum bonorum amicorum crebris precibus, &
admonitionibus à Venerabili Domino Thomas Reschelio, Parocho Ieroschoviense
illustratum & aeditum. Quem quidem laborem cum ante aliquot annos in manus
sumpsisset, atque nonnihil progressus fuisset, coepit rumor ferri, alium in eodem
opere desudare, cui ille, alioqui occupatissimus hujus laboris difficultatem &
molestiam gaudens effugere, lubens cessit, & calculum reducens, hoc cursu contentus,
illi, qui hujus operis vires capessere credebatur, lampada tradidit. Verum cum multos
annos
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expectaremus ejus operis colophonem atque aeditionem, tandem bibliopolarum
quorundam literis certiores facti, comperimus cum rumorem aut vanum fuisse, aut
eum, qui hunc laborem susceperat, oneri succubuisse. Itaque denuó coepimus instare,
ut in eo, quod coeperat, pergeret, quod nunc multis laboribus exantlatis, absolvit,
nec, ut nobis, videtur, musis iratis. Et sane mirandum est, neminem hactenus extitisse,
qui hoc laboris aggredi conatus fuisset praesertim cum constet nullum Dictionarium
Latinobohemicum aut Bohemicolatinum extare, cum apud Germanos talium
translationum uberrimus sit proventus. Vestrum itaque erit studiosi adolescentes,
hunc laborem vestri potissimum causa susceptum, laetis ac gratis animis accipere,
& ad vestram utilitatem conferre. Nam cum ad artes ingenuas perdiscendas, & solidam
eruditionem comparandam quatuor potissimum sint necessaria, nempe audire doctos,
multum legere, loquendo & scribendo se assidué exercere, aliosque docere, certé hic
liber ad haec omnia multum vobis poterit adjumenti adferre. Nam sive ante
praelegendum consilio eruditorum virorum preliberare lectiones & in iis exponendis
ingenii vires experiri conabimini, seu vobis in legendis autoribus aliquae difficultates
occurrent, seu ad loquendi & scribendi exercitationem & argumentorum versionem
vocabulis aut loquendi formulis vobis opus erit, seu in docendo scrupulus aliquis
injicietur, ex hoc libro consilium & auxilium petere licebit. Insuper cum multi
reperiantur, qui post multos annos in traditionibus Grammaticis contritos, vix ullius
animalis, arboris, aut leguminis nomen, imo nec domi ullam supellectilem latina
appellatione effere norint, illi in hoc libro legitimo ordine vocabulorum omnium
copiam invenient, & suam ita ignorantiam profligare, & rectius suis studiis consulere
poterunt. Quare hoc unum superest, ut vos paucis adhorter, ut memores vestri officii,
tempus cujus jactura maxima & irreparabilis est, non inaniter transigatis, sed toto
pectore bonarum literarum studiis ad Dei gloriam & vestram, & proximorum salutem
inhaereatis. Nec est, ut causemini praeceptorum aut librorum penuriam, cum
hodiernum seculum multos ingenii excellentis, acerrimi judicii & exquisitissimae
eruditionis viros quotidiè nobis producat, qui suis lucubrationibus atque laboribus
non gravantur rem literariam adjuvare. Quare ex re vestra erit, bona monentibus
atque praecipientibus obtemperare, & in aestate componere nidos, ne nudi et sine
lecto in hyberna deinde frigora incidatis. Neque vos studii atque laboris poenitebit,
sed poenitebit vos, si aptam literis adolescentiam vobis inter digitos sinetis effluere.
Quare si sapitis, prospicite in longitudinem, & animo semper volvite. Si otio tempus
transigetis, aut turpe quid, cum voluptate facietis, otium atque voluptatem abituram,
turpitudinem & ignorantiam mansuram. Si quid autem honestum cum labore discetis
aut facietis, laborem abiturum, & honestum semper mansurum. Valete.
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R3 (1560).
Ejusdem in laudem novae scholae crumnoviensis.
Cum multis aliis tibi patria gratulor illud,
Quod pulchra ornatum te video esse schola.
Instituatur ubi sancta pietate juventus,
Aedificentur ubi vivida templa Deo.
Artesque ut vigili studio doceantur honestae,
Virtutum & capiant corda tenella decus.
Sit faustum foelixque quod incipis, auspice Christo,
Ut coepto hoc tollas nomen ad astra tuum.
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Dasypodius Catholicus
A. (1634)
Approbatio
Dictionarium hoc Dasypodii Latino-Germanicum, & Germanico-Latinum, correctum
& Catholicum, Quantitatibus syllabarum, Epithetis, aliisque verborum floribus,
Fabulis ac Historiis, ex praecipius & doctioribus Smetio cumprimis & Ravisio,
caeterisque probatissimis autoribus, summo labore, maximisque sumptibus collectum,
& Petri Metternich, civis Coloniens. typis editum, ex commissione Adm. Reveren.
Magnif. & Eximii D. Henrici Sierstorpffii, Gymnas. Laur. Regentis, Canonici
Metropolitani, Doctoris Theologi, & librorum Censoris ordinarii, diligentissimè
perlegi, nihilque in eo, quod fidei nostrae Romano-Catholicae, aut bonis moribus
repugnet, reperi; ideoque ut in gratiam utilitatemque studiosae juventitus, plubicam
lucem adspiciat, dignum judico censeoque. Dabam ad S. Petrum Coloniae Agrippinae,
reparatae salutis humanae Anno 1633. Festo S. Lebuini.
ARNOLDUS MESHOVIUS
Lippiensus, S. Theolog. Licent. Pastor S. Petri.
Varianten:
1634

1653, 1670.(1)

hoc Dasypodii Latino-Germanicum...

hoc Dasypodii
Latino-Graeco-Germanicum...

floribus, Fabulis ac Historiis, ex.
praeciipuis...

floribus, ex praecipuis...

sumptibus collectum, & Petri
Metternich,...

sumtibus, & typis Petri Metternich,...

civis Coloniens. typis editum,...

civis Coloniens. collect. & editum...

Sierstorpffii, Gymnas. Laur. Regentis,
Canonici Metropolitani,..

Sierstorpffil (1670 Sierstorffii), Canonici
Metropolitani,...

Anno 1633. Festo S. Lebuini.

Anno 1653. Festo Nativ. Virg. Mariae.

S. Theolog. Licent...
S. Theolog. Doctor...

(1) In 1694 zijn weggelaten: Maximisque sumptibus... & Petri Metternich, civis Coloniens.
typis... Gymnas... Laur. Regentis... Festo S. Libruni (vervangen door Nativ. Virg. Mariae).
De datum is 1653.
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Dasypodius Catholicus
B. (1634)
Ad emptorem.
Qua variis dispersa locis, non absque labore
Nictilucâque face ex fonte petenda forent.
Ecce liber facilli disponit & ordine plano,
Quaeque labore prius nunc levitate patent
Si libet Ausonio terso Ciceronis & ore
Florida doctiloquis fundere verba viris,
Barbara discernens, nulla stribligine linguam
Inficiens, tersis imbuet ora sonis.
Aut sisepositâ Tulli gravitate libebit
Artifici dextra sollicitare chelyn,
Plectra reget, dubio ne fors in tramite sentes
Experiare, tibi fila viamque dabit.
Plura vetat merces per se vendibilis addi;
Aera minuta tibi commoda magna ferent.
Praefigebat
MATERNUS Ro dder Lippiensis,
Gymnasii Laurentiani
Grammaticorum Professor.

Dasypodius Catholicus
C. (1634)
Admodum reverendo, eximio, doctissimoque viro ac domino,
D. HENRICO Francten SIERSTORPFFIO, ss. THEOLOGIAE DOCTORI
PROFUNDISSIMO, METROPOLITANAE AC COLLEGIATAE B. CAECILIAE
Ecclesiarum Canonico Presbytero, Capitulari, optimè merito, florentissimi Gymnasii
Laurentiani Regenti vigilantissimo, almae hujus Universitatis Colon. pro tempore
Rectori Magnifico.
Domino meo ac Mecoenati jugi semper observantiâ colendissimo.
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Epistola dedicatoria.
ADMODUM Reverende, Magnifice, & Eximie Domme Doctor, Regens
vigilantissime, Quàm fit praeclarum illud, & nunquam satis collaudatum, à DEO Ter
Opt. Max. humano generi collatum beneficium, quo liberalium artium studia,
variarumque disciplinarum & facultatum exercitia, omnibus seculis jam inde propè
à mundo condito ad nos continuâ serie propagavit; vix ullus est adeo facundus &
eloquens qui pro dignitate effari possit, eô maximè, si fructus illos rem uberes,
emolumentaque adeô ampla, quae inde hactenus in omnes orbis Respublicas
emanarunt, apud animum pensiculatiùs expenderit. Illa namque verissimae sunt
regulae normaeque, quibus & vita humana ab origine primâ rectissimè regitur, &
mortalium judicia, notitiaeque ac munia animarum felicissimè gubernantur: quae
fanè ubi justo ordine tradita, eoque tempore, quod humanis ingeniis natura praefixit,
proposita instillataque fuerint, & juniores intra metas saus & septa coercent, & morum
pravitatem ac naturae ad malum pronioris impetus frangunt, omneque quod discolum,
quod petulantiae vanitatique obnoxium est, ita cautim paulatimque succrescentibus
annis enervant, atteruntque, ut homine iis collustrato in juventâ nihil jucundius, in
aetate reliquâ ipsaque senectâ nihil gravius ac utile magis sub sole existere queat.
Quae res summos Imperatores ac Principes movit, ut non tantum quos ex seipsis
genuêre, sed & subditorum suorum filios, atque adeô vicinas gentes & nationes
barbaras ad id genus studiorum excitarint, erectis passim fundatisque literarum ludis
& Gymnasiis, in quibus pro ingeniorum captu ac aetatis modulo, literis artiumque
liberalium exercitationibus operam darent, eoque doctrinae ac scientiarum
conscenderent, ut ad orbis imperia, regnorum, principatuumque gubernacula,
Rerumpubl. & Consularium fascium administrationem, oeconomias publicas aequè
ac privatas in quolibet statu regendas idonei olim ac digni forent. Nec fanè spes illa
fefellit majores nostros: Qui, quod immortali sui nominis gloria, fato quidem suo
functi corpora tantummodô oculis nostris subtraxêre ea tamen è mundo tollere
literarum gloria prohibuit, quibus & ipsi clarè floruerunt, & posteros suos ac
successores longè clariores reddidêre. Nempe hoc decus fuit, quod post obitum eorum
literatum ingenuarumque artium exercitationes, majora indies incrementa sumpserint,
ac latius per mundum diffusae, ad omnes ubique gentes fructuum suorum, laudumque
& gloriae radios disperserint. Quo sanè factum est, ut (de reliquis regnis nihil nunc
referam) sola Germania nostra, ac quicquid terrarum Rom. Imperium sinu suo
complectitur, post eversa Trapezuntinum & Constantinopolitanum imperia, eam
laudis ac gloriae palmam teneat, ut cum nobilissimis totius orbis ingeniis in liberalium
artium aliarumque disciplinarum literario munere, cer-
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tare ausit. id quod tàm fertilia innumerabilium Scriptorum monumenta, tàm varii
variatum linguarum excultores, tàm insignes profundissimarum scientiarum artium
& facultatum Professores, tàm docti Senes, tàm eruditi Viri, tàm clari juvenes, adeo
eruditione suâ, scriptis, documentis, vitâque ipsâ, quà privatim, quà publicè, orbi
testatum faciunt, ut vix in urbibus domum. in pagis casam, in Repub, civem, in agris
rusticum invenias, qui non vel mediocriter literis tinctus, indicium ejus de quâ
loquimur rei, quàm clarissimè pandat. Hinc Germanorum felix imperium, par
animorum consensus, volontatum efficax unio, fortitudo sibi constans, felicitas, &
quae sub sole haberi potest optata beatitas, &, ut compendio exprimam, multitudinis
cor unum, anima una. Tantum hic literae, tantum artes valuêre! sed ó te infelix
haeresis! quis sedibus adeô literatis, adeô tranquillis & felicibus ex orco invexit? Tu
infera superis, tu solem nocti, veritatem mendacio, literas lituris prima miscere ausa,
quàm grande vulnus juventuti Germanicae non inflixisti, & penè totam tantum non
perdidisti? Fluebant fine calumniâ puro alveo artes pleraeque, scientiarum omnium
sincerus candor propalam collucebat, nomina suo decore constabant, dignitates,
officia, uno ex ore cum reverentiâ & significatu proprio promebantur. Una & sola
haeresis doctrinam corrupit, vocabula pervertit, latinitatis fontem nimium quantum
turbavit foedavitque. Etenim quemadmodum omnes sui ortus principio artes sublatas,
& ad stivam adolescentes Wittembergae olim, & inter Catabaptistas alibi relegatos;
uti cum Nerone literas nescisse, cum Licinio Imperatore, easdem non secus ac virus
& pestes Reipub. publicitus explosas cupivit; ita cum Summis Pontificibus. cum
Praesulibus, cum reliquis Catholicis, cum religione nostrâ Catholicâ, nomina ipsa
vel extincta vel prorsus depravata voluit. Quid dicam? Anne verissimum est, ex
phrasium libris, Dictionariis, aliisque verborum, vocabulorumque Repertoriis, quibus
A catholici Germanicam juventutem corruperunt, sa ad longum vel lippis & tonsoribus
notissima esse? Unum ex plurimis attulisse suffecerit. Quaere, quis illis Sanctissimus
Rom. Pontifex, Catholicus IESU Christi in terris Vicarius? non alium audis quàm
perditionis filium, quàm meretricem Babylonicam, quàm ipsummet Antichristum.
Quod de capite, idem de membris, idem de toto corpore religionis nostrae
sacrosanctae, quàm illi per contemptum superstitiosum & idololatricum Papatum
interpretantur, effutire & innocentum auribus infundere nefas nullum censent. O
tempora! o mores! His fraudibus, istis strophis literarum principia, nobilium illarum
facultatum semina ad parvulos Christi sanguine redemptos, tàm illi charos ut vae
corruptoribus dixerit, tàm gratos ut amplexu dignatus fuerit, tàm pretiosos ut Angelis
demandarit, tanto cum scandalo haeretica pravitas transfundere non erubuit? Ingemui,
lacrymaeque fluere coeptarunt, in tam fertili Dictionum agro cum perspexi, quam
infelix lolium & steriles dominentur avenae. Quid facerem? Dictionarium novum
prorsus, & Catholicum, nullis corruptelis, nullis injuriosis nominibus, nullis calumniis
obnoxium, maximis sumptibus, summo labore & industriâ ex probatissimis autoribus
collectum, quantitatibus syllabarum, epithetisque locuple-
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tatum, typis meis in lucem dare constitui, idque non privato tantum consilio meo,
sed eorum suasu jussuque, quibus refragari omninô non licuit. Et sanè eô libentius
id operis adgressus sum, quos animus haud vanè praesagiat, adolescentes olim, qui
hoc usi fuerint, unà mecum ingenuè fassuros, nequaquam in mustaceis sese laureolam
quaesivisse; nec pro calceo magè quam ipso pede sollicitos, laboris quicquid istius
fuerit impendisse: quod de iis celebris ille laudatissimi Caesaris Trajani poedotriba,
intellectum voluit, qui plus ad rem augendam negotii, quàm ad benè pieque
erudiendam formandamque juventam laboris & sumptuum elocare consueverunt.
Certè si quisquam alius, hac parte immortali nomine dignus censendus est, magnus
ille & re & nomine, Quintus Carolus Imperator gloriosissimus, qui & pura ab omni
naevo Dictionaria, & quantitatibus & epithetis aucta, per omnes ditiones suas, quibus
latissimè praesidebat, extare jussit; quae & ipsum quandoque, cùm vel Oratores Latini
Germanique idiomatis audisset, vel historiographos lectitasset, usurpare non puduit,
tantô ut faciliùs illorum mentem adsequeretur. Quippe cum Genuae coram ipso
recitaretur oratio benè longa & accuratè formata, conversus ad suos: Equidem, inquit,
nunc verum vatem meum praeceptorem Hadrianum fuisse video, qui soepè mihi
occinere solebat, me aliquando puerilis incuriae daturum poenas. Valde enim doleo,
meflores & exquisitas phrases hujus orationis non rectè intelligere: quas tamen
postmodô Dictionarii beneficio clarissimè perceptas edidicit. Quid? quod
ingeniosissimus & doctissimus Regum suae aetatis Matthias Hunniades, cum nondum
excesserat duodecimum aetatis annum, talium librorum praesidio, oblatas exterorum
legatorum orationes, patrisque sui cogitata, latino culto & mundo sermone, sic ut
neminem verbo laeserit, verterit ac recitârit, quis est qui non miretur & suspiciat? Hi
& alii, si nostri temporis tam contumeliosa vocabula, mero religionis odio adposita,
in Dictionarirs reperissent, quis non videt, quam grandia piacula, quantam animorum
exacerbationem, quam graves absurditates corruptelasque non admissuri fuissent?
Sed est quod adultis quoque, & in literarum cursu jam senio confectis hinc non exigua
utilitas dimanet, ob quam Reipub. sibi suisque gratulari jure merito possint, quando
vel memoriae lapsu huc veluti ad fontem recurrere licet, & suis non metuant, ne per
ejusmodi scandalosa vocabula sub purioris versionis praetextu antehac edita, quod
hinc suspecta quaeque sublata sint, blando vocabulorum lenocinio, verbis haeresi
plenis, aut inescentur, aut in devia, quod in juvenibus proclive admodum, in cautius
pertrahantur; id quod Regens olim noster Magnus ille Casparus Ulenbergius, cujus
memoria in benedictione est, & ejus tu cum laude vestigia legis, florentissimi Principis
cujusdam filio accidisse referre solebat, quem istiusmodi ardi artificio, obtrusis
nimirum A catholicis Dictionariis in suam haeresin faciliùs Sectarii pellicere se posse
existimabant. Accedit quod difficilimis hisce temporibus, quibus res publicae
privataeque attritae gemunt, ac Mars omnia ferro flammisque vorat, unus his mole
exiguus liber plurium instar sit, qui & commodius studiosorum usibus deferviat, &
sumptu minori
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comparetur. Quo facto non tàm literarum studiis, quàm bono communi consultum
volui.
Atque hunc librum, sive Dictionarium Dasypodii Catholicum, postquam typis
expressum in publicum dare decrevi, Admodum Reverende, Magnifice & Eximie
Domine Rector, Regens vigilantissime, nomini tuo inscribere, & sub tuo patrocinio
potissimùm auspicioque Rectoralis dignitatis tuae, quam ex animo gratulor, primam
illi lucem donare mihi visum fuit; nullo fine alio, quàm ut gratitudinem animi erga
te mei, matrisque meae, Gymnadis scil. nostrae Laurentianae florentissimae, quae
gremio suo multis annis studiorum causâ me fovit, cujus te nunc Praesidem
vigilantissimum veneror, pro immensus illis meo aliorumque condiscipulorum nomine,
exantlatis laboribus, reliquisque praestitis beneficiis, quae maxima sunt, & immortales
gratias, quibus equidem reddendis imparem me agnosco, jure quodam suo exigunt,
quam humillimè contestarer; tum etiam ut copiosam juventam illam, quam summà
cum animi voluptate florentem contueor gratulorque fructuum horum, quos ex Laureto
hoc collegi, fraterno animo participem redderem, eoque modo avitam inibi imbibitam
pietatem, Catholicam religionem sartam tactamque, castum, nitidum & elegans
interpretandi, loquendi scribendique genus, tum affectum meum longé propensissimum
hoc qualicumque libello, ceu promulsi de aliquâ aut prodromo graviorum autorum,
quibus edendis, si hic arriserit, operam meam lubens impendam, exhiberem. Haec
mens mea, hic scopus, haec meta laboris hujus, quamvis, uti dixi, tenius & exigui,
qui si Admodum Reveren. & Eximiae Magnific. Tuae, quemadmodum confido
placuerit; nec enim displicere poterit, quod omnibus ut ferviat, natum est; nec
invidorum obloquentium murmura, nec Momos, quos tu autoritate tuà, quâ polles,
& nominis fulgore facilè terrebis compescesque curabo; sed quod olim Circensibus
spectaculis, ut autor est Martialis Poëta:
Cretatam praetor cum vellet mittere mappam:
signum emittendis quadrigis dabatur, id mihi verissimè ac toti juventae praebitù
abs te existimabo; nempe nutu tuo, gratiâ, favoreque, veluti evidenti dato excurrendi
ad officinam meam typographicam signo, Dictionarium hocce, & citiùs & felicius
distractum iri. Interim DEUM Opt. Max. veneror obtestorque, ut Admodum Rev. &
Exim. Magnif. Vestram, Gymnasio nostro, Ecclesiae suae, ac omnibus nobis
diutussimè salvam & incolumen protegere conseruareque dignetur. Coloniae
Agrippinae, Anno 1632 Festo S. Henrici.
Admod. Rev. & Exim.
M.[...]ae V.ae
Observantissimus
PETRUS METTERNICH.
Civis & Typog. Colon.
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Dasypodius Catholicus
D. (1634)
Summa privilegii Caesarei.
CAUTUM est authoritate & privilegio Caesaris Ferdinandi II, inhibeturque
seridomnibus & singulis Typographis, Bibliopolis, & aliis quibuscunque librariam
negotiationem exercentibus, ne quis DASYPODIUM CATHOLICUM, hoc est,
DICTIONARIUM LATINO-GERMANICUM, & GERMANICUM-LATINUM:
olim quidem à Petro Dasypodio, multis vocabulis Catholicis, scitu tamen necessariis,
omissis, collectum, & paulatim contumeliosis hinc inde corruptum. Verùm nunc
refectis ris, ex recentioribus Scriptoribus Catholicis, quae ante deerant, adjectis,
summâ diligentiâ correctum, reformatum, & Qantitatibus omnium syllabarum. &
Epithetis, juxta Smetium & Ravisium auctum, cum Appendice Historiarum &
Fabularum poëticarum, per sex annorum spatium à primâ editionis die computandum,
intra S. Romani Imperil, Regnorumque & Domimorum haereditariorum, ejusdem
Sacrae Caes. Majest. fines, simili vel alio quovis Typo aut formâ, sive in toto, sive
in parte recudere, aut alio recudendum dare, vel alibi etiam impressum adducere,
vendere aut distrahere, clam vel palam, citra voluntatem & consensum PETRI
METTERNICH, civis & Typographi Coloniensis ejusvè haeredum praesumat. Si
quis verô secus faciendo, Privilegium hoc nostrum Caesareum spernere, negligere
aut transgredi conatus fuerit, eum non solum hujusmodi libris perperam quippe recusis
& adductis, quos quidem antedictus Typographus ipsiusvè haeredes ubicunque
deprehensos, sive propria authoritate vel Magistratus locis illius auxilio sibi vendicare
poterunt, de facto privandum, sed & poena sex marcharum auri puri, Fisco nostro
Caesareo, fraudis vindici, & praedicti Typographi ejusvè haeredum usibus, ex aequo
pendenda, decernimus, omnispe veniae sublatâ plectendum. HACTENUS SUMMA
PRIVILEGII CAESAREI dati sub Manu & Sigillo S. Caes Majest. Ratisbonae in
civitate Imperiali die 4. Mensis Novemb. Anno 1630. Regnorum S. Caes. Majest.
Romani duodecimo, Hungarici decimo tertio, Bohemici verô decimo quarto.
Subscriptum erat:
FERDINANDUS.
L.S.
Ad mandatum Sacrae Caesareae
Majestatis proprium.
Ioan. Walderode.
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Dasypodius Catholicus
E. (1634)
Ode in concinnati novo
invento Dictionarii laudes.
Pol docta vobis Palladii viri
Miverva debet plurima, plurimum
Vos illi, inexhausto nitorem
Marte Deae peperistis, illa
Vobis nitorem restituit polo
Dignum; juventus & juvenum parens
Minerva Metternichiano
Multum oculo, vigilique debes
Penso, meatus magna volumina
Sunt, & diei non remeabilis
Ruina, nassae cespitantûm,
Longa, recondita, dura, cara.
Exilis aeris Palladium decus
Et gratiosae Melpomenes liquor
Excretus, oris lima grossi
Brandiloquâ brevitate prodit.
Anfractuosi quod latices spuunt
Et quod tenaci grandia glutine
Praecepta stringunt, artat unus
Lege brevi liber excitatus
Parivelalgae floricomans librum
Mertare censu turma, lege, elige
Vatum rosas, & Tullianas
Grammatico Veneres nitore.
L.P.T.
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Dasypodius Catholicus
F. (1634)
Programma in editionem hujus operis.
Quot silenti nocte tacti pleurest,
In senticeto impalluêre Tullii!
Plinii quot (oro) pervigiliis? Appii
Quot annotationibus? parum loquar,
Si mille dixero ante abrupta stamina
In flore vitae immortuos recentium
Oceano; adhuc passim lares domestici
Tot clara lugent nomina, & Nepotibus
Monumenta fletus exprimunt nolint licet.
Nec terminus mali stat hic: ultralibet
Tranare: quot Rectoribus fides, & quot
Domus gemunt orbae bicolli vertice?
Maroniano hic ante bis denos neci
Succubuit annos mersus occulto lacu;
Sententioso alter cothurno Horatii
Vix tinctus atrae reginae lustrat domum.
Adeo brevis vita est, & immensus labor,
Natura perfectum sinit nec consequi.
En Laureata pubes Laureae domus,
Cupiens tuis rursum servire commodis
Aeris, laboris conficere compendium
Metternich, exhibet velut magnum nuce
Comprênsum Homeri opus, nec ultra proderit
Dispendio annorum Latia fundamina,
Ex fonte primo promere, aut semper sinu
Gestate Smeti, alteriusvè carmina
Si mens soluto vel ligato pangere
Sermone Latio tibi, liber fidus comes,
Errore liberum statuet in termino,
Nec Momus aut Zoilus habebit, invidâ
Quot mente rodat, torqueat vel in malum.
Inscribebat
HENRICUS SEINERUS
Volckmartianus, Gym. Laurentiani
Syntaxist. Professor.
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Dasypodius Catholicus
G. (Appendix 1634)
Praefatio ad nobiles et ingenuos
Artium liberalium Studiosos.
CUM multa sunt Adolescentes optimi, quae ornamento vobis & utilitati esse possint,
tum nihil aequè est, atque literarum cognitio & variarum scientia rerum. Illarum enim
subsidio frequentique usu, & meliores evadetis vobis ipsis, & ea bona comparabitis,
quae veram in hac vitâ felicitatem pollicentur & praestant. quae eô major est, quod
omnes mundi hujus opes divitiaeque; ac bona, cum ea nequaquam conferri queant;
Quid enim ista sunt sine notitia literarum, & artium liberalium studiis? Certène
quidem, nomen istud merentur, quo exprimi solent, utpotè quae gravissimi instar
ponderis, curis & anxietatibus homines tantam premant, nec guttulam felicitatis
impertiantur, sed nec rectè retineri & administrari à quoquam vestrum possint, si non
quo pacto iis utendum sit, literarum beneficio didiceritis. Et praestat revera,
quemadmodium optimè pronunciavit Aristippus ille Socraticus, Mendicum esse,
quam nullâ literarum cognitione imbutum; cum hoc ille habeat quod pecuniis, iste
verô humanitate indigeat. Itaque illi meo quidem judicio rectè faciunt, qui sic
humanitatis studio ab ineunte aetate se mancipant, ut apud illos ejusdem cujus jam
ante meminimus, Aristippi veritas dicti locum inveniat. Rogatus namque quae re
melior filius sit evasurus literis excultus: Ut nihil aliud, inquit, certè in theatro non
sedebit lapis super lapidem: Cui affine est quod de Diogene Scriptores quidam literis
prodidêre. Ille etenim conspicatus divitem quendam, sed indoctum: Ecce, inquit,
ovem aureo vellere tectam. Ut omittam quod Socratem etiam, adpositè in hanc rem
dixisse scimus, cium interroganti quodnam esset pulcherrimum animal, Hominem
doctrina ornatum respondit;
Adde quod ingenuas didicisse fideliter artes;
Emollit mores, nec sinit esse feros.
Ut hinc vel quivis vestrum fateatur necesse sit, hac eâdem quae de nunc loquimur
literarum cognitione, in rebus omnibus, quae in communi hac mortalium vitâ passim
occurrunt, quaeque sanè variae sunt & innumerabiles, nihil praestantius ac necessarium
esse magis. Quippe hac instructi, quid evitandum, quid amplectendum, quae vera &
quae falsa sint, facillimè percipietis. Et ubi cum majore eruditionis progressu ad
maturiorem aetatem, deveneritis, non opus erit, aliorum ab ore nutuque pendere, nec
exterorum
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Consilia anxiis animis expectare, sed ipsi vestra prudentia maturoque judicio, ex
scientiis rerum, artiumque liberalium studiis formato, cunctas actiones vestras in
optimos fines cum laude fructuque insigni dirigetis. Haec mores & reliquas functionum
vestrarum partes praeclarè moderabitur, vitamque ipsam ita instituendam laudabilibus
normis ac regulis, quas ipsae scientiae praescribunt, suggeret; ut parentibus, totique
familiae ac vobis ipsis vel maximè ornamento & dignitati esse possitis: Sed & olim
apud posteros eô vos gloriae provehet laudata isthaec in literis exercitatio, ut non
tantum vobis eandem illam plurimùm profuisse, verissimè testari ac profiteri liceat;
sed omnes qui vestra vestigia premunt, omnem suam felicitatem, inde se vestro
exemplo consecutos fuisse vel ultrofateri cogantur. Quidni enim id facturi sint, quod
ipsi vos ingenuè vel me tacente modo praestatis? cum omnia, bonitatis honestatisque
summa cum jucunditate, & utilitate conjunctae, ornamenta, & ut verbo exprimam,
omnium virtutum, suppellectilem sensim vobis, solo literarum, artiumque &
scientiarum beneficio, vel in tenera hac aetate, ceu thesaurum quendam acquirere
maxima cum voluptate laboretis contendatisque; ut de honoris & dignitatum gradu,
qui consequi solet, nihil in praesentiarum referam.
Pergite itaque Adolescentes optimi, eo quo coepistes pede, & hoc Magni Caroli
ex ore nostro ad vos dictum, quo Adolescente literis operam graviter dantes affatus
est, transferte. Vos quidem macti virtùte, inquit, estote filioli pientissimi, qui nostro
imperio gnaviter defuncti estis; Vestra exunt Sacerdotia locupletissima, & Pontificatus
maximi. Ego Vos in aulam adscisco, ex Vobis Senatores cooptabo: Vos in album
Praetorum & Patrum Curiam adlegam. Quod quo majore alacritate fructuque uberiore
obtineatis, quod tantus Imperator artium liberalium studiosis exercitium literarium
imposuit; idem illud ego vobis cum injungere non audeam, saltem suggero; & allud
ipsum ex animo quam possum unicè nunc commendo, nimirum ut, componendis
Epistolis, Versibus, Carminibus, Orationibus, Panegyricis scriptis, sic enim verba
ejus Aventinus in Annalibus Bojorum recitat, sedulo operam detis. In cum finem
libellum hunc mole quidem exiguum, sed utilitate fructuque, quem lectoribus
pollicetur, magnum & revera insignem, quem proinde loco Appendicis adjeci
Dictionario nostro Dasypodil Catholico, quod in vestri gratiam sumptibus & typis
meis in lucem dedi, dedicare vobis & nomini Vestro inscribere volui. Eum diurnâ
nocturnâque versate manu, cum non secus ac magnus ille Alexander Macedo, Homeri
sui Iliada secum studiosissimè discendi causa contulit, & domi, & foris, & publicè
& privatim vobiscum geritê, & flosculos inde Historicorum & Poëtarum, reliquamque
rerum ac materiarum copiam quam suppeditat, diligentissime delibate. Quod si serio
sedulóque feceritis, ingenium vestrum varia scientia rerum, pro tenerae aetatis captu,
& imbuetis collustrabitisque, & ad sublimiora literarum capessenda studia, majore
desiderio magis magisque excitabitis & accendetis. Quo facto, amplissimos illos
honores & fructus adeo fertiles, quos scientiae, studiaque literarum, cultoribus suis
progignere consueverunt, cum immor-
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tali nominis gloria colligetis; sit amen ante studiorum vestrorum primordia &
progressum, sincero pietatis in Deum & Coelites affectu, in verae Religionis nostrae
Romano-Catholicae, exercitio, ad salutem animarum vestrarum ac Reipubl.
Christianae utilitatem defixeritis. Dabam Coloniae Agrippinae, Anno 1633.
Vestrarum Nobilit. & Humanit.
Studiosissimus
PETRUS METTERNICH,
Civis & Typog. Colon.

Dasypodius Catholicus.
H.1 (1642)
Serenissimo ac summae exspectationis Principi ac Domino, Domino
SIGISMUNDO CASIMIRO,
Serenissimi atque Invictissimi
Principis ac Domini,
Dn. VLADISLAI IV
Poloniae, Sueciae &c. Regis,
Magni Lithuaniae Ducis &c.
FILIO,
Domino meo Clementissimo,
Vitam ac Felicitatem.
Magnum id est, SERENISSIME PRINCEPS, Immortalis Dei erga genus humanum
beneficium, quôd, cùm caetera Animalia vel muta, vel non nisi incondito sono affectûs
suos testantia finxerit, hominibus, quos Rationis capaces fecit, eam indiderit vim, ut
Animi sui sensa articulatâ voce proferre, atque inter se ad mutuam utilitatem
communicare possint. Patuit autem fructus hujus beneficii diffusiùs, quamdiu una
viguit omnium communis Lingua, cujus commercio totus terrarum orbis non aliter,
quàm una Civitas, ad civilem societatem coalesceret. At postquam insanâ circa urbis
atque turris Babylonicae structuram ambitione irritatum Numen, ut consilia
confunderet, Linguam, priùs unam, in multas dispertivit, dissiluit simùl
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hominum societas, atque alii huc, alii illuc jactati. suas sibi res in arcto habere
coeperunt. Veruntamen quia nihilominus vel sacrae Rei cultus, vel Artium
scientiarumque universo generi humano utilis peritia, vel Nationum sub unius imperio
connexio, aut sub diversis societas, vel denique mercium, quibus aliae regiones egent,
aliae affluunt, transvectio, Sermonis quandam communionem requirebat: Hinc orta
necessitas est, varias Linguas magno cum labore atque sumptu discendi, quibus
divulsi mortales ad mutuam opem denuò inter se conjungerentur. Inter Linguas,
quibus Sacrorum religio atque disciplinae eruditae traduntur, principatum nunc
temporis obtinet Latina. Latinae traduces sunt Italica, Gallica, Hispanica, Gentium
in Europâ cultissimarum. Unde liquet, quantum ex eâ adjumenti ad comunem quoque
vitae humanae usum redundet. Post Latinam latissimè patent fines Germanicae
Sarmaticaeque Linguae ut quae, licet Dialectis nonnihil variatae, per omnem paenè
reliquam Europam, in tot Gentes divisam, vel populari sermone frequentantur, vel
in eo saltem agnoscuntur. Hinc constat, trium istarum Linguarum usum omnibus,
sive ad divinarum humanarumque Artium notitiam, sive ad Populorum inter se
commerciorumque coagulum, prae caeteris necessarium atque utilem esse: ut proinde,
si quis fructu rerum maximarum excidère, immô hospitem in Europâ agere nolit, ei
sit trium istarum Linguarum peritia persequenda atque adipiscenda. Unde factum,
ut & in Aureâ, quam vocant, Bullâ, Electorum in Imperio Germanico Filiis trium
istarum Linguarum studium ab Imperatore Carolo IV. serio commendatum, &
quodammodo imperatum sit. Cùm autem difficultas in Linguis accuratè perdiscendis,
ob infinitam paenè Vocum copiam, occurrat non vulgaris, illis praesertim, quibus
non tàm usu, quàm studio, aditus ad eas patet: Varia ab eruditis excogitata sunt
compendia, quibus & labor discentium allevaretur. & impensa sive temporis, sive
nummorum, inter discendum prodigenda, contraheretur. At nullum tamen expeditius
ad eum scopum harum rerum peritis visum est remedium, quàm si Voces, par
latifundia alicujus Linguae diffusae, undelibet in unum cogerentur, &, notae alterius
Linguae interpretatione redditae, velut in tabulâ sub unius cujusque aspectum
exponerentur. Hunc ergo in finem inventa atque exposita sunt, quae vocantur
Dictionaria sive Lexica: In quibus ne quis velut in vastâ sylvâ incerto itinere aberraret,
placiut eruditis eorum Auctoribus, Alphabeti ordine, velut Ariadnaeo filo, Lectorum
gressûs dirigere. Tale Dictionarium, ex Latinis Germanicisque Vocibus conflatum,
jam ante annos plus quam LXXX, Germanis suis dedit PETRUS DASYPODIUS,
Professor quondam in Academiâ Argentoratensi eruditissimus. Quod cùm plerasque
Germaniae Scholas magno cùm adolescentiae commodo occuparet, neque Patribus
Societatis Jesu indignum visum est, quod pueris disciplinae suae commissis
commendarent. Id tamen egerunt, ut Voces nonnullas, quibus teneros puerorum
animos offendi posse credebant, inde eliminarent, aliis in earum locum substitutis:
immô, (ut dies diem docet,) alia quoque non pauca adderent, quibus creditae sibi
juventitis studia juvarent. Atque hac ratione re-
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formatum atque adornatum Dictionarium hoc, sub titulo dasypodii Catholici, Coloniae
Agrippinae, non ita pridem in lucem ediderunt. Porrô cùm ê Scholarum Magistris
intellexissem, desiderari jam pridem â juventute in hoc regno Lexicon aliquod, eâ
formâ coërcitum, ut in scholas commodè portari possit, nec egenorum, (quorum non
minor hîc, quàm divitum, est habenda ratio,) crumenas affligat: visum est, pro meo
erga juventutis studia affectu, Dasypodium illum Catholicum, ut Coloniae produit,
in hac urbe typis meis religiosè recudere, additis tantùm ad Latinas Germanicasque
Voces Polonicis ut ita omnibus hujus Regni Litterarum studiosis, quorum aliis
Germanica, aliis Polonica Lingua est vernacula, usus ejus aequè esset commodus.
Quae quidem res non exiguo mihi sumptu constitit.
Quicquid autem hujus est operis, quod nunc ê praelo meo recens in lucem prodit,
id illustrissimo Tuo Nomini, PRINCEPS SERENISSIME, debitâ cum animi
demissione dedicare atque consecrare volui: Et quidem duplicem ob causam. Prior
est, quôd id munus, utut in se tenue, aetatulae tamen Serenitatis Tuae non inconveniens
putarim, ut quae duas quidem Linguas istarum trium quae hoc in Libro traduntur,
cum Lacte nuper imbibere coepit, ad tertiam verô â peritissimis earum Magistris non
adeô multo post, Deo volente, ducetur. Altera est, ut hac occasione Serenitati Tuae
memorem testarer animum maximorum beneficiorum, quibus Invictissimo Tuo
Parenti & praegloriosissimae memoriae Avo me obstrictum agnosco ob Privilegium
non unum, quo meae ac typographei mei securitati, contra malevolorum impetitionem,
ex gratiâ Regiâ, clementissimè cautum voluerunt. Quod restat, DEUM Opt. Max.
supplex oro, ut Serenitati Tuae vitam longaevam, & valetudinem firmam concedat,
& eas animi dotes inspiret, quô, tanquam paternarum avitarumque Virtutum non
minùs, quàm sanguinis, haeres, in Serenissimi Parentis thronum cùm tempore, (quod
utinam ô serô appetat!) omnium Ordinum suffragiis succedere, & felicitatem hujus
Regni, inter tot aliorum ruinas sub invictissimi Parentis atque inclytae recordationis
Avi Tui imperio inconcussam, ad summum apicem perducere, & ad posteros
propagare possis. Dantisci, Kalendis Julii, Anno Aerae Christianae ∞ l cXLII.
Serenitatis Tuae.
cliens humillimus & subjectissimus.
Andreas Hünefeldius Typographus & Bibliopola.
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Dasypodius Catholicus
H.2 (1642)
Summa Privilegii.
Regiae Majestatis Vladislai IV &c. Privilegio cautum est, ne quis Dictionarium
Catholicum antehac sub titulo Dasypodii Catholici Coloniae Agrippinae editum,
nunc vero operâ ac sumptu Andreae Hünefeldii typographi Gedanensis, adjecta lingua
Polonica, locupletiùs redditum absque consensu ejusdem memorati typographi intra
decursum viginti annorum imprimere praesumat, vel alibi impressum in Regnum &
Provincias Regiae Majestatis subjectas vaenum exponere audeat, sub poena
confiscationis librorum, quingentorum insuper aureorum Hungaricalium per
Instigatorem Regium jure Regio emonendorum: Prout latius patet in diplomate Regio
dato Warsaviae 7 Februaril Anno Domini M DC XLI.
Vladislaus Rex.
L.S.
Johannes Gembicki
SRM.

Dasypodius Catholicus
I. (1670)
Reverendissimis Admodum Nobilibus, Eximiis, Clarissimis, Amplissimis,
Doctissimis, Plurimunique Venerandis. Trium in celeberrima Agryppinatum Academia
Gymnasiorum: MONTANI, LAURENTIANI, TRI-CORONATI DD. Regentibus
Gymnasiarchis, Eorumque Professoribus, ac Liberalium Artium Studiosis. Donat,
dicat, consecratque.
Petrus Metternich Senior.
A. LLC.
Civis. Typogr. & Bibliop. Coloniensis.

Dasypodius Catholicus
K. (1694)
Copia Privilegil Caesarei.
LEOPOLDUS Divina favente Clementia electus Romanorem Imperator semper
Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae. Sclavoniae
Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae &
Wirtembergae; Comes Tyrolis; Agnoscimus & notum facimus tenore praesentium
universis, quod cùm Nobis Arnoldus Metternich, Typographus & Bibliopola
Coloniensis humillimè supplicando rogaverit, ut Privilegium Impressorium, antehac
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Latino-Graeco-Germanico, & Germanico-Latino, Anno Millesimo Sexcentesimo
Septuagesimo Septimo die vigesima
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prima Aprilis sibi ac Cohaeredibus suis benignè redintegratum, ac porrô Anno
Millesimo Sexcentesimo octuagesimo tertio decima octava Januarii ad decennium
prorogatum, jam rursus ad aliud decennium prorogare & extendere dignaremur, ne
videlicet alii lucellis inhiantes laborum & impensarum fructum fraudulenter carperent,
occuparentque, nos justitiae ac aequitatis rationem habentes, demississimis ejusmodi
precibus clementer annuisse, quemadmodùm in renovationem & extensionem prioris
nostrae indulgentiae harum virtute benignissimè consentimus; proinde ac omnibus
& singulis Bibliopolis, Typographis, ac Bibliopegis caeterisque quibuscunque rem
seu negotiationem librariam exercentuibus serió & expressè, idque sub poena sec
Marcarum auri puri, mandamus & praecipimus, ne eorum quisquam praefatum
Dictionarium Dasypodii, praeter antedictum Arnoldum Metternich, ejusque haeredes,
intra decennii spatium à die infrascripto computandum intra Sacri Romani Imperii,
Regnorumque & Dominiorum nostrorum haereditariorum fines apportare, vendere
vel distrahere audeat ac praesùmat; si quis autem edictum hoc nostrum transgredi,
violare ut contemnere deprehendatur, eum non solùm hujusmodi libris perperam
recusis & apportatis, quos dictus Metternich ejusque haeredes ubicunque invenerint,
sive propriâ sive Magistratus ibidem authoritate atque auxilio sibi vendicare poterunt,
privandum, sed & poenâ sex Marcarum auri puri, cujus semis dicto Arnoldo
Metternich & haeredibus, alter verô semis Fisco nostro Imperiali fraudis vindis toties
quoties contra factum fuerit, pendatur, omni spe veniae sublata, mulctandum
decernimus (dummodo tamen memoratus Metternich haeredesve quinque ad minimum
dicti Operis Exemplaria suis sumptibus iterum ad Concilium Imp. Aulicum
transmiserint). Mandamus ergo universis nostris & Sacri Romani Imperii
Regnorumque ac Ditionum nostrarum haereditariarum subditis, cujuscunque Status,
Gradus, Ordinis, Conditionis aut Dignitatis existant, tam Ecclesiasticis quàm
saecularibus, praesertim verô iis, qui in Magistratu constituti vel proprio vel
Superiorum nomine & loco jus ac justiciae administrationem exercent, ne quemquam
Privilegium hoc nostrum Caesareum temerè & impunè transgredi aut violari patiantur,
quin potius contumaces, si quos fortè comparerint, praescriptâ poena mulctari, aliisque
modis idoneis coërceri curent, quatenus & ipsi eandem mulctam evitare voluerint;
harum testimonio litterarum manu nostra subscriptarum & Sigilli nostri Caesarei
appressione munitarum, quae dabantur in Civitate nostra Viennae die sexta Mensis
Februarii Anno Millesimo Sexcentesimo nonagesimo tertio, Regnorum nostrorum
Romani trigesimo quinto, Hungarici trigesimo octavo, Bohemici verô trigesimo
septimo:
LEOPOLDUS
(L.S.)
Vt. Leopoldus Guilielmus Comes in Kinigsegg, m.p. Ad Mandatum Sac. Caesar.
Majestatis proprium, Franciscus Winandus de Bertram.
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Dasypodius Catholicus
L. (1694)
Juventuti catholicae.
QUô tenaciùs vobis adheret instillatum à teneris, Adolescentes Ornatissimi, eô
sapientiore consilio Majoribus nostris praecipua cura fuit, primis litterarum rudimentis
imbuenda Juventuti, de istiusmodi Libris, & praesertim Vocabularium diu noctuque
manu terendis, prospicere, qua non modó ab omni verborum obscoenitate purgara
forent; sed & Fidei Catholicae consonas, & Ethica Christiana congruas vocum
significationes traderent; iis procul à scholarum limine repulsis, quae potiùs inficiendis
moribus, quàm erudientis, & ad virtutis amorem accendendis animis videbantur
idonea. Collimavit eô superiori saeculo labor & industria indefessa spectatissimi Viri
Petri Metternich. p.m. qui inter varios fortunae casus, adhibitis doctissimorum
Grammaticorum judiciis, in idipsum quasi unicè incubuit, ut pluribus identidem
repetitis editionibus, hunc Dasypodium Catholicum sic purgaret, poliret, & exornaret.
ut novis, inutilibus, & noxiis quibusque, cum omni mores vestros innocentes
corrumpendi periculo remotis, in eo haberetur, quidquid Vobis, ut par est, secundùm
fidei Orthodoxae regulas, ac virtutis normam instituendis necessarium vel utile
futurum credi poterat.
Habetis hic, Adolescentes Optimi, praeter dictiones omnes Latinas & Graecas,
Phrases, Elegantias, Dialectos, Priscorum fabulas, nomina propria, substantivorum
Epitheta, Synonyma, Syllabarum quantitates, exemplis communiter Hex- aut
Penthametri illustratas, Adagia quoque, Proverbiae, &c. Verbo, collectum id omne,
quod dispersum in pluribus improbo labore conquirendum esset, ad Lingua seu
Graecae seu Latinae notitiam sibi comparandam.
Habetis adhaec Composita omnia seu Derivativa ad suam radicem, seu Primitiva,
velut ad fontes & fundamenta totius Latinitatis reducta, sine quo non solûm in
dignoscenda Syllabarum quantitate saepiùs hallucinari & haerere oportet, sed nec ad
intimos humanioris litteraturae recessus pertingi potest unquam; adeô ut Dictionaria
quae alio, ut placeant, utuntur ordine, profecto sine invida profectui vestro, & sub
colore commoditatis vestrae, commodis suis cum vestro dispendio student eorum
Authores, dum in- & ex ris non nisi obiter, & primis tantum labris idiomatis, cujus
peritiam tanti temporis, laboris, & sumptuum jacturâ quaeritis, haurerire potestis.
Ut mirum profectô videri debeat, quâ recti specie huic Dasypodio Catholico,
antiquitate venerando, & usibus vestris tanto tempore trito, probato, laudato. & ab
ordinario Censore recognito, substituere, vobisque obtrudere, sine cujusquae Censoris,
aut Esclesiastici Superioris legitima authoritate, nonnemo voluerit Dictionarium
quoddam, cum Dasypodio hoc ne comparandum quidem, seu serum contentarum
ubertatem, varietatem & copiam, seu Ordinem, Digestionem & Elegantiam spectes,
prae-
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ferens nomen Joannis Frisii, hominis Haeretici, in Indice Librorum prohibitorum
Concilii Tridentini inter Authores primae Classis nominati & damnati. Quod si Auri
cupiditas, posthabitis Dei & naturae in Decalogo praeceptis, violatis justitiae &
charitatis Legibus, praeterito etiam, si non contempto, Censore ordinario, hoc consilii
suggerere potuit, absterrere saltem debuisset Religio, & integritatis vestrae tuendae
debitum. Quid enim Catholici proficere vos volunt Authore Haeretico? Super
candelabrum ponitur in Ecclesiae Dei, qui ne quidem latere meretur sub modio, sed
cujus vel solum nomen damnat, execratur, & tenebris aeternum addicit Ecclesiae,
piissima Mater vestra & fierine potest, ut non aliqua Joannis Frisii, quem continuô
manu volvere forsan jubemini, tacitè animis vestris instilletur quaedam veneratio &
aestimatio, quippè cujus studio & industriâ vos totum debere & proficere creditis?
& hoc nonnè est quod Ecclesiam movit, ut in prima Classe non tam Libros, quàm
eorum Authores, in poenam Haeresis, juberet esse damnatae memoriae? En
Praefationis in Indicem verba: In prima Classe non tam Libri, quàm Librorum
Scriptores continentur, qui aut Haeretici, aut nota Haeresis suspecti fuerunt, horum
enim Cathalogum fieri oportuit, ut omnes intelligant, eorum scripta non edita solùm,
sed edenda etiam prohibita esse, quantumcunque fortè aliàs in se bona fuerint.
Vestra non solùm, sed & mea intererat, Adolescentes Ingenui, vos ista monere,
vobis, aut potiùs morum vestrorum Moderatoribus deinceps incumbet, pro suae in
Deum pietate, & Ecclesiam Catholicam reverentia prospicere, quibus conveniat uti
Dictionariis, & an ob Haereticum Frisium, è Scholis Catholicis sit eliminandus
Dasypodius Catholicus, judicet juventus & omnis aetas Catholica. Vale, & Dasypodio
tuo Catholico, ut hactenus Catholicè ad Dei gloriam, propriamque salutem fruere.

Dasypodius Catholicus
M. (1634)
Typographus ad studiosum
Lectorem
HAbes hic Candide Lector Dictionarium Latino-Germanicum, & Germanico-Latinum,
ordine Alphabetico singularium, tam Latinorum, quàm Germanicorum Vocabulorum
interpretationes tibi demonstrans.
Addita sunt & Genera nominum, hisce literis, ut m, masculinum: f. faemininum;
n. neutrum: com. commune: d. dubium significet.
Cuilibet etiam Nominativo praecedenti casus genetivus additus est, ut tanto facilius
reliquorum casuum formationem, & quotae sit declinationis, invenire queas.
Verbo praesentis temporis, modi indicativi, & primae personae sub-
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sequitur secunda persona; Item tempus praeteritum, supinum & infinitivus,
quemadmodum à Grammaticis traditum est, ut inde, quotae sit conjugationis, tibi
magis innotescat.
Singulis quoque simplicibus sua subjiciuntur composita, quae si habere velis eorum
simplicia tibi quaerenda sunt.
Reperies etiam, quid obsoletum, quid antiquum, quid insolens & inusitatum dictum,
quid denique ineotum, aut barbarum & ab aliis pro Latino annotatum sit.
Insuper in hac nova editione omnium syllabarum Quantitates, hisce notulis, in
syllabis ipsismet positis & brevi, - longa & communi demonstrantur.
Accessêre & Epitheta, quae litera ab aliis distincta, quam cursivam vocant, impressa
sunt.
Pedes metrici, quorum frequenter usus in carmine esse solet, in frequenti invenies
pagina. Errata typographica, quae si tibi occurrerint, studiosae tuae diligentiae
emendanda relinquo. Haec brevibus tibi constare volui. His fruere ac perbellè, vale.

Dasypodius Catholicus
N. (1634)
Pedes metrici, quorum frequenter usus in carmine esse solet.
Pedes quibus utimur, alii sunt simplices, alii compositi.
Simplices sunt: duarum nimirum syllabarum:
Spondeus, ex duabus longis. - -, vindex.
Pyrrhichius ex duabus brevibus,
. Deus.
Iambus, ex brevi & longa. [-]. mali
Trochaeus, ex longa & brevi, [-] . Crassus.

Trium syllabarum.
Dactylus, ex longa & duabus brevibus. . currere.
Anapaestus, ex suabus brevibus & longa,
-. vacuas.
Molossus, ex tribus longis. - - -, AEneas.
Tribrachys, ex tribus brevibus,
. regere.
Bacchius, ex brevi & duabus longis, - [-], dolores.
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Antibachius, ex duabus longis & brevi. - - (1), clamare.
Amphimacer, ex brevi inter duas longas. - -, aequitas.
Amphibrahys, ex longa inter duas breves, - . studere.

Ex his simplicibus pedes compositi surgunt:
Dispondeus, ex duobus spondeis. - - - -, declamabunt.
Procelesmaticus, ex duabus pyrrichichiis,
, ariete.
Dichoraeus, seu ditrochaeus, ex duobus trochaeis, - - ,(2) evocare.
Choriambus, ex trochaeo & jambo, -, armigeros.
Antispaestus, ex jambo & trochaeo, - - , vocabatur.
Diambus, ex duobus jambis. - -(3). recalcitras.
Paeon primus, ex trochaeo & pyrrhichio, , consilium.
Paeon secundus, ex jambo & pyrrhichio, , Colonia.
Paeon tertius, ex pyrrhichio & trochaeo,
- , ratione.
Paeon quartus, ex pyrrhichio & jambo,
-(4), celeritas.
Epitritus primus, ex jambo & spondeo, - - -, repugnarent.
Epitritus secundus, ex trochaeo & spondeo, - - -, cantilenas.
Epitritus tertius, ex spondeo & jambo, - - -(5), concordiae.
Epitritus quartus, ex spondeo & trochaeo, - - - , audivistis.
Ionicus à minori, ex spondeo & pyrrhichio, - , praeconia.
Ionicus à majori, ex pyrrhichio & spondeo,
- -, Diomedes.
Ex his certa lege junctis versus omnis generis fiunt.

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

Tekst: Tekst: Tekst: Tekst:
Tekst: - -
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Dasypodius Catholicus
O. (1634)
Brevis ortographia aldi manutii Dictiones, in quibus plerumque scribendo
peccatur.
A
Abiicio, duplici ii.
Adiicio, duplici ii.
Adolescens, non adulescens.
Adscendo, cum d.
Adscisco, cum d.
Adscribo, cum d.
Aerumna, cum ae diphtongo.
Aetherius, per i in penult.
Africa, per f non ph.
Allucinor, pro Hallucinor.
Anulus, vel Annulus.
Appennius, unica p. & duplici nn.
Appuleius, duplici pp.
Auctor. & auctoritas per ct, non
autor, non author.

B
Bellua, per duplex ll.
Brundisium, non Brundusium.
Buccina, vel Bucina.

C
Caelebs, cium ae.
Caelo, as, pro scalpe, per ae.
Caelum, cum ae.
Coenum, pro limo, cum oe.
Caerimonia, cum ae in prima, & i in secunda.
Caeruleus, cum ae à coelo.
Camena, alii cum oe Camoena.
Caru, & caritas sine h.
Caussa, duplici ss.
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Celo, sine diphtongo, pro occulto.
Cella sine dipht. cum duplici ll.
Cena, sine diphtongo.
Cera, sine diphtongo.
Cetera, ceterum, sine diphongo.
Coepi, Cum oe pro incipio.
Commissarie, unica m & duplici ss.
Comprehendo, sine diphtongo.
Condicio, cum c, non conditio.
Coniux, non coniunx, aut coiux.
Considero cum i. non cum y.
Consumo, is, unica m & consumsi consumptum, sine p. ut emo, emi, emptum
&c.
Consummo, as, duplici mm.
Conuicium, cum c.

D
Deminuo, non diminuo.
Demsi, demtus, sine p.
Desidero, cum i. non cum v.

E
Ecloga, non egloga, aut agloga.
Emtus, non emptus.
Exhodus, cum aspirat. vel exodus.
Exsatio, Exsaturo, Exscribo, Exsilio, Exsoluo, Exspecto, Exsulo, Exsupero,
Exsurgo, & similia, cum s litera: quia composita sunt, & in origine habent: ex
auctoritate Scauti librorum & lapidum.

F
Faex unde Faeculentus.
Fecundus Felix Femina. Fenus & Feneror, Fetus Fecialis sine diph. scribenda
sunt.
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H
Hadria, cum H.
Hadrianus, vel Adrianus.
Haedi, cum ae.
Hannibal aliter Annibal sic & Hamilcar & Hasdrubal.
Haruspex, cum H.
Heluo, unico 1.
Heres & hereditas sine diphtongo.
Hiems & Hibernus, cum i non cum y.

I
Iccirco, non Idcirco.
Idaea cum ae Mater Deùm.
Idea sine diphtongo, quod mente concipimus.
Illic & istic absque h.
Immo duplici mm.
Incestus sine diphtongo.
Increbesceo increbuit, non increbesco increbat.
Iudutiae cum t, non inducia.
Infitior cum t, à fateor.
In primis diuisim, non imprimis ob differentiam.
Insumsi sine p.
Irrito penult. longa rr geminato.
Iucundus, non iocundus.
Iuppiter, non Iupiter.

K
Kalendae cum K.

L
Lacryma sine h. & cum y.
Laeua cum ae.
Laeuimus cum ae.
Laeena, cum ae.
Ligurrio. duplici rr.
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Letum, vel Lethum, sine diphtongo.
Ligur non Ligus.
Littera duplici tt.
Litus unicat.

M
Maecenas, cum ae in prima syllaba.
Maereo, pro tristor cum ae.
Mistus, non mixtus â misceo.
Moechor, cum oe.
Monumentum, non monimentum.
Multa, non mulcta.

N
Nefas, & similia cum f nefandus.
Negotium cum t.
Nenia, sine diphtongo.
Nummus duplici mm: sed Numisma.
Nuntius cum t.

O
Obscenus sine dipthongo.
Opportune duplici pp.
Otium, cum t.

P
Paenitet cum ae, non oe.
Paene, pro fere cum ae.
Paenula cum ae.
Paenutia cum ae.
Palaestra cum ae in secunda.
Patricida duplici rr.
Parsimonia per o non parsimenia.
Patricius cum c.
Paullo paullulum paullus duplici ll.
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Penius sine dipthongo.
Poenitet cum oe.
Praesertim cum ae.
Prensus, non prehensus.
Proelium cum oe non ae.
Proscenium, sine dipthongo.
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Q
Quattuor duplici tt contra quater non quatter.
Quidquid Quidquam. non quicquid aut quicquam.
Quinctus Quinctilis Quinctilianus cum ct.
Quotidie aliter cotidie non cottidie.

S
Saeculum cum ae.
Sallustius duplici ll.
Scaenula, & Scaeuola cum ae.
Scaena & scena melius.
Septemtrio cum m. non cum n.
Sepulcrum, Simulacrum, sine aspiratione.
Sidus, siua, sincerus cum i non cum y.
Sigillatim à sigillo & singulatim non singillatim.
Sollers duplici ll.
Sollemnis non sollennis.
Sollicito vel solicito.
Spiritalis melius quam spiritualis.
Subura, simplici r.
Sugambri populi non sicambre.
Sumsi, sumtus sine p.
Synhodus, & Synodus.

T
Taedet cum ae.
Tercentum non trecentum ob compositionem.
Tinguo & tingo vnde extinguo.
Tiro non tyro.

V
Valetudo non valitudo.
Veneo pro vendor, sine diphton.
Vindico non vendico; etsi vendito a vendo.
Virgilius, non vergilius.
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Vlysses, non vlixes.
Vrgueo, non urgeo.
Vtramque & utrumque cum m.
Vulso, non Volso. cognomen Manliotum.

X
Xanthippe cum adspiratione.

Aldi Manutii
De recta syllabarum divisione
Regula I.
Si consonans aliqua geminetur, prior vocali praecedenti, posterior sequenti adhaerebit:
ut Ab-bas, Pal-las, an-nus, ag-ger, &c.

Regula II.
Consonans inter duas vocales media adhaeret sequenti: ut di-xi, ma-xi-mus: Excipe
composita: Ex eo. ex-oro, ob eo, &c.
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Regula III.
Consonantes quae possunt connecti in principio dictionis Graeca vel Latina
connectuntur etiam in medio, ut sequens Tabella ostendet.
A-bdomen

bd

bdellium

do-ctus

Ct

Ctesipho

i-gnis

gn

gnarus

mn

mnemosynon

a-ptus

Pt

Ptolemaeus

scri-psi

ps

psallo

pi-scis

sc

scamnum

co-smas

sm

smaragdus

a-sper

sp

spero

no-ster

st

Stephanus

o-mnis

quia reperitur

NUMERI ROMANI cum cifris collati
I.

Praenomina Romanorum
A. Aulus

IIII. & IV.

4.

Ap. Appius

VIII. & IIX.

8.

CN. Cneius Litera C vt C

XL.

40.

C. Caius pronuntianda est

L.

50.

D. Decimus non Decius.

xc.

90.

FL. Flauius sed posteriore
non aureo saeculo.

c.

100.

K. Koeso.

cc.

200.

L. Lucius

ccc.

300.

M. Marcus

CCCC & CD

400.

MM. Manius

I

500.

N. Numerius

I c.

600.

P. Publius

I cc.

700.

Q. Quinctus

CI

&∞

1000.

SER. Seruius non Sergius

CI

CI

2000. &c.

SEX. Sextus

I

.

5000.

SP. Spurius

I

CI

6000. &c.

T. Titus

.
.
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.

100000. Myriat.

TI. Tiberius
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Litterarum compendia
R P. Respublica.
P R. Praerot.
P R. Populus Romanus.
C O S . Consul.
C O S S . Consules.
S.P.Q.R. Senatus populusque Romanus.
S C. Senatus consultum.
N L. Non liquet, in ampliatione.
A. Absolutionis nota.
C. Condemnationis.
A.D. Ante diem, in diebus Kalendarii.
L.M. vel LIB. MER. Libens merito.
DD. Dedicabat, vel, dono dabat.
S.R.E. Sanctae Rom. Ecclesiae.
S.R.I. Sacri Rom. Imperii.
I.C. Jurisconsultus.
P.C. vel PON. CVR. Ponendum curauit, in Epitaphiis.
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C. Dasypodius-Schorus
Vergelijkende tabel van de documenten.
A

B

C

D

E

G

I

S

1542

7

4

5

2

6

1

8

3

T(1)
-

1546

-

4

5

2

3

1

6

-

-

1556

-

-

-

-

-

1

-

-

2

1557

-

3

4

5

6

1

2

-

-

1567

-

3

4

5

6

1

2

-

-

1569a -

-

-

-

-

1

-

-

2

1569b -

-

-

-

-

1

-

-

2

1573

-

-

-

-

-

-

-

1

-

S - Antonius Schorus Hochstratanus Pueris Studiosis.
T - Den Goetwilligen Lesere.

S. (1542).
Antonius Schorus Hochstratanus pueris studiosis s.
Ut omnium negotiorum usus, sic maxime studiorum, Candide lector, animos
confirmat, & alacriores reddit. Quoniam in eo repositum est uniuscujusque laboris
praemium, quo animi foventur & redintegrantur. Quamobrem ad hoc maxime pueri
mihi adhortandi videntur, ut quo imprudentiores mentem figere non possunt, eô à
preceptoribus provocentur & instigentur. Idque maxime ob tres causas, ne teneri illi
animi deficiant, felicius pergant, & ad frugem uberiorem ut perveniant, quod fiet, si
ad verum usum mens instituatur, & studia ordine, & optima ratione dirigantur. Erit
ergo finis studiorum Styli formatio & Rerum cognitio. Adque duo conjungenda
quisque studiosus pro viribus adnitetur, ut aliis commodo, & sibi ornamento possit
esse. Formatur stylus, preceptis grammaticis & oratoriis. Precepta grammaticorum,
voces ratione conjugere, oratorum, conjuncta perpolire docent. Usus preceptorum
grammaticorum erit, eorum monstrare rationem ex lectione autoris alicujus
accommodati puerorum captui formulis & compositionibus loquendi, quod pueros
alacriores ad reliqua & cautiores in acceptis efficient: nam si usus studiorum mature
non ostendatur, multis preceptis

(1) Voor de siglen A, B, C, D, E, G, I zie de tabel op Dasypodius.
De hier niet vermelde siglen komen in Schorus niet voor.
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ingenium obruisse, nihil autem profuisse experiemur. Quare preceptorum utilitas,
lectione alicujus scriptoris confirmabitur. Reliquum styli imitatione perficietur, qua
oratoria precepta in usum suum rediguntur. Quod fiet absolutem, si tam ipsam rem
cognoscere, quam eandem ornare, operam dederimus. Sed habendum est primo
discrimen stylorum, ut qui recte, qui indirecte vel qui mediocriter, in unoquoque vero
genere qui politius scripserunt, praevidiamus. Ne imprudentes imitando cum maxime
materia stylum rectum exigat, in confinem mediocrem, aut indirectum insiderimus.
Sed hoc curent preceptores, ut certo judicio & discrimine pueris proponant, primo
rectum, deinde mediocre, postea tertium, quo omnis styli formatio absolvetur.
Uniuscujusque generis scriptorum censure non est hic locus. Haec imitatio
versabitur circa sententias, locutiones, & compositionem orationum, ut in omni
lectione animadvertamus, unde unumquodque sumptum, quomodo accommodatum,
& quibus membris & articulis tota oratio connexa & perfecta sit. Sed haec sunt
observationis, quae ordinem & loca desyderat, ut quaeque dispersa per opera variorum
scriptorum ervamus, & in suum naturalem locum & ordinem, unde deducta sunt,
colligamus. Ita unumquodque genus ornatum suis sententiis & verbis, ex nostro
promptuario, si quid scribendum aut dicendum esset, repromere liceret. Quod eo
magis necessarium duco, quia hac ratione omnis stylus facilius absolveretur. Tum
nihil ex nostro cerebro, sed nostra sententiis & locutionibus aptis politissimorum
autorum ita tincta apparerent, ut si unquam eloquentia extiterit, eadem hac ratione
revocata, in nostris scriptis aut dictis effloresceret. Nam quid obstaret nescio, cur
minus rem cun suis attributis, ad suum nature locum cogere possimus, quum nihil
scriptum sit, quin ex rerum natura manaverit, hoc est, quod non sit vel ipsa res, vel
causa, vel aliquid attributum, vel antecedentia, vel consequentia, vel circunstantie
ipsius rei. Ergo si scriptores rerum naturas scribendo, nos étiam naturali quodam
ordine annotando assequi possumus. Primo distribueremus ipsa summa genera, deinde
descenderemus ad proxima, donec ad infinum perventum esset. Singula in suas
species, vero in sua singularia divideremus. Unicuique verô rei, suae causae &
effectus, antecedentia & consequentia, & circunstantie attributa essent. Quaeque vero
predicta in suas quantitates & qualitates & actiones distribuendum. Sed non est cujus
instituti hunc modum annotandi demonstrare, reservabimus illud in aliud tempus,
quo integra ratione resoluta, vobis pueris hanc viam aperiemus nisi nos (quod
malimus) aliquis anteverterit.
Nam propterea hujus usus mentio rem facio, si fortasse aemulum aliquem excitare
possum, qui huic tam necessarie rei manus admoveret. Pollicitus est aliquando Ioannes
Sturmius, utinam praestaret, quoniam quum sit acutissimi ingenii, & hoc modo
politissimi, nemo eo doctius & felicius potest, si eam operam quam suis, communi
rei, scholarum impertiret. Nihil enim utilius pueris, quam ut assuescant, omnia quae
legunt, resolvendo in certum suum locum digerere. Nam quum sentiant nihil sibi ex
lectione perire, sed
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tam locutiones quàm sententias in verum usum redigi, affecti erra studia nunquam
pergere definent. Alioqui multa frustra legentes raediosi efficiuntur & ingenium
multa lectione confusum, obruitur. Si qui scribendum, aut dicendum sit, in tantas
ambages insidunt, ut vix se illis explicare possint. Sed sufficit hic monuisse ad verum
usum, ostendisse hic non datur locus. Perficietur ergo stylus imitatione, si ad
praedictam rationem accedat exercitatio assidua scribendi & dicendi, qua annotata
illa in usum, & aliorum dicta, in nostra convertemus, ita optimis quibusque autoribus
similes efficiemur & non novi Latini, sed veteres optimi quique ex stylo nostro
apparebimus. Verum ut ornatus corpori melius aptetur, ipsam naturam corporis cum
suis partibus & accidentibus perspicere oportebit, ne homini longo brevem vestem
aut rustico regiam confarciamius. Res ut duplex est, ita ejus cognitio, una quae circa
haec mortalia altera quae circa divina tantum versatur. Illorum cognitionem ratione,
horum tantum fide metimur. Nam hujus vitae corpora & negotia ratione, illius futurae
vero animae immortales, solum virtute verbi Dei qua nituntur, sustinentur: quod eô
pertinet, ne in usu scientiarum misceamus sacra prophanis. Haec generaliter paucis
monuisse sufficit, ut ostendam quo, nostra studia dirigenda sint, videlicet, ad Forum
& Ecclesiam eo enim omnium scientiarum usus transferendus est, ne cogitemus ibi
vanae eloquentiae aliquem esse usum, nisi rerum cognitio accedat; Ut Cicero testatur,
qui dicit verborum volubilitatem inanem & irridendam esse, & orationem ex rerum
cognitione efflorescere oportere. Deinde etiam ostendit (quod quidem satis nos experti
sumus) quantum damni garrula illa eloquentia rebus publicis attulerit. Tantum
admonendum est, ad usum scientiarum, qui formabitur instrumento illo Dialectico,
quo quaeque explicabimus & segregabimus, ut seorsim uniuscujusque rei naturam
contemplari liceat, ne cumulata nostra series, amphibolias pariat, & scientia nostra
confusa Foro & Ecclesiis magis abusui quàm usui sit. Nam haec Dialectica ratio in
omnibus scientiis nisi adhibeatur, hoc est, nisi unumquodque per se explicatum,
divisum, & suo loco collocatum inspexerimus, nihil plane nec distincte ex iis
efficiemus, nec unquam aliquam causam docte & feliciter tractare poterimus. Quare
quum pueri ad stylum formandum rei cognitionem adhibere debent, imbuantur à
preceptoribus ratione dialectica, ut prudenter et feciliter per omnium scientiarum
genera vagari, & omnia sua ad frugem communem cum gloria conferre possint. Sed
accommodent sese oportet tenero illorum captui ut illi Platonici, qui rerum ideas &
naturas per mathematicas demonstrationes, suis discipulis aperiebant. Alioqui intricatis
illis argutiis nihil unquam demonstrantes, torquent adeô ingenia, ut etiam maxime
ingeniosi nauseam omnium scientiarum contrahant. Verum si praeceptores rerum ab
ditas naturas plane detegant, non video cur minus rationem naturalem, quàm
grammaticam inculcare valeant. Et hac ratione fieret, ut nostrae scholae aequè tam
doctos Reipub. producerent, quâm eae quae verum studiorum excolunt, & tam multi
à studiis, quia nec rationem nec viam proficiendi vident, desperantes de matura fruge,
non deficerent. Siqui
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suam operam ad Rempub. deferant, non instructi rerum scientia, nihil feliciter
efficiunt, acturi de ipsa re, inconsideratè in qualitate aut quantitate, aut aliquo attributo
immorantur, ut Gorgias & Protagoras Socrati interroganti quid res erat, semper aliud
respondebant, quod omnes committunt qui rerum cognitionem non habent. Si ergo
stylus formetur ex ipsa rerum cognitione, perfecta erit eloquentia, quae in foro &
ecclesiis omnibus usui, & sibi gloriae futura erit. Praeceptorum ergo erit verum
studiorum usum ostendere, vestrum Pueri, eo omnia studia dirigere. Haec volui hic
monere, ut cum ipsis dictionibus ratio omnium studiorum suorum pueris inculcetur,
ne putemus probè nostrum officium egisse, quom puer balbutire latinè potest, quod
minumum est, sed sicut Reipub. hoc nostro officio servimus, ita eo respiceremus, ut
omnia nostra & puerorum studia in communem usum dirigeremus. De hoc Dictionario
nihil est quod dicam, lege & utere securè, invenies enim explicatius & plenius quâm
ipsa Latina. Compositum quod est à doctissimo scholae Argentinensis archididascalo,
in gratiam suorum puerorum, id ego in communem usum nostrorum transtuli, nihil
pollicens, sed quantum possum praestans. Miror quôd hec Dictionaria tam necessaria
pueris, à nemine nostratium hominum, hactenus scholis exhibita sunt, quum nulla in
iis habeantur nisi barbara, & siquae sint satis Latina, tamen nulla sunt plena. Consulite
quaeso Pueri has meas primitias vobis dedicatas, boni, & utimini jam mea opera
vobis addicta in aliena re, spero me aliquando propria vestris studiis serviturum.
Valete, Antverpiae tertio Nonarum Novembris.

T. (1556)
Den goetwillighen Leser Saluyt.(1)
Aenghemerct (beminde Lesere) datter egheene bequamere, noch profijtelijckere
studeringhe ende nernsticheyt ghedaen en wordt, dan de ghene die tot diverssche
tonghen ende goede talen een onderwijs ende eenen goeden toeghanck heeft: So
behooren zij oock wel van rechts wegen bemindt te syne, ende in grooter eeren
ghehouden te wordene, die met haren grooten aerbeyt de spraken grootelijck
ghevordert ende in der ghemeynten ghebruyck ghebracht hebben.
Desghelijck oock en behoorden sij met recht van haren lof ende welvaert niet
berooft te syne, die in de selve voorss. talen oft spraken te prentene tot elcx gherief,
aerbeyt ende cost doen, also dat wel blijct by diverssche

(1) De latere drukken wijken slechts door enkele spelling- of vormverschillen af: y voor ij, soms
g voor gh, soo voor so, voren voor vore, printene voor prentene, spraecke voor sprake, twelik
voor dwelck.
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boeckvercoopers, ende goede boecken die dagelijckx int licht comen: onder welcke
allen Calepinus oock wel mach verhaelt worden, die te voren maer eenderhande tale,
te weten Latijn en sprack, noch daer toe met vier andere spraken, doer onse sorgen
ende toedoen, nu sprekende is: ende also bynae der gantscher Christenheyt ghemeyn
ghemaeckt. Ende nu wederomme by den Dictionarium Dasypodii, tot sonderlinghen
voordeele der kinderen, met het Duytsch vore gestelt: op dat die ghene die noch inde
Latijnsche tale niet wel vervaren en zijn, ter-stont op d'ordinantie van den A.B. int
Latijne vinden souden tghene dat sij int Nederduytsch weten. Achtervolghende hier
inne die leeringhe des wijtvermaerden Joannis Ludovici Vivis, int derde boeck, van
hoemen yemant die consten voor houden sal, sprekende in deser manieren: In elcke
tale, seyt hy, waert wel van noode, tweederhande Dictionarien te maken: den eenen
daer het Latijn voor staet, ende den anderen daer die ghemeyne spraecke den Latijne
voor ghestelt worde.
Ghelijckerwijs int Spaensch ghedaen heeft Antonius Nebrissensis: int Franchois
Robertus Stephanus: int Italiaensche Lucio Minerbi. U sal dan believen goetwillighe
Lesere, desen onsen dienst in so goeder meyninghen tontfanghene, als wijt met goeder
herten ghedaen hebben: dwelck doende, sult ghy ons eenen moet gheven voorts te
ghane in tghene dat wij tot uwen profijte begonst hebben.

D. Antonius Schorus - personalia.
1. Brief van A. Schorus aan Dryander.
Hochstratanus Schotus.
Audieris fortasse Francisce optimè, de meo exilio, aut potius liberatione babylonici
carceris, qùo pacto dominus me istinc huc Argentinam compulit migrare. Causa enim
est liberior professio quam tyranni purioris doctrinae ferant. Venit ad me, A Marchione
missus sub noctem in larga pluvia, lictor unus, mihi de facie notus, relictis ceteris
foris ante portam edium nostrarum, ut commodius me eliceret. Rogabam quid vellet,
dixit sibi mandatum à Marchione, ut me vocaret. Presenti animo petii, ut tantisper
moraretur, quod pallium e cubiculo sublatum circundedissem. Discinctus jam eram
et paratus ad lectum, concessit, ego per posticum elapsus, data hac oportunitate effugi.
Expostulavit hic lictor relictus diu cum uxore ad ignem cum infante sedenti. Tandem
minatus est, ad Marchionem se relaturum conscientiam criminis, quam ego hac fuga
prodidissem. Fecit. Marchio statim, septem alios misit, qui ea nocte domum diligenter
custodirent, observarentque ne aliquid exportaretur, quod fecerunt donec postero die
omnia
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essent conscripta. Postea libros diligenter excusserunt, nihil invenerunt. Causam hanc
unam pretendunt, quod declaraverim mea fuga conscium dicunt criminis. Vix etiam
aliud certum habent. Itaque veni Argentinam, expecto singulis horis uxorem, mea
omnia, quae rursus redempta sunt, propterea quod nomina creditorum supellectilem
conscriptam superare videbantur. Hic maneo, dum dominus alio me duxerit. Haec
sunt, quae putabam communi amicitiae nomine te de meo casu desideraturum, alias
latus omnia, festinat jam enim nuncius.
Antonius Schorus
Hochstratanus tuus ex animo.

2. De Senaat van de Heidelbergsche Faculteit van Wijsbegeerte verleent een
toelage aan A. Schorus, die door den Vorst beroepen werd tot professor in
de Rhetorica.
Die lunae post dominicam Reminiscere 1546 collecto senatu - Tertium negotium M.
Antonii Schori erat.
Is causam suam apud Decanum (Jo. Dozlerum Leontorium, Artium magistrum,
divini ac humani juris studiosum) per D.D. Petrum Alexantrum Theologum et
Eustachium Quercetanum Medicum egerat, ut, quoniam a Principe ad Rhetorices
Professionem vocatus eam propediem auspicaturus esset, scholae nostrae sibi copiam
facere dignaremur, in quo facultas pro sua humanitate et erga viros doctos amore se
non difficilem parebuit.
(Acta ordin. philosoph. Universitat. Heidelberg. ms. F. fol. 12 b. Naar HAUTZ, Lycei
Heidelbergensis Origines, p. 42).

3. Antonius Schorus en Conradus Laetus vragen aan de Faculteit geld te
leen om hout te koopen, en verkrijgen 10 flor. Schorus zal het geleende geld
binnen het semester terugbetalen.
XXVI. Octobris 1546. Paedagogi Antonius Schorus et Conradus Laetus petebant
pecuniam mutuaticiam ad ligna coëmenda ex Facultatis fisco. Quorum petitioni
Domini hoc pacto annuerunt, ut Schorus intra semestre tempus commodatam
pecuniam propria chirographo se rediturum caveret. Ceterum summa mutui dandi
fureunt 10 flor.
(Acta, l.c. fol. 17 a. Naar HAUTZ, Lycei Heidelbergensis Origines, p. 43)
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4. Petrus Alexander aan Frans Dryander te Bazel.
(Heidelberg, November. 1546).
Gratiam et pacem a deo. Suscepi literas tuae humanitatis, doctissime domine,
F r a n c i s c e , una cum historia illa pientissimi sanctissimique viri D i a z i i , quam
tuo nomine dignissimo domino cancellario presentavi, qui jussit suo nomine tibi
immensas habere gratias. Jampridem tibi scripsissem, si certum habuissemus nuntium
de rebus nostris et promotione nostrae universitatis. Dominus F a g i u s fuit nobiscum
tribus mensibus et ultra fecit, quod potuit, sed non multum promovit neque in religione
neque in scola, obstantibus quibusdam, qui ut solent homines, voluerunt sua privata
commoda publicae utilitati praeferre. Hoc solum actum est, ut omnes magistri
convenirent in illa magna domo ante domum nostram, et ibidem legunt. Dominus
A n t h o n i u s factus est pedagogus collegii Suevici, in quo ordinatae sunt duae
classes. Spectatur hiis diebus dominus M i c i l l u s , quem dicunt virum magnae
eruditionis. Ipse forsitan sua diligentia aliquo modo poterit nostram universitatem
promovere. In aliis facultatibus nihil est adhuc inmutatum. Propter haec periculosa
rempora omnia apud nos sunt adhuc tam frigida, ut vix possim aliquid certi tibi
significare. Praesentium lator poterit multa declarare de statu et dispositione istius,
quae pro nunc non licet scribere. Interea orabimus dominum, ut te dignetur una cum
tuis amicis in sua sancta pace conservare. Nam de pace mundi non est, quod multum
debeamus sperare. Vale frater et amice charissime.
Tuus.
Alexander.
(Straatsburg, Stedelijkarchief, Thomasstift, Epist. ad hist. eccle. saec. XVI pertin, I
fol. 15. Naar ROTT, p. 214)

5. Keurvorst Frederik II vraagt nader bericht over de inrichting van
Contubernium en Pedagogium, het aantal regenten en magistri van de
Facultas Artium en hun salarieering.
Von Gotts Gnaden Fridrich pfalzgraff bei rein Ertztruchsesss und Churfurst.
Unsern gruss zuvor wirdigen und Ersamen lieben getrewen, als wir verschiner zeit
mit dem contubernio und pedagogio, regenten und magistris der artisten facultet in
verordnungen der Lectionen und Salarien handlen
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lassen, wurde uns bericht, das in solichem nit so statlich wie sich wol gepurt, auch
wir uns versehen hatten, furgeschritten worden sey, das auch von der Universitet
wegen, als ob sie solichs nicht anginge wenig einsehens geschehen, dardurch unser
fûrnehmen, das gedachte facultet in bessere ordnunge gebracht, zuwidder gehandelt,
dem nach ist an euch sampt und sonder unser ernstlicher befelch, yr wollent
berathschlagen wie alle lectiones in contubernio vnd pedagogio den auditoren zum
nutzlichsten angestelt, auch wie es hinfort mit anzal der regenten und magistris, darzu
deren salarien halben zu halten ordenung gemacht und dermassen einsehens beschehe,
dardurch soliche artisten facultet zu guten auffnemen gebracht werd.
In dem beschicht unsere meinunge und befelch und willens wass zu geschehen zu
euch gentzlich verlassen.
Datum Germersheim freitags nach Vit. und Modest. anno 1547.
Den wurdigen und ersamen lieben getrewen Rectori und universitet unsers studiums
zu Heidelberg.
(Annales Universitatis Heidelberg., ms. F. fol. 449b. - Naar HAUTZ, Lycei enz. p.
43-44. WINKELMANN II. p. 101, nr. 923.

6. De Universiteit besluit 6 Juli 1547 wegens de pest te verhuizen naar
Eberbach.
VI Julii Universitate per juramentum congregata conclusum est, quod regentes
Contubernales Eberbacum cum discipulis suis propter pestem grassantem
proficiscantur, et quia in multis regentes sese difficiles exhibebant, conclusum est,
ut sex sint numero et Chonradus Letus sit sextus atque loci pedagogi aliis in artibus
emolumentorum par atque interdiu ad minus duabus horis legat: de stipendio autem
regentum pro hoc tempore absentiae suae, postquam diu super ea re fuit disputatum,
tandem conclusum, ut sex regentes habeant quisque ex fisco triginta florenos annui
stipendii et duo flor. pro habitationis censu, et fiscus numerabit sex florenos pro
naulo, ut eo commodius transeant cum rebus suis in Eberbacum.
(Acta, l.c. VI, fol. 450 a. Naar HAUTZ, l.c.p. 44-45).
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7. Schorus beklaagt zich bij Frederik II over de houding van de Faculteit
en verzoekt hem te verhinderen, dat men hem zou ontslaan (1547).
Illustrissimo Principi Friderico Electori &.
Illustriss. Clem. V. orat supplex Anthonius Schorus, humillimus Illustr. D.V. minister.
Quum jam annus sit exactus et amplius, ex quo dictus supplicans cum uxore et familia
ad Illustr. D.V. Universitatem venerit Heidelbergam, excitus huc amicorum et
Illustriss. D.V. Cancellarii piae memoriae jussu, interim unicum fuit studium dicto
supplicanti, ut se Illustriss. D.V. approbaret, juvando studia publica praelectionibus
primum publicis, quibus specimen mediocris quam profitetur eruditionis edidit, ut
sit illi tandem commissa Paedagogii procuratio, et per D. Hubertum, Secretarium
Illustr. D.V. approbari studia et eruditionem, quam adferret dictus supplicans, et
constitutum est stipendium 80 florenorum et pro habitatione domus Suevorum, in
qua sic sese gessit, et ea fide ac diligentia obivit munus sibi nomine Illustriss. D.V.
demandatum, ut invidiam ipsam provocare audeat, a qua tamen eo usque premi se
sentit, ut jam votis quorundam, qui sibi vindicant reformandi curam, sit exclusus
omni administratione literaria, nisi avertat Illustr. V. Clementia.
Hanc igitur Illustriss. V. Clementiam rogat dictus supplicans, dignetur mandare
Rectori scholae Vestrae, et dictis qui se dicunt Reformatores, ut dictum supplicantem
loco et munere suo non removeant, vel si omnino eam esse putent dicti supplicantis
eruditionem, quae occupari non debeat in paedagogio, sed digna sit sublimiori aliqua
et publica professione, qua vel linguae Latinae perfectio traditur vel Rhetoricum
artificum aut disserendi ratio, unam ex illis suscipiendam praelectionem constituant.
Offert autem supplicans humillimum suum obsequium in omnibus, quae placebunt
Illustri D.V.
Illustriss. D.V.
addictissimus Cliens
Anthonius Schorus.
(Annales l.c. VI, fol. 450 b. - Naar HAUTZ, l.c.p. 45-46)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

1115

8. Frederik II geeft aan de Universiteit te kennen, dat men Schorus
ongehinderd het pedagogium moet laten beheeren en men hem uit de andere
officia niet mag uitsluiten.
Von Gotts Gnaden Friedrich pfaltzgraff bey rein Ertztruchsess vnd Churfürst.
Unsern gruss zuvor wirdigen und Ersamen lieben getrewen.
Uns hat Anthonius Schorus itzt clagendt ersucht umb instendiges und hat pf. (Pfalz)
gebetten, als yr auss syner unterschriebene supplication zurücknomen. Nun habt ir
euch und sonderlich ire Rector wole zu erynren, das gemelter Schorus zu versehunge
und verwaltung des pedagogii mit eurem verwilligen auffgenomen worden.
Derenhalben uns nicht wenig befremdt, das yr Inen von diesem und andern officiis
zu verschieben fornehmens sein solt, Darob unser gnedigs gesenen Erenstlich
begerende, ir wollent gedachten Schoren bei verwaltung dieses pedagogii und was
ihm sunst zu versehen gepurt, vnbedrangt geweren laessen und keynes wegs In
anderen officiis ausschliessen, und euch also gegen ihm erzeigen, halten und beweisen,
das er nit ursach schepffen mege uns deshalb ferner zu uberlauffen, das wollen wir
uns der gepur nach zu euch entlich versehen und haben es euch gnedig nit verhalten
wollen.
Datum Yghelheim Freitag Magdalenae anno 1547.
(Annales, l.c. VI, fol. 450 b. - Naar HAUTZ, l.c. p. 46).

9. Antwoord van de Universiteit aan Frederik II op vorig schrijven. De
Universiteit heeft er met aan gedacht Schorus uit het Pedagoginm te
verwijderen en zet uiteen, waarom Schorus niet naar Eberbach mede kon
verhuizen.
Durchlauchtigster Hochgeborner Churfurst Gnedigster Her.
Ew. Churf. Gn. haben unser gantzwillig gehorsam alzeit zuvor.
Gn. Her, Ew. Churf. Gn. schriben sampt eyner clagende schrifft von Anthonio
Schoro an Ew. Churf. Gn. ubergeben und widder uns unbilliger weyss furbracht,
zugeschickt haben wir undertheniglichen vernomen und Inhalts verlesen, befinden
erstlich das ermelter Schorus uns bei Ew. Churf. Gn. on grunt und verschulden weyss
zu verunglimpfen understanden, dessen wir uns zu ihm nit hetten versehen, dann ee
er eynigen mangel als beschwerniss gehabt, hett er solichs billich zuvor an gemeinen
raht der
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Universitet gelangen laessen, wollen wir ihm soviel an uns gelegen auch beratlich
gewesen sein, diweyl aber ober genanter Anthonius Schorus sobald zu Ew. Churf.
Gn. gelauffen, widder uns supplicirt und vil on grund anbracht, das wir uns nit wenig
befrembden, bitten darum undertheniglich Ew. Churf. Gn. wollen unsere
entschuldigungen und gegenbericht mit erzelung des gantzen handels gnediglich
vernehmen, Gnedigster Her demnach kurtz verruckter zeit vns von Ew. Churf. Gn.
ein schrifft und geheyss die ordnunge und reformation der artisten facultet verlangen
dieselbig auffs baltest zu verfertigen, ist von Germersheim zukommen, haben wir
sobald in gemeynem rathe der universitet eyn ausschutz gemacht, eyn form begriffen
und dieselbig volgendts in der Universitet offentlich lesen laessen und selbigen
Concept auch Ew. Churf. Gn. Kanzler wollen verhendigen, sein wolmeynunge und
gutes vermerken herin zu hören, so ist aber mittler Zeit der Kanzler mit Krankheit
behafft und leider mit tod abgangen, dem got gnedig sey, auch hat seither pestis mehr
zugenomen und in den studenten so noch vorhanden vil schreckens gemacht, deren
vil verlauffen, haben wir gedacht mit furgenomner reformation der artisten facultet
diess zeit still zu stehen, sonder sind genottrengt worden uff mittel zu berathschlagen
wie mit den Regenten, Bursen, dieweyl sie zu Eberbach sein werden zu handlen,
wess sie sich in der Lere und anderem halten solten, biss man wider heim kome und
alsdan zu furgenomener reformation schritten, So seind der Regenten sex gewesen,
deren einer abgestanden, an welches Stat meister Chonradt Fröhlich pedagogist, so
zuvor auch Regent gewesen, an desselben Stat angenommen worden ist, doch das
er sonderlich der Jungen, so etliche nachfolgen, oder ghen Eberbach khemen, annemen
solt, und so der hoheren Lection nit vehig, mit geringen lectionibus, wie im pedagogio
breuchlich, versehe, biss durch gots gnad diese plag und febris pestilentialis uffhort,
und die artisten facultet widderumb heim keme, den das pedagogium zu verrucken,
deren am meisten burgerskinder, ist bisher nit breuchlich gewesen, ist auch in dem
allem so in eyle geschehen, gemeltem Anthonio Schoro nichts abgekundett noch
auffgesagt worden, dem auch on zwiffel weib, kind und gesindt ghen Eberbach zu
verrucken beschwerlich gewesen, sonderlich dieweyl wir ihnen seyns stipendiums
halber nicht haben können versichern, dieweil der fiscus grundlich erschepfft und
wo auss angeborner miltigheit Ew. Churf. Gn. diess male mit eyner summa gelts
dem fisco nit were zu hulff komen, weren vielen lectoribus yre besoldung
vollkomentlich nicht gereicht worden, mag hierumb Ew. Churf. Gn. gedachten
Schorum nichts desto weniger bei versprochenem stipendio und Jarbesoldung
gnediglich laessen bleiben, ob er schon ghen Eberbach oder anderswohin sich diese
zeit wegbegebe, biss wir widder zusamen kämen und er alsdan seinem pedagogio
oder andern lection fursehen mochte.
Gnedigster Furst und Her, diesen unsern gegenbericht und entschuldigunge uff
furbrachte clagschrift Anthonii Schori wolle Ew. Churf. Gn. gnediglich annemen,
dan wir in keynem weg ermelten Schorum von dem
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pedagogio zu verschiben je gedacht oder vorgenomen haben, undertheniglich bitten
Ew. Churf. Gn. wollen nit eynem jeden auff sein clagen und angeben on verkante
sach glauben geben, den wir seyndt nicht allein schrifftlich, sondern auch wo von
nothen mündlich und gegewertiglichen fur Ew. Churf. Gn. oder deren hochleblichen
rethen unss zu verantworten erbettig.
Ew. Churf. Gn. underthenigste willigste
Rector und Universitet Ew. Churf. Gn. studiumbs in Heidelberg.
(Annales, loc. cit. VI, fol. 451 a, b. Naar HAUTZ, l.c., p. 47-48.)

10. Brief van Frederik II, Keurvorst van de Paltz, aan Keizer Karel V, over
de opvoering van Eusebia. Uit Heidelberg, 10 Maart 1550.
.....Und damit aber solcher recitirten comedi halb und wes ich mich darunder gehalten,
Ewer kais. mayt. bestendigen bericht empfahen, so will derselben ich in undertenigkeit
nit bergen, das die warheit ist. Es ist auf der hailigen drei könig dage nechtstvergangen
in der Schwabenbursch, so zu meiner universitet zu Haidelberg gewidembt, durch
derselben inhabitanten Anthonium Scorum und ainem Polonum, welcher ein zeitlang
sich als ein frembder zu Haidelberg gehalten, allein seinen pfennig gezert, weder
under meine, des rectors noch der stadt jurisdiction submittirt, doch angeben, als solt
er ainer adelichen geburt eins freihern geschlechts aus dem königreich Polen sein,
die baide dieser comedien autores und stifter gewest, dieselbig also recitirt, fast auf
masz, das cristliche häupter und ander personen darin, auch ein forme der hailigen
messe, so von des Poloni dienern angestellt, nach oder mit undergeloffen, zum tail
wie Ewer kais. mayt. mag angelangt haben, representirt worden.
Als aber ettlich spectatores zugegen gewest, die solcher ding gar kein wissens
gehept, verstanden und erachtet, das es zum tail ergerlich, ungepürlich und sträfflich
sei, haben dieselbigen, als ich mich mit fleisz erkundiget, alsbaldt darab miszfallens
gedragen, beredet und gerufen, das zu underlassen, sei Scorus dannocht mit
excusation, als ob es allein ein exercitium der ingenia sein solte und des Poloni famuli
fürgefaren, bis letzlich die spectatores mehr beschwerden und unwillen darob gefaszt,
die sich
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auch zum hochsten entschuldiget, das es one iren willen und gefallen beschehen und
sollichs abzuschaffen selbs bevolhen haben.
Doch ist solcher handel mir etlich dage hernach, das wil E. mt. ich bei churf. waren
worten zuschreiben, verporgen plieben, das ich das wenigist wordt darvon nit gewust,
villeicht auch aus ursachen, dieweil ich eben der zeite in leibs schwacheit zu pedte
gelegen. Als aber sollichs folgendt an meinem hofmeister und rete erst über die 14
dage darnach und durch dieselben furter alsbaldt an mich gelangt, hat michs hoch
beweget; dan ich und meine rete es anders nit verstanden, kondens auch anders nit
achten, dan es merertails mir als der oberkeit dieses orts in contemptum und zuwider
beschehen sei.
Habe also auf gehapten rate den rectoren und etlich consiliarios meiner universitet
beschicken und von inen bericht erfordern lassen, dieweil die authores und actores
dieser recitirten comedien mertails der universitet jurisdiction vermug irer privilegien
underwurffig sein mochten, das sie mir dieselben auch den actum, wie der ergangen,
anzaigen, darunder weiter mein gemüte vernemen wolten.
Die darauf berichtet, das nit one, es wer ein sollich commedi, die zum tail ergerlich
und streflich recitirt, so inen, rector und universitet selbs höchlich zuwider were,
aber die personen alle, so darin begriffen, druegen sie noch kein volkomen berichte.
Also ist inen von meinetwegen auferlegt worden, nach denselben mit allem fleisz zu
erkunden, als ich für mich selbs nit weniger in ander wege auch verordent hette und
mir underschiedlichen bericht zu tun, wer dieselben personen mit namen, so solcher
comedi verwant, sie weren gleich meiner, der universitet oder der stat jurisdiction
underwürfig, damit ein jeden sein gepürendt straf konte verordent werden.
Zu solcher erkundigung ist gleichwol ein zeit hingeloffen, dweil das anlangen von
recitirter commedi nit gleich, sonder widerwertig fürkommen, sich auch etliche zu
entschuldigen vermainet, als ob sie ungefarlich darzu komen und daran nit schuldig
sein solten, auf das der rechte grund erlernet würde. Nitweniger hab ich dem rectori
ferner sagen und befelen lassen, in gründtlicher erkundigung ongeseumpt fürzufarn.
Und als underdes villeicht aus forcht der strafen Anthonius Scorus, der ain author
commediae, als ich berichtet wurde, sich aus Haidelberg getan, angemast in seinen
gescheften zu verraisen, hat mirs ursach gegeben, mit straf der anden zu beruegen
und den handel still zu halten also lang, bis Scorus sich wider hertzu tete, und nit
allain die weniger schuldigen, sonder die authores selbst, (damit auch dieselbigen
dardurch nit verwarnt und deswegen ausplieben) nach gepur darum gestraft würden.
Als aber Scorus gar nahe auf ein monat lang sein widerkunft verzogen und nit
vernomen mogen werden und sich der Polonus underdes auch stillschweigendt mit
seynen zweien dienern abwegs gethan, hab ich, damit andere nit auch entgiengen,
mit der straff lenger nit beruegen wollen und die selbs fürzunemen ernstlich bevolen,
ehe dan Ewer mt. schreiben mir zukommen
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ist. Das aber Ewer kais. mt. wissen moge, wie die strafen der andern personen, so
solcher commedien mitactores gewest, beschehen seyn, so geruchen Ewer mayt. die
hernach gemelt zu vernemen.
Nemlich ist Anthonio Scoro alle sein hab, bücher und anders, so er zu Haidelberg
hat, von dem rectori arrestirt, des ime nichts one mein wissen und zulassen gevolgt
werden solle; so er dan der leibstraf je lenger empfliehen und sich darein nit finden
wille, kan gegen ime diszmals anders nit fürgenomen, bis er personlichen mag
bedreten werden.
Der Polonus hat nicht dan schulden zu Haidelberg hinderlassen, doch ich ernstliche
verordnung getan, wo sie sampt zweien der Poloni famulen in meinem gepiete über
kurtz oder lang bedreten würden, sie zu haffte einzuziehen und gein Haidelberg zu
schicken.
Nachdem auch die andern agenten des rectors jurisdiction underworfen befunden,
hab ich ime abermals bevelen lassen, dieselben nach gestalt der verwurckung und
vermug der universitet statuta ernstlich zu strafen, auf das ich nit geursacht wurde,
selbs straf und einsehens fürzunemen. Der hat mich seither underthenig berichtet,
das er dieselben gestrafft hab wie nachvolgt. Nemlich drei magistros hab er heftig
in carcere gestraft und dan noch zwen junger studenten, welche sich doch
entschuldiget, das sie erst vor anfang der commedien unwissendt, was es mitpringe,
etlich personas zu verdreten und zu agiren, auferweckt worden, hab er nit minder
ein zeitlang incarcerirt, dergleichen noch zwen gantzs jung und wenigs verstandts
und hab er mit ruthen heftig strafen lassen.
Uber solche personen sollen etlich famuli unschuldig judicirt sein worden.
So hab auch der entwichen Polonus seine zwen famul mit in der commedi gehapt,
die aber, wie vermeldet, sich sampt ime enteuszert, solche haben ire strafen noch nit
empfangen, aber so baldt zur handt gepracht, ire verdienter lone auch widerfaren
solle.
Und wiewol der rector mir angeben und vermeint, die itzgemelte personen nach
der verwircken und gelegenheit der sachen genugsam gestrafft, hab ich doch ein
sollichs zu benuegen noch nit annemen wollen und zu weitern bedencken gezogen.
Wie ich auch etlicher mehr gelegenheit halb noch in ferner erfarunge stee und da
ich auf den grundt mag kommen. mich darin also zu erzaigen gedenck, das man zu
spuren hab, was miszfallens ich ob solchen sachen drage.
Aus dem muegen Ewr. kais. mayt. allergnedigst abnemen, wie ich sollichs
spectackels halb gesint und wes mich darin verhalten habe, auch noch weiter zu tun
bedacht.
Bit abermals undertenigst, wie ob gebeten, mich unverschult so baldt nit versagen
zu lassen und mein allergnedigster herr und kaiser zu bleiben.
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Das will ich in aller gehorsam und gebür undertenig verdienen. Datum Haidelberg
mondags nach dem sondag Oculi anno XVC und im funftzigsten.
Ewer römischen kais. mayt.
undertenigster
Churfürst Friderich,
pfaltzgrave bei Rein und hertzog in Bairn.
(Weenen, Rijksarchief. Palatina 1a, Fol. 221 vlg. Uittreksel. Naar ROTT, pp. 217-220).

11. Joannes Henricus Andreae, Rector van het Gymnasium te Heidelberg,
schrijft over Schorus in een reeks studies over de geschiedenis van het
Gymnasium verschenen 1762-1780:
I. Praeterea temporibus Friderici II. schola ista magis magisque inclarescere coepit.
Nam sub ejusdem regimine ipsi praeerat D. Antonius Schorus, Antverpiensis, quem
Morhofius virum laude dignissimum vocat, quique primus incorruptam pandere viam
ad Latinitatem veram adgressus est.(1)...... Praedictus Schorus, vir utriusque linguae
peritissimus, praeter alia conscripsit libellum de Ratione docendae discendaeque
linguae Graecae & Latinae, qui & alibi & Tubingae A. 1710. in 8. fuit prelo
commissus. Ejusdem autem liber de Phrasibus linguae latinae, postquam A. 1550.
primum ex Hervagii typographia prodierat, & clarissimorum virorum elogia meruerat,
tanti semper aestimatus est, ut saepius fuerit typis descriptus, ex. gr. Tubingae A.
1713(2).
(Conatus Historico-Litterarius De Gymnasio Heidelbergens. Heilbronn, 1762, pp.
4-5)

(1) Volgt in enkele regels hoe Schorus, wegens de opvoering van Eusebia Heidelberg verliet:...
Facta autem inquisitione, Schorus fugam capessens sibi consuluit, & aliquamdiu Lausonii
delituit, ubi etiam A. 1552 naturae debita solvit.
(2) In noot, dat Regius Bavarus in 1713 te Amsterdam een derde uitgave bezorgde van een
verzameling geschriften, die door den Goudschen Conrector Richardus Ketelius werden
uitgegeven en waarin de Phrases voorkomen.
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12. Over Schorus en zijn geschriften.
Sub Electore Friderico II. scholae nostrae praefuit D. Antonius Schorus, variis scriptis,
utriusque lingua fundamina suppeditantibus, celeberrimus. Duo Libri de ratione
discendae docendaeque linguae Latinae & Graecae ab ipso Schoro auctiore, cum
indice, editi, atque etiam Argentorati in 8. excusi sunt ab Iosua Rihelio Ao. M.D.
LXIII. Eiusdem autem libellus de phrasibus Linguae latinae & alibi & Coloniae
Agrip. A. 1619. in 12. prodiit.
(Spicilegium post Conatum Historico-Litterarium de Gymnasio Heidelbergensi,
1764, p. 5).

13. Over Schorus' Eusebia en zijn andere werken.
Antonium Schorum, litteratiorem politissimum, quem celeb. Ioecherus perperam
facit Hoogstratanum ex Brabantia, propter drama quoddam, in qua Magnatum
levitatem vel potius inconstantiam, tunc temporis in religione semet exserentem,
traducebat, Jovis veluti quadrigis aufugisse, inter omnes ferme, nostrates saltim,
constat. His praeter scripta, jamjam alibi commemorata, publici etiam fecit Theatrum
Ciceronianum;(1) rationem observandorum eorum in auctoribus legendis, quae
praecipuam ac singularem vim aut usum habent; versionem orat. Isocratis ad
Demonicum, nec non Dialogum de ratione populariter tractandarum quaestionum.(2)
(Spicilegium Alterum post Conatum etc. 1764, p. 5).

(1) In noot: Quod merito laudavit Morhofius in Polyhist. 1. 4. 9. 12.
(2) In noot een verwijzing naar Joecher IV, p. 335, naar Andreae, Bibl. belg., Bayle Dict. Hist.
Critique, & Sweertii Athenis Belgicis.
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14. Nog over Schorus' werken,
Diligentissimi M. Antonii Sschori phrases linguae Latinae, in Germanicum conversae
sermonem, nec non ratio observandorum eorum in auctoribus legendis, quae
praecipuam ac singularem vim aut usum habent; itemque doctissimus dialogus de
ratione populariter tractandorum quaestionum, eodem auctore, cum locupletissimo
indice Teutonico, in usum compositionis Ciceronianae adornato, ut possit fere vicem
sustinere Lexici Ciceroniani Latino-Germanici, opera V.C. Salomonis Pfisteri, sup.
sem. Duc. Bebenhusani antehac Prof. & Ecclesiastae, deinde Decani Dioeceseos
Bahlingensis, denuo prodierunt Tubingae A. 1752. in 8. Praefatio, quam praemisit
Pfisterus, scripta est Bebenhusae prope Tubingam, Cal. Mart. 1728.
Sequentia editoris in ipso praefamine verba notatu sunt haud indigna: Ipsam
praefationem Schori, a summis viris, Morhofio in primis, tantopere dilaudatam, non
est, quod iterum commendem, cujus aurea praecepta tanti nuper aestimavit cel.
Rhenferdus Batavus,(1) ut ad docendas discendasque Hebraicas quoque litteras
adhibuerit adoptaveritque; quam eamdem Anglus quoque Ioannes Ker, selectis suis
de linguae Latina observationibus Tom. II. praemisit, Londini 1708 in lucem editis.
Ceterum Tubingensis editio admodum placuit eruditis, teste magno Moshemio in
suis ad ill. Morhofium notis de pura dictione Latina.
(Spicilegium Tertium, etc. 1765, p. 6).

15. Verwijzing naar Burckhardus.
Praeter alios, quos jam alibi nominavimus, de Antonio Schoro breviter quidem, sed
accurate agit Burckhardus(2).
(Spicilegium Quartum etc. 1766, p. 6).

(1) V.C. Iacobus Rhenferdus non fuit natione Batavus, sed Mülhemio ad Rhenum, e regione
Coloniae Agrippinae, Montanus, & apud Frisios in alma Franequaerana linguae Hebraeae
Professor longe clarissimus, qui vita excessit ibidem D. VII. Nov. A. 1712. Vid. Vir magnus
E.L. Vriemoet in serie Profess. Franeq. p. 57. & 58. atque idem in Athenis Frisiacis p.
641.-649. - Over Rhenferd zie Biograhpisch Woordenboek IX, 861.
(2) Ling. Lat. I, cap. VI. pag. 488. not. m.
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16. Over een paar uitgaven van Schorus.
Latinae M. Schori phrases etiam lucem adspexerunt Lugd. Batav. 1574. 8. Eiusdem
tract. de ratione discendae docendaeque linguae Gr. & Lat. prodiit quoque Argent.
1575. 8.(1).
(Spicilegium quintnm etc. 1777, p. 3).

(1) Biblioth. Trigland. p. 89. quae juris facta publici A. 1706. 8.
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KLEERKOOPER, M.M. en VAN STOCKUM, N.P. De boekhandel te Amsterdam.
's Gravenhage, M. Nijhoff, 1914-1916.
KNEPPER, JOS. Das Schul- und Unterrichtswesen im Elsasz. Strassburg, J.H.
Ed. Heitz (Heitz & Mündel), 1905.
LAROUSSE, P. Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle. Paris, 1866 en vlg.
LEDEBOER. Het Geslacht van Waesberghe2. 's Gravenhage-Utrecht, 1869.
LINDSAY, W.H. Sexti Pompei Festi De Verborum Significatu. (Bibliotheca
Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana).
LIPENIUS, M. Bibliotheca Realis Philosophica. Francofurti ad Moenum, 1682.
Meyers Konversations-Lexicon6-7, 1904, 1925.
Monumenta Germaniae Paedagogica. Berlin, A. Hofmann, 1886 en vlg.
MORHOFIUS, D.G.H. Polyhistor, Literarius, Philosophicus et Practicus3. Lubeck,
P. Boeckmann, 1732.
NÈVE, FELIX. Mémoire historique et littéraire sur le Collège des Trois-Langues
à l'Université de Louvain. Bruxelles, M. Hayez, 1856.
Oratio, z. ERYTHRAEUS.
PALAU Y DULCET, ANTONIO. Manual del Librero Hispano-Americano.
Barcelona, 1926.
RAUMER, R. VON.
Geschichte der Germanischen Philologie. München, R. Oldenbourg, 1870.
REIN, W. Encyclopädisches Handbuch der Pädagogik. Langensalza, Hermann
Beyer & Söhne, 1900 en volg.
RIEMENS-REURSLAG, J. en R. YZER. Groei. De Ontwikkeling der opvoedkundige
denkbeelden. Utrecht, Kemink en Zoon, dl. I, 1930.
ROERSCH, A. zie Biographie Nationale.
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ROTT, H. Kaiser Karl V. und die Aufführung der Heidelberger Komödie
‘Eusebia’ von 1550. Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg, IX
(1911), 155-192.
SANDYS, JOHN EDWIN. A History of Classical Scholarship2. Cambridge,
University Press, 1906-1908, 3 dln.
SCHMIDT, CH.
1) La Vie et les Travaux de Jean Sturm. Strasbourg, C.F. Schmidt,
1855.
2) Répertoire bibliographique Strasbourgeois jusque vers 1530.
SERRURE, zie: Catalogue.
SITZMANN, FR. EDUARD. Dictionnaire de Biographie des hommes célèbres de
l'Alsace. Rixheim, Imprimerie F. Sutter & Cie, 1910.
STROBEL, A.G.
1) Histoire du Gymnase protestant de Strasbourg. (Strasbourg, Fréderic
Charles Heitz, 1838.)
2) Vaterländische Geschichte des Elsasses. Strassbourg, Schmidt u.
Grucker, 1844, dl. III en IV.
SWEERTIUS, FR. Athenae Belgicae sive Nomenclator Infer. Germaniae Scrip
torum etc. Antverpiae, Apud Guilemum à Tungris, 1628.
TEUFFEL, W.S. Geschichte der Römischen Literatur4. Leipzig, B.G. Teubner,
1882, dl. II.
Thesaurus Baumianus. Verzeichnis der Briefe und Aktenstücke. Hsg. von
JOHANNES FICKER. Strassburg, Selbstverlag der Kaiserliche Universitäts- und
Landesbibliothek. (Bevat een repertorium op de briefwisseling van bekende
Elsassers, o.w. Bedrotus, Bucer, Dasypodius etc.)
VEIL, Dr. H. Das protestantische Gymnasium zu Strassburg in den Jahren
1533-1888. (Festgabe zur Feier des 350jährigen Bestehens des Protestantischen
Gymnasiums zu Strasburg.)
VERDEYEN, RENE. Colloquia et Dictionariolum Septem Linguarum, gedrukt
door Fickaert te Antwerpen in 1616. Antwerpen. Nederlandsche Boekhandel,
's Gravenhage, M. Nijhoff,
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Dl. I (1926), dl. II (1925), dl. III (1935). Uitgave van de Antwerpsche
Bibliophilen.
WILHELM, L. Catalogue de la Section alsacienne et lorraine. Strasbourg, Bibl.
Nationale et Universitaire, 3 dln. met suppl.
WINKELMANN, E. Urkundenbuch der Universität Heidelberg. Heidelberg, C.
Winter, 1886. (I. Urkunden; II. Regesten.)
Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie. Vijfde druk. Amsterdam, Elsevier.
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Addenda
Blzz. 972-973. Het memorandum van Sturmius is in zijn geheel opgenomen in
FOURNIER-ENGEL, nr. 1977. Aldaar ook onder nr. 2018 het stuk van DASYPODIUS
(naar HIRZEL).
Blz. 993. Dasypodius werd vice-rector in 1545, werd ontlast in de tweede klasse,
doch tevens belast met de verklaring van Xenophon in de eerste en tweede: ‘Petrus
Dasypodius ist der 2e classe erlossen und im lectio graeca Xenophontis bevolhen,
und das er soll helffen visitieren und in absentia rectoris ein uffsehen haben, Anno
XLV’ (Fournier-Engel, blz. 33). Zie verder beneden bij blz. 990.
Blz. 975, noot 2. Het tweetalige woordenboek van NEBRISSENSIS is bekend. Of er
vóór 1535 reeds een tweetalige Calepinus bestond, heb ik niet kunnen uitmaken.
Blz. 984. De Dasypodius-druk, waarin de aanbeveling van H. WOLFF is opgenomen,
is zeker wel niet posthuum. Het is ons gebleken, dat het woordenboek in de door
WOLFF bestuurde school te Augsburg gebruikt werd in de 4e klasse (Monumenta
Germaniae Paedagogica, dl. LX, blz. 38).
Blz. 985. Uit de pas verschenen doctorale dissertatie van H. BRAUNER, Die
tschechische Lexikographie des 16 Jahrhunderts (Breslau, 1939), vernemen wij, dat
de Universiteitsbibliotheek te Breslau Dasypodius' drukken bezit van 1563, 1565 en
1626. Vermoedelijk zijn dit de drukken, die door Von Bahder vermeld worden. Wel
geeft hij het jaartal 1625 op, maar het komt mij niet waarschijnlijk voor, dat er
uitgaven zouden zijn van 1625 en 1626. Wellicht komen de twee data in het boek
voor.
Over RESCHELIUS geeft Brauner de volgende inlichtingen. Hij zou van een Duitsche
familie afstammen, in 1520 volgens de eenen, in 1530 volgens de anderen, geboren
zijn te Neuhaus in Zuid-Bohemen. Hij leerde er op school Latijn en Grieksch, werd
pastoor te Duben bij Budweis, te Pflanzen bij Kaplitz in 1554 en eindelijk te Jareschau
bij Neuhaus, waar hij tusschen 1561 en 1562 overleed.
Het tweede stuk van zijn woordenboek (Tsjechisch-Latijn) verscheen eerst in 1562
na zijn dood. Wel bestonden er andere
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woordenboeken voor hem (zie daarover BRAUNER, blzz. 3-47), maar het werk van
Reschelius heeft voor het Tsjechisch juist dezelfde beteekenis als dat van SCHORUS
voor het Nederlandsch.
CHRISTOPHORUS HECYRUS, eigenlijk CHRISTOPH SCHWEHER, was rector van de
Latijnsche school te Budweis.
Blz. 990. SIMON LITHONIUS was, volgens FOURNIER-ENGEL, blz. 31, leeraar in de
secunda (met Dasypodius dus) en kanunnik van St. Thomas (ib., blz. 34). Hij overleed
in 1545; hieruit blijkt ten overvloede, dat SCHORUS niet vóór dit jaar in Staatsburg
is aangekomen.
Indien de mededeeling van FOURNIER-ENGEL juist is, dat Dasypodius de
eerste-klasseleeraar was (ib., blz. 31, noot 1), dan moet hij, blijkens de hierboven
vermelde wijziging in zijn bevoegdheid, toch een belangrijk onderwijs in de tweede
hebben gehad. Onze veronderstelling, dat hij ws. in 1542 naar de prima zou zijn
overgegaan, moet dan wegvallen.
Blz. 1005, bij noot 52. Hoezeer de werken van SCHORUS gewaardeerd werden,
blijkt nog hieruit, dat de rector van de Domschool te Gustrow, David Richter, in de
uiteenzetting van zijn methode (1726), over de stijloefeningen zegt, dat hij Cicero
onderwijst naar Schorus: ‘sicut Antonius Schorus haec omnia me docuit et doceri
voluit’ (Monumenta Germaniae Paedagogica, dl XLIV, blz. 146).
Blz. 1037, bij nr. 24. De pagineering komt niet uit met de signaturen. Wegens de
omstandigheden konden wij niet uitmaken, waaraan het verschil is toe te schrijven.
Is de voorlaatste blz. verkeerd genummerd 995 i.p.v. 905, dan komt het aantal bll.
echter wel overeen.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

1132

Inhoud
Blz.
967

Woord Vooraf
I. -

PETRUS DASYPODIUS

II. -

ANTONIUS SCHORUS

III. -

969

1.

Schorus te Antwerpen en te 987
Straatsburg

2.

Schorus te Heidelberg

993

3.

Dasypodius en Schorus

1000

4.

Schorus' Eusebia

1006

5.

Schorus' bewerking van den 1009
Dasypodius

6.

De verhouding van het
1019
Woordenboek van Schorus
tot Plantijn's Thesaurus en
Kiliaan's Etymologicum

LIJST VAN DRUKKEN
Verkortingen

IV. -

1023

A.

Petrus Dasypodius

1024

B.

Dasypodius Catholicus

1041

C.

Dasypodius-Schorus

1050

D.

De overige werken van
Schorus

1056

E.

Index op de drukken

1059

DOCUMENTEN

1061

A.

Dasypodius

1062

B.

Dasypodius Catholicus

1080

C.

Dasypodius-Schorus

1106

D.

Antonius Schorus.
Personalia

1110

Bibliographie

1124

Addenda

1130

Inhoud

1132

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

1133

Alphabetisch index op den Jaargang 1939(1)
Maandelijksche Vergaderingen
15 Januari

Bladz. 5

15 Februari

163

15 Maart

263

19 April

295

31 Mei

465

15 Juni

Bladz. 507

19 Juli

681

18 October

809

22 November

907

20 December

945

I. - Zaken
A
Academie (Kon. Vla. - v.T. en L.).
- In geheime vergadering ter bespreking voor te leggen punten. 170.
- Wijziging van art. 2 der Wetten. Aantal werkende leden en
afschaffen van het correspondeerend lidmaatschap. 270.
- Eventueele afstand van boeken aan beide nieuwe Vlaamsche
Academies. 273.
- Begrooting 1939. Zitpenningen en verblijfkosten. Uitschakelen van
zittingen. 273.
Academie (Kon. Vla. - voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten.
- Brieven aangaande eventueele stichting van Prijzen en Fondsen en
ruildienst van publicaties. 467.
Accademia Belgica te Rome.
- Noodigt de Kon. Vla. Academie uit twee afgevaardigden aan te
duiden om aanwezig te zijn op de inhuldiging van haar gebouw.
166. Worden aangesteld de hh. CORNETTE en VAN MIERLO.
Akademie (Suid Afrikaanse - in die Nederlande (Noord en Suid)

(1) Samenstellingen als Koninklijke Vlaamsche Academie, Letterkundige Mededeelingen, Kleine
Verscheidenheden, enz. worden enkel vermeld onder het naamwoord, dus onder Academie,
Mededeelingen, Verscheidenheden, enz.
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Duidt Mej. Dr. Elizabeth J.M. Conradie aan als haar
vertegenwoordigster ter vervanging van Prof. Dr. G. Besselaer. 812.

Amsterdam (Universiteit).
- Schenkt boeken. 164, 946.
Amsterdam (Koninklijke Nederlandsche Akademie voor Wetenschappen).
- Schenkt boeken. 164, 507, 682, 946.
Amsterdam (Bilderdijk-Museum).
- De Academie wordt verzocht een correspondent voor Zuidnederland
te willen aanduiden.
Dr. W. VAN EEGHEM neemt deze opdracht aan. 948.

B
BAEKELMANS-hulde. 165.
Baekelmans-schenking.
- Schenking aangeboden, 685.
- Tekst van het Reglement van den te stichten LODE
BAEKELMANSPRIJS. 686.
- De notarieele akte te verlijden te Antwerpen en aan de goedkeuring
van den Koning te onderwerpen. 811.
Batavia (Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen).
- Schenkt boeken. 682.
Bestuur der Kon. Vla. Academie voor T. en L.
- Benoeming van Prof. Dr. A.H. CORNETTE tot bestuurder en van
Prof. Dr. A. CARNOY tot onderbestuurder voor 1939 (Staatsblad,
29 December 1938). 5.
- Dr. FRANS VAN CAUWELAERT staat den bestuurderszetel af aan den
heer Prof. Dr. A.H. CORNETTE. 6.
- Verkiezing van Prof. Dr. A. CARNOY tot bestuurder en van den heer
EM. DE BOM tot onderbestuurder voor het jaar 1940. 912.
Bestuurscommissie van de Kon. Vla. Academie voor Taal- en Letterkunde.
- De samenstelling voor 1939 goedgekeurd. 11.
- Verkiezing van de heeren J. VAN MIERLO en A. VERMEYLEN tot
lid van de Bestuurscommissie voor het tijdvak 1940-1941. 951.
Boeken (Aangeboden), 10, 164, 264, 296, 466, 507, 682, 809, 908.
Boeken (Aangekochte), 10, 163, 263, 295, 466, 508, 683, 810, 908.
Boekerij der Academie.
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Verslag van den Bestendigen Secretaris over den toestand der
boekerij in 1938. 166.

C
COMMISSIES bij de Academie. Bestendige en andere Commissies.
I. Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde.
Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der Commissie:
Februari 168; April 298; Juni 509; October 813; December 948.
Verkiezing van het Bestuur der Commissie voor de jaren 1940-1941.
949.
II. Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde.
Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der Commissie:
Februari 169; April 299; Juni 510; October 814; December 950.
Verkiezing van den hr L. BAEKELMANS tot lid der Commissie, ter
vervanging van Prof. Dr. A.J.J. VANDE VELDE. 814.
Verkiezing van het Bestuur der Commissie voor de jaren 1940-1941.
950.
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III.

IV.

Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der Commissie: Januari
13; Maart 266; Mei 468; Juli 687; November 910.
Verkiezing van Prof. Dr. J. VAN MIERLO tot secretaris der
Commissie ter vervanging van Kan. FL. PRIMS. 468.
Verkiezing van E.H.J. EECKHOUT tot lid der Commissie, ter
vervanging van Kan. FL. PRIMS. 687. Bespreking over de
bevoegdheid der Commissie. 468.
De titel der Commissie zal voortaan luiden: Bestendige Commissie
voor Cultuurgeschiedenis. 910.
Verkiezing van het bestuur der Commissie voor de jaren 1940-1941.
910.
Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche
Lexicographie.
Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der Commissie: Januari
14: Maart 267; Mei 469; Juli 688; November 911.
Verkiezing van Prof. Dr. E. BLANCQUAERT tot lid der Commissie
ter vervanging van Prof. A.J.J. VANDE VELDE. 689.
Verkiezing van het bestuur voor de jaren 1940-1941. 911.

Commissie tot herinrichten der Bestendige Commissies. 471. Beslissing
genomen. 685.
Commissie (Nederlandsche) van Bijstand voor het Woordenboek der
Nederlandsche Taal.
- Vraagt dat de Academie v.T. en L. twee Zuidnederlandsche personen
zou aanwijzen om in de Commissie geassumeerd te worden. 951.
Congres (XVe Internationaal) voor Kunstgeschiedenis te Londen.
- Verzoekt de Academie voor Taal- en Letterkunde aan het Congres
deel te nemen. De heeren VAN PUYVELDE en VERMEYLEN verklaren
zich bereid de Academie te vertegenwoordigen. 12.
Congres (Internationaal) van de Zee te Luik.
- Verzoekt de Academie een officieele afvaardiging te willen
aanduiden om aan de werkzaamheden van het Congres deel te
nemen. De hr J. MULS neemt de opdracht aan. 467.
Congres (Linguisten-) te Brussel.
- Noodigt de Academie uit zich door een afvaardiging te laten
vertegenwoordigen. Namen die opdracht aan de heeren CARNOY,
GOEMANS, GROOTAERS, VAN DE WYER en VERDEYEN. 264.
Congres (Nationaal Portugeesch te Lissabon).
- De Academie wordt verzocht bijdragen voor de uit te geven
handelingen van het Congres te willen bezorgen. 812.
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Congres (XVIIIe Nederlandsche Philologen-) te Nijmegen.
- Noodigt de Academie uit een afgevaardigde aan te duiden. 296.

D
Delft (Technische Hoogeschool). Schenkt boeken. 946.
De Raet-herdenking te Gent.
- De Academie zal op deze hulde vertegenwoordigd worden door de
heeren A.J.J. VANDE VELDE, E. BLANCQUAERT en FR. BAUR. 812.

F
Fondsen (Academische -).
- Rekeningen over 1938 liggen ter inzage. 265.
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Eventueele overdracht van Fondsen aan de Kon. Vlaamsche
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten. 272.
Rekeningen over 1938 bij K.B. van 9 Juli 1939 goedgekeurd. 811.

G
Germanisten (Bond van de Gentsche -).
Zie: Spelling van het Nederlandsch. 12.
Groningen (Universiteit).
- Schenkt boeken. 165.

H
Handschriften (nagelaten - van Dr. L. WILLEMS).
- Door Mevrouw Wwe Willems aan de Academie geschonken. 12.
- Opdracht gegeven aan de heeren VAN MIERLO, VERDEYEN, BAUR
en VAN EEGHEM de handschriften te onderzoeken, voor gebeurlijke
publicatie er van in de Verslagen en Mededeelingen. 169.
- Worden onderzocht. 813.
- Verslag van Prof. Dr. J. VAN MIERLO. 949.
Bespreking voortgezet. 949.

I
Index (Alphabetisch - op de Verslagen en Mededeelingen, Jaar- en
Gedenkboeken der Kon. Vla. Academie voor Taal en Letterkunde (1887-1939).
- Uitgave er van besloten. 911.

K
Kopenhage (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab).
- Schenkt een boek. 682.
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Kroonorde (zie Onderscheidingen). 465.

L
Leopoldsorde (zie Onderscheidingen). 465, 681.
Leuven (Universiteit).
- Schenkt boeken. 908.
Lezingen in de Kon. Vla. Academie v.T. en L.
***Maandelijksche Algemeene Vergaderingen.
- De Statuten der Antwerpsche Lakengilde in het begin der 16e eeuw,
door Kanunnik FLORIS PRIMS. 17 en 19-46.
- Nieuws over van Veldeke, naar aanleiding van Jungbluth's
‘Untersuchungen zu Heinrich von Veldeke’, door Prof. Dr. J. VAN
MIERLO. 171 en 303-384.
- Julius Mac Leod, de eerste Vlaamsche natuurkundige, lid eener
Koninklijke Vlaamsche Academie, door Prof. Dr. A.J.J. VANDE
VELDE. 302 en 439-464.
- Verwantschap en verschil tusschen Noord- en Zuidnederlandsche
Schilders van dezen tijd, door Dr. J. MULS. 472.
- Hamlet-problemen, door Prof. Dr. FR. DE BACKER. 512.
- Toponymische studie over de verspreiding der boomen en planten
in het Frankisch tijdperk, door Prof. Dr. A. CARNOY. 815 en
817-826.
- Willem van Nouhuys en de Vlaamsche Letterkunde, door Prof. J.
EECKHOUT. 951.
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***COMMISSIEVERGADERINGEN.
COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE.
- Betwistbare Hermeneutiek, door Prof. Dr. FR. BAUR. 168 en
473-498.
- Een voorbeeld van taalkundige stratigraphie, door Prof. Dr. L.
GROOTAERS. 298.
- Een Brusselsch presentspel uit de 15e eeuw, door Dr. W. VAN
EEGHEM. 510.
COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL- EN LETTERKUNDE.
- Zuid- en Noord-Nederlandsche bibliographie over Natuur- en
Geneeskundige Wetenschappen tot 1800 (7e bijdrage), door Prof.
Dr. A.J.J. VANDE VELDE. 169 en 173-262.
- Een Kommentaar van Karel van de Woestijne, door Prof. J.
EECKHOUT 300 en 429-438.
- Zuid- en Noord-Nederlandsche bibliographie over Natuur- en
Geneeskunde (8e bijdrage), door Prof. Dr. A.J.J. VANDE VELDE.
510 en 525-607.
- Id. (9e bijdrage). 814 en 827-888.
- Over de beteekenis van Prosper van Langendonck, door den hr F.V.
TOUSSAINT VAN BOELAERE, 950.
COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS, BIOEN BIBLIOGRAPHIE.
- Brussel in 1823, door L. BAEKELMANS. 13 en 283-294.
- De Authenticiteit van Veldeke's Sint-Servaas, door Prof. Dr. J. VAN
MIERLO. 266.
- De Benaming onzer taal in de eerste helft der 16e eeuw, door Kan.
FL. PRIMS. 266 en 275-282.
- Het Auteurschap van Martijn van Torhout voor de gedichten uit
den Oudenaardschen codex gehandhaafd, door Prof. Dr. J. VAN
MIERLO. 469 en 512-524.
- Max Rooses (1839-1914). De Literator. - Herdenking, 25 jaar na
zijn overlijden, door EM. DE BOM. 687.
- Antwerpen in 1846, door L. BAEKELMANS. 688.
COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSCHE LEXICOGRAPHIE.
- Over het Nederlandsch Woordenboek der XXe eeuw, door Prof. Dr.
E. BLANCQUAERT. 14.
- De Germaansche Philologie in de Belgische universiteiten, door
Prof. Dr. FR. DE BACKER. 469 en 499-506.
- Technische termen, door Prof. Dr. A.J.J. VANDE VELDE. 911 en
917-944.
Lidmaatschap der Academie.
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Staat der Academie voor 1939; werkende, briefwisselende en
buitenlandsche eereleden (zie Jaarboek voor 1939, blz. 32-36).
De verkiezing van Prof. Dr. E. BLANCQUAERT tot werkend lid ter
vervanging van den heer L. WILLEMS goedgekeurd. 11.
Cumulatie in andere Academies. 302.
Tot werkend lid verkozen de hh.: VAN EEGHEM, W. ter vervanging
van A.J.J. VANDE VELDE;
BAUR, FR. ter vervanging van FR. DAELS;
GRAULS, J. ter vervanging van FR. VAN CAUWELAERT;
LINDEMANS, J. ter vervanging van P. BELLEFROID;
DE BACKER, FR. ter vervanging van CAM. HUYSMANS;
DE PILLECIJN, F. ter vervanging van FL. PRIMS;
WALSCHAP, G. ter vervanging van H. DE MAN. 471.
Verkiezingen goedgekeurd. 683.
Ontslag van werkende leden. 171, 268.
Het ontslag van werkend lid en de verkiezing tot binnenlandsch
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eerelid der Academie van de hh. A.J.J. VANDE VELDE, FR. VAN
CAUWELAERT, FR. DAELS, P. BELLEFROID, CAM. HUYSMANS, FL.
PRIMS en H. DE MAN goedgekeurd. 466, 509.
Verkiezingen goedgekeurd. 684.
Verkiezingen van buitenlandsche eereleden uitgesteld (Ministerraad).
947.

Lund (Kung. Humanistiska Vetenskapssamfundet).
- Schenkt boeken. 508.

M
Mac-Leod (Julius - hulde).
- Bronzen borstbeeld van Julius Mac-LEOD onthuld en aan de
Universiteit geschonken. 265.
Merghelynck-Schenking.
- Een vraag aangaande de schenking Merghelynck door den heer
Minister van openbaar Onderwijs gesteld. 264.
- Antwoord van het Bestuur. 811.

N
New-York (The American Academy of Arts and Letters).
- Schenkt een boek. 508.
Nobel-prijs 1939 voor Geneeskunde.
- Het Bestuur feliciteert bij brieve den heer C. HEYMANS. Deze betuigt
zijn dank. 910.

O
Onderscheidingen aan de leden van de Koninklijke Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkunde verleend. 465, 681.
Onderwijs (Secundair -).
- Opleiding van de geaggregeerden. 811.
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Openbare Zitting.
- Prof. MOLKENBOER, buitenlandsch eerelid, stemt er in toe het woord
op de openbare zitting van 1 October te voeren. 684.

P
Parijs (Union internationale de Chimie).
- Schenkt boeken. 264.
Paus Pius XI.
- Pontificale Rouwmis. 165.
Prijsantwoorden voor 1939.
- Zes prijsantwoorden binnengekomen:
a) Letterkunde: Antwerpen als literair motief in de Nederlandsche
letterkunde (2 antwoorden).
b) Taalkunde: 1) Hadewijch-Glossarium;
2) Historisch-critische studie over het ontstaan van de
Nederlandsch-Romaansche taalgrens;
3) Een studie over de invloeden van oorlogs- en
naoorlogsomstandigheden op de dialecten van het gewezen
IJzerfront, inzonderheid van de gemeente St-Joris-aan-den-IJzer.
c) Dialectkunde: Het Dialect van Mechelen. 15.
- De Keurraden aangeduid. 16.
- Verslagen der Keurraden. 605-678.
- Bekroning. 690.
Prijsvragen.
- Lijst der prijsvragen voor 1942;
- Lijst der prijsvragen voor 1940-1942 en algemeene voorwaarden.
692-695.
- Den datum van inlevering der prijsantwoorden voor 1940 eenige
maanden te verschuiven. 815.
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R
Regeering.
- Schenkt boeken. 264, 682, 809, 908.
Rekeningen. Zie Fondsen.

S
Standaard-Boekhandel, N.V.
- Schenkt een boek. 466.
Statuut van de Bestendige Secretarissen der Koninklijke Academies.
- De Bestuurscommissie antwoordt op een schrijven van het Ministerie
van Openbaar Onderwijs aangaande het gelijkstellen van het statuut.
909.

T
Taaltoezicht. M.O.
- Vernieuwing van de opdracht in zake taaltoezicht aan de HH. C.
DE BAERE en V. D'HONDT. 684.
Te Deum.
- Op 12 Maart te Gent, bij gelegenheid van de Kroning van Paus Pius
XII. 265.
- Op 21 Juli: De leden der Academie te Brussel en te Gent
uitgenoodigd. 685.
Terminologie (Nederlandsche) op het gebied van techniek.
- De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden stelt een
Commissie in die zal medewerken aan de totstandkoming in
Zuidafrika van een - 166.

U
Ordonateur (afgevaardigde) der uitgaven.
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De Heer Minister van Openbaar Onderwijs deelt de bepalingen
mede welke den ordonateur van de uitgaven tot het uitvoeren van
de begrooting der Academie, aangaan. 296.

Uppsala (K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet).
- Schenkt boeken. 682.

W
Washington (Universitas catholica Americae).
- Noodigt de Academie uit om op haar jubilaire plechtigheden op 11,
12 en 13 November zich te laten vertegenwoordigen. 467.
Wedstrijden.
- Karel Barbier-prijs (Vijfde Tijdvak 1937-1938). Verslag. 679.
- De werken ingezonden en de keurraad samengesteld. 17.
- Bekroning. 690.
WILLEMS (Dr. L.) (zie Handschriften).
Woordenboek (Nederlandsch) der XXe eeuw.
- Bespreking. 14, 267, 689.
Zitting (Algemeene -) van 22 November 1939.
- De heer Prof. Dr. KLOEKE, buitenlandsch eerelid drukt den wensch
uit in de plenaire vergadering van 22 November 1939 een lezing te
houden over het Roelantslied. 813.
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II. - Personen
A
Arents (Prosper).
- Zijn werk: De Vlaamsche Schrijvers in Vertaling - Proeve van
Bibliographie in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen.
697-807.

B
BAEKELMANS (L.), werkend lid.
- Zijn lezing: Brussel in 1823. 13 en 283-294.
- Zijn 60e verjaring. 165.
- Zijn schenking. 685.
- Verkozen tot lid van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde ter vervanging van den heer A.J.J. VANDE VELDE.
814.
- Zijn lezing: Antwerpen in 1846. 688.
BAUR (Prof. Dr. Fr.), werkend lid.
- Tot lid aangesteld van den keurraad inzake de Taalkunde. 16.
- Zijn lezing: Betwistbare Hermeneutiek. 168 en 473-498.
- Stelt voor de nagelaten handschriften van wijlen den hr L. WILLEMS
te onderzoeken. 169.
- Tot werkend lid verkozen ter vervanging van den hr FR. DAELS.
471.
- Zijn verslag over het prijsantwoord inzake de Taalkunde. 633.
- Zijn verkiezing tot werkend lid goedgekeurd. 683.
- Zijn lezing: Letterkundige geschiedenis en letterkundige kritiek
(uitgesteld). 691.
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op de Lodewijk De
Raet-herdenking. 812.
BELLEFROID (Prof. Dr. P.), werkend lid.
- Biedt zijn ontslag aan van werkend lid der Academie. 171, 268.
- De titel van binnenlandsch eerelid wordt hem verleend. 270, 302.
- Zijn ontslag van werkend lid aanvaard en zijn verkiezing tot
Binnenlandsch Eerelid der Academie goedgekeurd. 466, 509.
Besselaer (Prof. G.).
- Als vertegenwoordiger van die Suid-Afrikaanse Akademie in die
Nederlande (Noord en Suid) vervangen door Mej. Dr. Elizabeth
J.M. Conradie. 812.
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BLANCQUAERT (Prof. Dr. E.), werkend lid.
- Zijn benoeming tot werkend lid ter vervanging van den heer L.
WILLEMS goedgekeurd. 11.
- Zijn lezing: Over het Nederlandsch Woordenboek der XXe eeuw.
14.
- Tot lid aangesteld van de keurraden inzake Dialectkunde. 16.
- Tot Commandeur in de Leopoldsorde bevorderd. 465.
- Aangeduid tot lid van de Commissie tot herinrichten der Bestendige
Commissies. 471.
- Zijn verslagen over de prijsantwoorden inzake Dialectkunde. 658,
669.
- Schenkt een boek. 682.
- Verkozen tot lid van de Bestendige Commissie voor Onderwijs en
Nederlandsche Lexicographie, ter vervanging van Prof. A.J.J.
VANDE VELDE. 689.
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op de Lodewijk DE
RAET-herdenking. 812.
- Verkozen tot secretaris van de Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde voor de jaren 1940-1941.
949.
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C
CARNOY (Prof. Dr. A.), werkend lid.
- Zijn aanstelling tot lid van de Bestuurscommissie goedgekeurd. 11.
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op de Plechtige
eerste Vergadering van de nieuw opgerichte Vlaamsche Academies.
11.
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op de inhuldiging
van de Academia Belgica te Rome. 166.
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op het
Linguisten-Congres te Brussel. 264.
- Tot lid aangesteld van de Commissie tot herinrichten der Bestendige
Commissies. 471.
- Zijn lezing: Toponymische studie over de verspreiding der boomen
in het Frankisch tijdperk. 815 en 817-826.
- Verkozen tot Bestuurder der Academie voor het jaar 1940. 912.
CLAES (Dr. E.), werkend lid.
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op de eerste Plechtige
Vergadering van de nieuw opgerichte Vlaamsche Academies. 11.
- Schenkt boeken. 466.
Cnudde, René.
Schenkt een boek. 466.
Conradie (Mej. Dr. Elizabeth J.M.). Aangesteld als vertegenwoordigster van
die Suid-Afrikaanse Akademie in die Nederlande (Noord en Suid) ter vervanging
van Prof. G. Besselaer. 812.
CORNETTE (Prof. Dr. A.H.), werkend lid.
Zijn verkiezing tot Bestuurder voor 1939 goedgekeurd. 6.
Dankt de Academie en tevens zijn collega's in het Bestuur van het verloopen
jaar. 8.
- Zijn aanstelling tot lid van de Bestuurscommissie goedgekeurd. 11.
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op de plechtige eerste
vergadering van de nieuw opgerichte Koninklijke Vlaamsche
Academies. 11.
- Tot lid aangesteld van den keurraad betreffende de letterkunde. 16
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op de inhuldihing
van de Accademia Belgica te Rome 166.
- Schenkt boeken. 264, 810.
- Bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. 465.
- Tot lid aangesteld van de Commissie tot herinrichten der Bestendige
Commissies. 471.
- Zijn verslag over het prijsantwoord inzake Letterkunde. 511 en 605.
- Verkozen tot ondervoorzitter van de Bestendige Commissie voor
Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie. 911.
- Zijn welkomstgroet aan Prof. Dr. KLOEKE, buitenlandsch eerelid.
913.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

D
DAELS (Prof. Dr. Frans), werkend lid. - Dient zijn ontslag in van werkend lid
der Academie. 171, 268.
- De titel van Binnenlandsch Eerelid wordt hem verleend. 270, 302.
- Zijn ontslag van werkend lid aanvaard en zijn verkiezing tot
Binnenlandsch Eerelid der Academie goedgekeurd. 466, 509.
DE BACKER (Prof. Dr. Fr.), werkend lid.
- Zijn lezing: De Germaansche Philologie in de Belgische
universiteiten. 469 en 499-506.
- Tot werkend lid verkozen, ter vervanging van den hr CAM.
HUYSMANS, 471.
- Zijn lezing: Hamlet-problemen. 512.
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Zijn verkiezing tot werkend lid goedgekeurd. 684.

DE BOM (Em.), werkend lid.
- Tot lid aangesteld van den keurraad inzake Letterkunde. 16.
- Zijn verslag. 511, 622.
- Zijn lezing: Max Rooses (1839-1914). De Literator. - Herdenking,
25 jaar na zijn overlijden. 687.
- Verkozen tot Onderbestuurder der Academie voor het jaar 1940.
912.
DE MAN (Prof. Dr. H.), werkend lid.
- Dient zijn ontslag in als werkend lid der Academie. 171, 268.
- De titel van Binnenlandsch Eerelid wordt hem verleend. 270, 302.
- Zijn ontslag van werkend lid aanvaard en zijn verkiezing tot
Binnenlandsch Eerelid der Academie goedgekeurd. 466, 509.
DE PILLECYN (Dr. F.), werkend lid.
- Verkozen tot werkend lid ter vervanging van Kan. FL. PRIMS. 471.
- Zijn verkiezing tot werkend lid goedgekeurd. 684.
Diermanse (P.J.J.).
- Schenkt een boek. 508.

E
EECKHOUT (J.), werkend lid.
- Tot lid van den keurraad voor den K. Barbier-prijs aangesteld. 17.
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op de Pontificale
Rouwmis voor Z.H. Paus Pius XI. 166.
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op het Te Deum bij
gelegenheid van de Kroning van Paus Pius XII, te Gent. 265.
- Zijn lezing: Een Kommentaar van Karel van de Woestijne. 300.
- Zijn verslag over den K. Barbierprijs. 679.
- Verkozen tot lid van de Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bioen Bibliographie, ter vervanging van Kan. FL. PRIMS. 687.
- Schenkt boeken. 908.
- Zijn lezing: Willem van Nouhuys en de Vlaamsche Letterkunde.
951.
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G
GOEMANS (Dr. L.), werkend lid en bestendig secretaris.
- Zijn aanstelling tot lid van de Bestuurscommissie goedgekeurd. 11.
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op de Plechtige
eerste Vergadering van de nieuw opgerichte Vlaamsche Academies.
11.
- Aangesteld tot lid van de keurraden voor de prijsantwoorden inzake
Dialectkunde. 16.
- Schenkt een boek. 164.
- Vertegenwoordigt de Academie op de Pontificale Rouwmis voor
Z.H. Pius XI, in de Hoofdkerk Sint-Baafs. 166.
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op het
Linguisten-Congres te Brussel. 264.
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op het Te Deum bij
gelegenheid van de Kroning van Paus Pius XII, te Gent. 265.
- Vertegenwoordigt de Academie op de Mac Leod-hulde. 265.
- Aangesteld tot lid van de Commissie tot herinrichten der Bestendige
Commissies. 471.
- Zijn verslagen over de prijsantwoorden inzake Dialectkunde. 662,
674.
Goossenaerts (Dr.).
- Bespreking van zijn bekroond Vakwoordenboek van het
landbouwbedrijf. 267.
GROOTAERS (Prof. Dr. L.), werkend lid.
- Tot lid aangesteld van de keurraden inzake Dialectkunde. 16.
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Neemt aan lid te worden van een Commissie van Nederlandsche
terminologie op het gebied van techniek. 166.
Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op het
Linguisten-Congres te Brussel. 264.
Zijn lezing: Een voorbeeld van taalkundige stratigraphie. 298.
Tot lid aangesteld van de Commissie tot herinrichten der Bestendige
Commissies. 471.
Zijn verslag over prijsantwoorden inzake Dialectkunde. 660, 664.
Verkozen tot secretaris van de Bestendige Commissie voor
Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie. 911.

GRAULS (Dr. J.), werkend lid.
- Tot werkend lid verkozen ter vervanging van den hr FR. VAN
CAUWELAERT. 471.
Zijn verkiezing tot werkend lid goedgekeurd. 683.

H
Heymans (Prof. Dr. C.).
- Laureaat van den Nobel-prijs voor het jaar 1939 betuigt zijn dank
voor de gelukwenschen hem door de Academie aangeboden. 910.
HUYSMANS (Cam.), werkend lid.
- Dient zijn ontslag in van werkend lid der Academie. 298, 301.
De titel van Binnenlandsch Eerelid wordt hem verleend. 302.
- Zijn ontslag van werkend lid aanvaard en zijn verkiezing tot
Binnenlandsch Eerelid der Academie goedgekeurd. 466, 509.

K
KLOEKE (Prof. Dr. C.G.), buitenlandsch eerelid.
- Drukt den wensch uit in de plenaire vergadering der Academie van
22 November 1939 een lezing te houden over het Roelantslied. 813.
- Zijn lezing: Een nieuw fragment uit het Roelantslied. 902.

L
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Langohr (Dr. J.).
- Zijn werk: Het Land van Overmaas, zijn Volksverhaal, zijn
Kultuurtalen, opgenomen in de Verslagen en Mededeelingen.
113-161.
LATEUR (Fr.), werkend lid.
- Aangesteld tot lid van den keurraad voor den K. Barbier-prijs. 17.
LINDEMANS (Dr. J.), werkend lid.
- Schenkt een boek. 466.
- Tot werkend lid verkozen ter vervanging van den hr P. BELLEFROID.
471.
Zijn verkiezing tot werkend lid goedgekeurd. 683.

M
Majkowski (Z.E. Kan. Edm.).
- Brengt een documenteering samen aangaande de eeuwenoude
cultureele betrekkingen tusschen de Vlamingen en de Polen. Zijn
verzoek om een documenteering over ‘Conscience in Polen’ in de
Verslagen en Mededeelingen op te nemen. 13.
MOLKENBOER (Prof.), buitenlandsch eerelid.
- Bij zijn 60e verjaring door de Academie gelukgewenscht. 947.
MULLER (Prof. Dr. J.W.), buitenlandsch eerelid.
- Schenkt een boek. 682.
MULS (Prof. Dr. J.), werkend lid.
- Neemt aan de Academie te ver-
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tegenwoordigen op de eerste plechtige vergadering van de nieuw
opgerichte Vlaamsche Academies. 11.
Opdracht om de Academie te vertegenwoordigen op het
Internationaal Congres der Zee te Luik door hem aangenomen. 467.
Zijn lezing: Verwantschap en verschil tusschen Noord- en
Zuidnederlandsche schilders van dezen tijd. 472.
Tot lid aangesteld van de Commissie tot herinrichten der Bestendige
Commissies. 471.
Schenkt een boek. 407.
Zijn lezing: Herinneringen aan Prof. Dr. Gustaf Verriest (uitgesteld).
511.
Zijn verslag over het prijsantwoord inzake Letterkunde. 511, 619.
Benoemd tot officier in het Fransch Eerelegioen. 681.
Verkozen tot voorzitter van de Bestendige Commissie voor
Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie voor de jaren
1940-1941. 911.

P
PRIMS (Kan. Fl.), werkend lid.
- Zijn lezing: De Statuten der Antwerpsche Lakengilde in het begin
der 16e eeuw. 17 en 19-46.
- Schenkt boeken. 164, 908.
- Biedt zijn ontslag aan van werkend lid der Academie. 171, 268.
- Zijn lezing: De Benaming onzer taal in de eerste helft der 16e eeuw.
266 en 275-282.
- De titel van Binnenlandsch Eerelid wordt hem verleend. 270, 302.
- Zijn ontslag van werkend lid aanvaard en zijn verkiezing tot
Binnenlandsch Eerelid der Academie goedgekeurd. 466, 509.
- Door E.P. VAN MIERLO vervangen als secretaris van de Bestendige
Commissie voor Geschiedenis, Bioen Bibliographie. 468.

S
SALSMANS (J., S.J.), werkend lid.
- Schenkt boeken. 10.
- Letterkundige mededeeling .300.
- Verkozen tot voorzitter van de Bestendige Commissie voor
Cultuurgeschiedenis voor de jaren 1940-1941. 910.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939

Schockaert (Dr. Med. Prof. R.).
- Schenkt boeken. 296, 466.
STERCK (Dr. J.F.M.), buitenlandsch eerelid.
- Hulde. 12.
- Schenkt een boek. 296.

T
TEIRLINCK (H.), werkend lid.
- Schenkt een boek. 164.
- Verkozen tot voorzitter van de Bestendige Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde voor de jaren 1940-1941. 950.
TIMMERMANS (F.), werkend lid.
- Verkozen tot ondervoorzitter van de Bestendige Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde voor de jaren 1940-1941. 950.
TOUSSAINT VAN BOELAERE (F.V.), werkend lid.
- Tot lid aangesteld van den keurraad voor den K. Barbier-prijs. 17.
- Aangeduid tot lid van de Commissie tot herinrichten der Bestendige
Commissies. 471.
- Verkozen tot secretaris van de Bestendige Commissie voor Nieuwere
Taal- en Letterkunde voor de jaren 1940-1941. 950.
- Zijn lezing: Over de beteekenis van Prosper van Langendonck. 950.

V
VANDE VELDE (Prof. Dr. A.J.J.), werkend lid.
- Zijn lezing: Zuid- en Noord-Ne-
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derlandsche Bibliographie over Natuur- en Geneeskunde tot 1800
(6e Bijdrage). 47-111.
Id. (7e Bijdrage). 169 en 173-262.
Id. (8e Bijdrage). 510 en 525-604.
Id. (9e Bijdrage). 814 en 826-888.
Biedt zijn ontslag aan van werkend lid der Academie. 171-268.
De titel van Binnenlandsch Eerelid wordt hem verleend. 270, 302.
Zijn ontslag van werkend lid en zijn verkiezing tot binnenlandsch
eerelid der Academie goedgekeurd. 466, 509.
Zijn lezing: Technische termen. 911 en 917-944.
Zal de Academie vertegenwoordigen op de Lodewijk De
Raetherdenking. 812.

VAN CAUWELAERT (Dr. Fr.), werkend lid.
- Dankt als uittredend Bestuurder de Academie en zijn medewerkers
in het Bestuur, en staat zijn ambt aan den hr Prof. Dr. A.H.
CORNETTE af. 6.
- Biedt zijn ontslag aan van werkend lid der Academie. 171, 268.
- De titel van binnenlandsch eerelid wordt hem verleend. 270, 302.
- Zijn ontslag van werkend lid en zijn verkiezing tot Binnenlandsch
Eerelid der Academie goedgekeurd. 466, 509.
VANDE WIJER (Prof. Dr. J.), werkend lid.
- Schenkt boeken. 10, 296.
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op de eerste plechtige
vergadering van de nieuw opgerichte Vlaamsche Academies. 11.
- Aangeduid tot lid van den keurraad inzake Taalkunde. 16.
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op het
Linguisten-Congres te Brussel. 264.
- Zijn verslag over de prijsvraag inzake Taalkunde. 634.
- Verkozen tot ondervoorzitter van de Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde voor de jaren 1940-1941.
949.
VAN EEGHEM (Dr. W.), werkend lid.
- Aangesteld om de nagelaten handschriften van wijlen den hr L.
WILLEMS te onderzoeken. 169.
- Tot werkend lid verkozen ter vervanging van den hr A.J.J. VAN DE
VELDE. 471.
- Zijn lezing: Een Brusselsch presentspel uit de 15e eeuw. 510.
Zijn verkiezing tot werkend lid goedgekeurd. 683.
- Schenkt een boek. 682.
- Neemt de opdracht aan in de Nederlandsche Vereeniging ‘Het
Bilderdijk-Museum’ als Zuidnederlandsch correspondent op te
treden. 948.
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Van Loey (Prof. Dr. A.).
- Zijn werk: Een nieuw fragment van den Spieghel Historiael van J.
Van Maerlant (IIIe Partie, Boek 7 en 8) ter opneming in de Verslagen
en Mededeelingen aangeboden. 169, en opgenomen. 299 en 385-429.
VAN MIERLO (Prof. Dr. J., S.J.), werkend lid.
- Zijn aanstelling tot lid van de Bestuurscommissie goedgekeurd. 11.
- Tot lid aangesteld van den keurraad inzake Taalkunde. 16.
- Aangesteld om de nagelaten handschriften van wijlen den hr L.
WILLEMS te onderzoeken. 169.
- Zijn lezing: Nieuws over van Veldeke, naar aanleiding van
Jungbluth's ‘Untersuchungen zu Heinrich van Veldeke’. 171 en
303-384.
- Zijn lezing: De authenticiteit van Veldeke's Sint Servaas. 266.
- Schenkt een boek. 466.
- Verkozen tot secretaris van de Bestendige Commissie voor
Geschiedenis, Bio- en Bibliographie, ter vervanging van Kan. PRIMS.
468.
- Zijn nota over Het Auteurschap van
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Martyn van Torhout voor de gedichten uit den Oudenaardschen
codex gehandhaafd. 469 en 513-524.
Tot lid aangesteld van de Commissie tot herinrichten der Bestendige
Commissies. 471.
Zijn verslag over het prijsantwoord inzake Taalkunde. 623, 654.
Verkozen tot secretaris van de Bestendige Commissie voor
Cultuurgeschiedenis voor de jaren 1940-1941. 911.
Geeft verslag over het onderzoek van twee nagelaten hss. van wijlen
Dr. L. WILLEMS. 949.

VAN PUYVELDE (Prof. Dr. L.), werkend lid.
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op de eerste Plechtige
Vergadering van de nieuw opgerichte Vlaamsche Academies. 11.
- Verklaart zich bereid de Academie te vertegenwoordigen op het
XVe Internationaal Congres voor Kunstgeschiedenis, te Londen.
12.
VERDEYEN (Prof. Dr. R.), werkend lid.
- Tot lid aangesteld van den keurraad inzake Taalkunde. 16.
- Aangeduid om de nagelaten handschriften van wijlen den hr L.
WILLEMS te onderzoeken. 169.
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op het
Linguisten-Congres te Brussel. 264.
- Tot lid aangesteld der Commissie tot herinrichten der Bestendige
Commissies. 471.
- Zijn verslag over het prijsantwoord inzake Taalkunde. 632, 647.
- Verkozen tot voorzitter van de Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde voor de jaren 1940-1941.
949.
- Zijn lezing: Petrus Dasypodius en Antonius Schorus. Bijdrage tot
de studie van de lexicographie en het humanisme. 967-1132.
VERMEYLEN (Prof. Dr. A.), werkend lid.
- Zijn aanstelling tot lid van de Bestuurscommissie goedgekeurd. 11.
- Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op het XVe
Internationaal Congres voor Kunstgeschiedenis, te Londen. 12.
- Tot lid aangesteld van de Commissie tot herinrichten der Bestendige
Commissies. 471.
- Verkozen tot ondervoorzitter van de Bestendige Commissie voor
Cultuurgeschiedenis voor de jaren 1940-1941. 911.
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WALSCHAP (Gerard), werkend lid.
- Tot werkend lid verkozen ter vervanging van den hr H. DE MAN.
471.
- Benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. 681.
Zijn verkiezing tot werkend lid goedgekeurd. 684.
WILLEMS (Dr. Leonard).
- Zijn hss. met daartoe bestemde meubels door Mevr. Wwe Willems
aan de Academie geschonken. 12.
- Een van zijn hss.: Over Rein: II vs. 7587 en den Vlaamschen
oorsprong van den Reinaert II, opgenomen. 953-966.
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