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Vergadering van 17 Januari 1940.
Zijn aanwezig: de heeren A. CARNOY, bestuurder; EM. DE BOM, onderbestuurder;
L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren: L. VAN PUYVELDE, A. VERMEYLEN, J. SALSMANS, F.V. TOUSSAINT VAN
BOELAERE, J. VAN MIERLO, F. TIMMERMANS, L. BAEKELMANS, L. GROOTAERS, L.
MONTEYNE, J. EECKHOUT, E. BLANCQUAERT, J. GRAULS, FR. BAUR, J. LINDEMANS,
D. DE BACKER, F. DE PILLECIJN, G. WALSCHAP, leden;
A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid.
Laten zich verontschuldigen: de heeren J. MULS, J. CUVELIER, R. VERDEYEN, J. VAN
DE WIJER en W. VAN EEGHEM, leden.
***
De bestendige secretaris doet lezing van het verslag der December-vergadering. Het
wordt goedgekeurd.
***

Benoeming van den Bestuurder en den Onderbestuurder van de Academie voor
1940. - Bij Kon. Besl. van 3 Januari 1940 werd goedgekeurd de verkiezing gedaan
door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde in haar zitting
van 22 November 1939 van den heer ALBERT CARNOY, uittredend onderbestuurder,
tot bestuurder, en van den heer EM. DE BOM, lid, tot onderbestuurder.
Bestuurscommissie der Academie voor 1940. - Het Staatsblad van 15-16 Januari
1940 vermeldt de samenstelling van deze Commissie, bestaande uit het Bestuur der
Academie en de heeren leden Prof. VAN MIERLO en Prof. VERMEYLEN.
***
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Bij den aanvang der zitting werd het woord aan den heer Onderbestuurder DE BOM
verleend.
Hij deed lezing van de toespraak die de heer CORNETTE, uittredend Bestuurder, door
een lichte ongesteldheid belet, zich had voorgenomen tot de vergadering te richten.
Zeer geachte Collega's,
Op het oogenblik dat ik het Bestuur en dit podium ga verlaten, is het mij een behoefte
U allereerst te danken voor het vertrouwen dat U in mij hebt gesteld. Dat ik mijn
beurt heb gehad om als Bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie te fungeeren,
blijft een tijd van beteekenis in mijn leven, dien ik met groote erkentelijkheid zal
gedenken. De omstandigheden zijn nochtans niet van aard geweest om aan mijn
bestuur veel luister bij te zetten. Een goed deel van het jaar stond in het teeken van
Mars, en wat daar vóor lag, was ook een te onveilige tijd om onze gedachten rustig
te kunnen wijden aan academisch werk. Maar - ik heb het voorrecht gehad om de
Koninklijke Vlaamsche Academie te vertegenwoordigen bij de opening der Belgische
Academie te Rome! Dat was een onvergetelijke gebeurtenis die ik niet genoeg kan
waardeeren. Ook was ik van plan mijn ‘ontdekking van Rome’ vast te leggen in een
verslag, - dat was wel het minste wat ik U verschuldigd was, - doch de
omstandigheden hebben de uitvoering van mijn voornemen niet begunstigd.
Nauwelijks was ik van Rome terug, of ik moest voor een dienstzaak naar Luzern, en
kort nadien brak de periode aan van internationale onrust die ons nog beklemt, en
die alles behalve bevorderlijk is voor rustigen arbeid. Zoo komt het dat ik bij de
Academie nog in het krijt sta, doch het is mijn vurige hoop mijn schuld te kunnen
delgen en dit jaar andere dan bestuurlijke werkzaamheden te kunnen hervatten.
Mijn dank gaat ook in het bijzonder tot al de Collega's die het literair en
wetenschappelijk leven in de Academie hebben onderhouden, tot hen die het woord
hebben genomen op dit podium, tot hen die gesproken hebben in de Commissies.
Hun voorbeeld moet ons sterken in het vertrouwen op onze eigen krachten, en in de
bestendigheid van het hooger leven der ge-
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dachten te midden van deze droevige ontreddering der wereld.
Ik wensch mijn bijzondere erkentelijkheid uit te drukken aan mijn Collega's van
het Bestuur. Prof. Dr. CARNOY heeft aan het Bestuur veel prestige verleend, door
zijn hoog wetenschappelijk gezag, door zijn hoedanigheid van gewezen Minister,
door de beminnelijkheid van zijn persoon. Zijn rustig gemoed, zijn aanstekelijke
discrete humor, zijn inschikkelijkheid hebben niet weinig bijgedragen tot het scheppen
van een atmosfeer van rust en loyauteit die onze werkzaamheden in het Bestuur
genoeglijk en kameraadschappelijk hebben gemaakt. Zijn uitzonderlijke gaven van
geest en van hart zijn een waarborg voor het academisch leven van dit jaar, en ik
wensch hem dan ook een bestuurlijke carrière waarvan hij al het genoegen moge
beleven dat hij verdient.
Wat de samenwerking betreft met onzen achtbaren Secretaris, wiens bestendigheid
een ware zegen is voor onze Academie, die blijft in mijn academisch leven een zeer
dierbare herinnering. Ofschoon ik zijn uitzonderlijke gaven wel kende, heb ik meer
dan ooit in onze Bestuursvergaderingen, gedurende het stil voorbereidend werk dat
wij verricht hebben in zijn gezellig Cabinet, zijn verdiensten als Secretaris, als
geleerde en als vriend kunnen waardeeren. Nog beter dan in het verleden heb ik
leeren beseffen wat de Academie aan hem verschuldigd is, waarvan hij de spil mag
genoemd worden; daarbij acht ik het een onschatbaar voorrecht dat hij voor ons allen,
in het bijzonder voor de Bestuursleden, een voorbeeld is van plichtsbesef,
gewetensvolle sekuurheid in den arbeid, van de betrouwbaarheid en van de
hartelijkheid in den omgang die onmisbaar zijn voor de regelmatige functie, voor
het gezond leven der Academie. Ook hem wensch ik nog veel genoegen in de
komende jaren, en bestendigheid, niet alleen in zijn ambt, maar ook van zijn bloeiende
gezondheid.
Wat onzen nieuwen Onder-Bestuurder betreft, hoop ik van ganscher harte dat zijn
taak met de daaraan verbonden zorgen en beweeglijkheid, afwisseling zal brengen
in zijn zuiver literaire werkzaamheid. Wie weet of de ondervindingen die hij gaat
opdoen niet ten goede zullen komen van zijn letterkundig werk? Doch ik haast mij
daarbij het vertrouwen uit te drukken dat zijn functies geen belemmering zullen zijn
voor onze genoeglijke en leerrijke omzwervingen in het oude Gent!
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Mijnheer de Bestuurder, ik heb de eer U het Bestuur over te dragen en verzoek U
dezen zetel te willen innemen.
De Heer Bestuurder CARNOY sprak daarop in dezer voege:
Het geliefde U, Zeer Geachte Collega's, mij tot bestuurder van onze Academie voor
dit jaar te verkiezen, in welke hoedanigheid ik thans geroepen ben om onzen Collega,
den Heer Professor CORNETTE, wiens afwezigheid ik ten zeerste betreur, op deze
plaats te vervangen.
Ik kan niet anders dan mijn leedwezen uitdrukken den voorzitterszetel te zien
verlaten door een man, die steeds met zooveel bescheidenheid en zooveel talent onze
vergaderingen wist te leiden. Gedurende het vorige jaar, had ik de gelegenheid in
den schoot van het Bestuur zijn toewijding aan de belangen der Academie, zijn klaar
doorzicht en zijn wijs beleid naar waarde te leeren schatten, en ik dank hem uit ons
aller naam voor het goede, het voortreffelijke dat hij tijdens zijn Bestuurderschap,
niettegenstaande de buitengewoon moeilijke omstandigheden, heeft verwezenlijkt.
Om het voorbeeld van mijn achtbaren voorganger, wat het beheer der Academie
betreft, te kunnen navolgen, hoop ik op de medewerking van mijn twee medeleden
in het Bestuur te mogen rekenen.
Ook Uw welwillende medewerking, Zeer Geachte Collega's, zal mij onontbeerlijk
zijn. En hoe zoudt U mij deze weigeren, wanneer mijn aanstelling tot bestuurder
zooveel vertrouwen van Uwentwege beduidt? Voor dit vertrouwen ben ik U uiterst
dankbaar. Ik acht het een bewijs, dat het thans doenlijk is voor een Waal als Vlaamsch
burger op te treden. Alhoewel te Leuven geboren, ben ik inderdaad van Waalsche
afstamming. Maar niet alleen heb ik het jus soli voor mij en de mijnen aanvaard: ik
heb de belangen van de gemeenschap waarin ik werd opgenomen ten volle en
onvoorwaardelijk behartigd.
Van mijn jeugd af door de taalkundige problemen aangetrokken, heb ik een deel
van mijn inspanning gewijd aan
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de studie van het verleden der Nederlandsche taal. Het was dan ook op dit gebied
van de taalkunde, dat mijn bedrijvigheid in onze Academie zich richtte, omdat er in
België naar mijn meening, geen gunstiger midden bestaat om het Nederlandsch van
alle zijden wetenschappelijk te bestudeeren.
Nu de verschillende bevoegdheden van de Vlaamschtalige Academies voorgoed
afgebakend dienen te worden, past het dat wij al de vakken van de Nederlandsche
taalstudie voor ons opeischen: spraakkunst, orthoëpie, lexicographie, etymologie,
semasiologie, stylistiek, historische spraakkunst, phonetiek, dialectologie, toponymie,
namenkunde, algemeene taalkunde en, last not least, de vergelijkende grammatica
in verband met al de Germaansche en Indo-Germaansche talen. Het is normaal, dat
onze Academie voor Taal- en Letterkunde, wat het eerste deel van haar programma
betreft, het centrum zij van al de navorschingen omtrent de Nederlandsche taal in
het heden en het verleden.
Wat het tweede deel van haar programma aangaat, hier is minder gelegenheid tot
eenige verwarring met het programma van andere Academies. Wij genieten het
voorrecht in ons midden de meest representatieve beoefenaars der Vlaamsche
letterkunde te tellen. Ik veroorloof mij den wensch uit te spreken, dat zij, in onze
pleno-vergaderingen, en ook in de zittingen van de twee academische Commissies
welke te hunnen behoeve zijn ingericht, nl. de Commissie voor Nieuwe Letteren en
de Commissie voor Cultuurgeschiedenis, de plaats op de agenda innemen die hun
toekomt, niet alleen met bijdragen van biographischen, historischen of
bibliographischen aard, maar evenzoo met aesthetische en stylistische studiën. Meer
nog, - en het is niet de eerste maal dat hier het denkbeeld geopperd wordt, - ware het
van onze Collega's die de pen zoo meesterlijk hanteeren te veel gevraagd, dat zij ons
van tijd tot tijd eenige bladzijden van hun nog ongedrukte werken te genieten zouden
geven?
Aldus beteekent de stichting van nieuwe Vlaamschtalige Academies gewis niet
een noodlottige verenging van het gebied onzer belangstelling en onzer bedrijvigheid.
Ruim genoeg blijft het te bevruchten veld, en onze Koninklijke Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkunde zal haar eerstgeboorterecht glansrijk weten te verdedigen.
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Aangekochte boeken
-

Principes de Phonétique expérimentale, par l'abbé P.J. ROUSSELOT;
Het wassende Water, door HERMAN DE MAN;
Warden, een Koning, door JAN EEKHOUT;
Party Remise, door JEF LAST;
Wereldgeschiedenis. Dl II.
De Spelen van Zinne vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 Juni 1939.
Deel I. Tekst uitgegeven en toegelicht door Dr. L.M. VAN DIS en Dr. B.M.
ERNÉ.

Aangeboden boeken
Door Prof. Dr. J. VAN MIERLO, S.J.:
- Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden.

Door de Universiteit van Amsterdam:
- Overheid en Kunst in Nederland, door E. BOEKMAN.

Mededeelingen namens de commissies
I. - Bestendige Commissie voor Cultuurgeschiedenis. - Prof. J. VAN MIERLO,
secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig: de heeren VAN PUYVELDE, TOUSSAINT VAN BOELAERE,
VERMEYLEN (onderv.), SALSMANS (voorz.), BAEKELMANS, DE BOM en EECKHOUT;
en als hospiteerende leden: de heeren F. TIMMERMANS en BAUR.
Op de agenda staat:
De Reis van Jan Van Eyck naar Portugal. - Lezing door Prof. L. VAN PUYVELDE,
werkend lid.
Prof. VAN PUYVELDE beschrijft eerst het midden aan het Bourgondische hof om den
hertog Philips den Goede, waarin
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Jan van Eyck zich gaat bewegen. Deze maakt deel uit van de afvaardiging, die in
1428 naar Portugal werd gezonden, om er de hand te vragen van Isabella, 's konings
dochter, voor den Bourgondischen hertog. Jan van Eyck maakt er twee portretten
van de jonge infante, die aan den hertog worden overgemaakt. Aan de hand
voornamelijk van een bewaard verslag, op het Rijksarchief, in de charters van de
rekeningen van Brabant, heeft de heer VAN PUYVELDE hier een uitvoerig, omstandig
en schilderachtig relaas opgemaakt van alle wederwaardigheden van deze hooge,
maar nog al gevaarvolle en avontuurlijke reis. De portretten van van Eyck zijn verloren
gegaan. Er bestaat een late kopie van door een zwakken teekenaar, Succa. Nog andere
portretten of kopieën zijn bewaard, die beknopt besproken worden.
Een bespreking volgt over den mogelijken invloed dier reis op het werk van van
Eyck. Prof. VAN PUYVELDE meent, dat die invloed gering is geweest.
De voorzitter stelt voor dat de lezing in de Verslagen en Mededeelingen zou
opgenomen worden.
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, VAN PUYVELDE, CORNETTE (onderv.),
CARNOY, MONTEYNE, GRAULS en BLANCQUAERT;
en de hospiteerende leden: de heeren DE BOM, LINDEMAN en V. D. VELDE.
Lieten zich verontschuldigen: de hh. MULS en VERDEYEN.
Bij de opening van de zitting worden door den heer Bestendigen Secretaris twee
opstellen ter tafel gelegd, waar-
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van de schrijvers de opneming in de Verslagen en Mededeelingen der Academie
verzoeken.
1) Een opstel van den heer Langohr over ‘Volkstellingen in het Land van
Overmaas’.
Als commissarissen worden aangesteld: de heeren BLANCQUAERT en GROOTAERS.
2) Een opstel van den heer W. Couvreur over ‘De tegenstelling
Nederlandsch-Vlaamsch en de spellinghervormingen 1844 en 1864’.
Als commissarissen worden aangesteld: de heeren CARNOY en GRAULS.
Op de agenda staat:
Technische Termen. - Vraag om inlichtingen gesteld door de ‘Vaktaalvereeniging
voor Vlaanderen’.
De heer GROOTAERS brengt verslag uit over een lijst met technische termen
betreffende verpakkingsmiddelen gebruikt in het havenbedrijf te Antwerpen.
Naar de meening van den spreker kan de Academie op het verzoek, zooals het
geformuleerd is, niet ingaan. Inderdaad uit de lijst blijkt dat de voornaamste
Nederlandsche woordenboeken onvoldoende zijn geraadpleegd geworden.
Op de uiteenzetting volgt een levendige bespreking.
Prof. BLANCQUAERT en Prof. VAN PUYVELDE zijn het eens om voor te stellen dat
een subcommissie zou benoemd worden zich met de quaestie der technische termen
bezig te houden.
De commissie besluit de heeren BLANCQUAERT, GROOTAERS en VERDEYEN te
verzoeken deze zaak nader te onder-
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zoeken en leiding te geven aan degenen die bij de Academie raad komen vragen.
De heer GOEMANS doet ten slotte het voorstel een lid van de Antwerpsche
Vaktaalvereeniging uit te noodigen om hem mondeling het standpunt uiteen te zetten
dat de Academie als wetenschappelijk lichaam moet innemen ten opzichte van
taalzuivering of taalnormaliseering op technologisch gebied.
Dit voorstel wordt aangenomen.

Dagorde
1o - Wedstrijden 1940. Benoeming der Keurraden. - De Academie is overgegaan
tot de aanstelling van de Keurraden van wedstrijden 1940.
Voor het prijsantwoord, afdeeling ‘Kunstgeschiedenis’: de heeren A. CORNETTE, E.
DE BOM en L. ONTROP;
voor den Aug. Beernaert-prijs:
de heeren FR. LATEUR, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, A. CORNETTE en EM.
DE BOM;
voor den J. Van Ginderachter-prijs:
de heeren H. TEIRLINCK, L. GOEMANS en J. GRAULS;
voor den J. Eeckhout-prijs:
de heeren J. EECKHOUT, J. MULS en L. BAEKELMANS.
2o - Lezing door den heer J. Muls: Herinneringen aan Prof. Dr. Gustaf Verriest. Daar de heer MULS verhinderd is de zitting bij te wonen, heeft de heer G. WALSCHAP
op zich genomen lezing te doen van een opstel ge-
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titeld De menschelijke weemoed, zijnde de inleiding van een nieuw boek dat hij
binnen kort zal laten verschijnen.
De heer Voorzitter dankt Spr. voor de bereidwilligheid door hem in deze
omstandigheid aan den dag gelegd om een afwezigen collega te vervangen.
3o - Rijkscommissie van bijstand voor het Woordenboek der Nederlandsche
Taal. - Als bekroning van de maatregelen door de Academie en door de
Rijkscommissie sedert 1936 getroffen om de Zuidnederlandsche medewerking inzake
het Woordenboek der Nederlandsche Taal te begunstigen (zie de Bijlage op dit
verslag), werd bij brieve van November ons Genootschap door de Rijkscommissie
verzocht twee personen aan te duiden die als vertegenwoordigers van Vlaamsch-België
tot lid van de Commissie zou kunnen geassumeerd worden.
De Academie beslist in deze hoedanigheid voor te stellen de heeren:
Dr. FRANS VAN CAUWELAERT, Minister van Staat, Voorzitter van de Kamer van
Vertegenwoordigers, Binnenlandsch Eerelid der Academie en
Prof. Dr. AUGUST VERMEYLEN, Senator, Oud-Rector van de Universiteit te Gent,
Dr. honoris causa van de Universiteit te Amsterdam, werkend lid der Academie.

Bijlage.
De eerste maatregel welke genomen werd, was een voorstel tot versmelten van onze
tijdelijke academische Commissie voor het Woordenboek der Nederlandsche Taal
met de Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie.
Ten einde de eerste, welke sedert haar ont-
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staan zonder statuut was gebleven, op administratieven voet in te richten, de
verantwoordelijkheden van haar leden en die van het Bestuur der Academie duidelijk
te bepalen, en haar werkzaamheden nauwkeuriger te regelen, moest zij hervormd
worden tot of versmolten met een Bestendige Commissie. De Academie nam de
voorgestelde versmelting in haar zitting van 15 Januari 1936 aan(1).
In de maand Februari van hetzelfde jaar werd door onze Academie aan den
Voorzitter van de Rijkscommissie van bijstand voor het Woordenboek der
Nederlandsche Taal, den Heer FOCKEMA ANDREAE, een brief gericht waarop deze
o.a. het volgende ten antwoord gaf (October 1936):
‘De Commissie nam met groote ingenomenheid kennis van Uwe
mededeelingen en verheugt zich in het vooruitzicht, dat, dank zij in niet
geringe mate aan het initiatief der Koninklijke Vlaamsche Akademie,
tusschen Zuid- en Noord-Nederland ten aanzien van het Woordenboek
waarschijnlijk weder nauwere betrekkingen zullen ontstaan.
In beginsel zich ten volle bereid verklarend, daartoe het hare te doen, zal
de Commissie gaarne met Uwe Akademie in overleg treden omtrent den
besten vorm, waarin Zuid-Nederland betrokken zoude kunnen worden.
Zij meent dat het wellicht aanbeveling zou verdienen, dit overleg
mondeling te voeren. Mocht Uwe Akademie dit gevoelen deelen, dan
zouden wij Haar willen verzoeken, iemand aan te wijzen, met wien het
lid onzer Commissie als haar vertegenwoordiger in deze aangewezen, voor
het houden van besprekingen in verbinding zou kunnen treden.’
Naar aanleiding van dit schrijven stelde de Academie den heer Kanunnik J. JACOBS,
lid van de vroegere Commissie voor het Woordenboek, als haar afgevaardigde aan

(1) Cfr. L. GOEMANS, De Academische Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche
Lexicographie. Ontstaan en Programma (Versl. en Mededeel. 1938, pp. 517-522).
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om met Prof. KLOEKE, gedelegeerd lid van de Rijkscommissie, in onderhandeling
te treden.
Een uiterst belangrijke nota van Kan. J. JACOBS betreffende de besprekingen met
Prof. KLOEKE te Mechelen op 9 December 1936 gehouden, werd in onze Verslagen
en Mededeelingen 1936, pp. 761-766 opgenomen.
De lezing door den heer JACOBS in de Academie over het Woordenboek der
Nederlandsche Taal in de Decemberzitting van 1935 gedaan, verscheen evenzoo in
de Verslagen en Mededeelingen 1936, pp. 787-809.
De heer J. HOSTE, Minister van Openbaar Onderwijs, had intusschen voor het
aankoopen van de in de boekerij der Academie ontbrekende afleveringen van het
Nederlandsch Woordenboek laten zorgen en een krediet van 14.000 fr. ten behoeve
van het Woordenboek op de begrootingen 1936 en 1937 opnieuw laten inschrijven.
In Januari 1937 werd, op voorstel der Academie en door toedoen van den Heer
HOSTE, Dr. DE TOLLENAERE als Zuidnederlandsch assistent-redacteur van het
Woordenboek aangewezen.
Na het afsterven van Kan. JACOBS, stelde de Bestendige Commissie voor Onderwijs
en Nederlandsche Lexicographie, in haar zitting van 18 Mei 1938, voor Prof. L.
GROOTAERS als afgevaardigde der Academie te gelasten de onderhandelingen
aangaande het Woordenboek der Nederlandsche Taal met Prof. KLOEKE voort te
zetten. De Academie alsmede de Rijkscommissie van Bijstand traden dit voorstel
bij (Verslagen en Mededeelingen, 1938, pp. 671).
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De reis van Jan van Eyck naar Portugal
Door Prof. Dr. Leo van Puyvelde
Werkend Lid van de Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde.
In 1425 vestigt zich Jan van Eyck als hofschilder aan het hof van Filips den Goede,
den machtigen en weelderigen hertog van het Westen. Filips is niet een gewoon
sterveling: hij is heerschzuchtig en krachtdadig en maakt het den koning van Frankrijk
en den keizer van Duitschland lastig. Sterk in zijn hertogdom van Burgondië en in
zijn graafschap van Vlaanderen, verovert hij de omringende gewesten en dreigt een
groot koningsdom op te richten tusschen de twee westerlijke mogendheden. Deze
prins, die ruime inzichten heeft inzake staatkunde, leeft ook op grooten voet. Aan
zijn hof wordt een pracht en praal tentoongespreid, die meer dan eens zijn schatkist
dreigt uit te putten. Zijn paleizen te Brugge, Gent, Brussel, Rijsel, zijn gebouwen
van gothischen stijl; maar wat te stug is aan hun bouwvormen wordt vergoed door
de opsmukkende beeldhouwkunst, de kleurige muurschilderingen en de tapijten van
wol, zijde en goud. Van goud is het meeste wat de hertog aan te raken heeft: juweelen,
toiletartikelen, schotels, vorken en messen. De kleederdracht is rijk, kunstig en
kleurig: miniaturen en schilderijen van dien tijd leveren er het bewijs van. Alles is
fijne wol, zijde, borduursel, bont; voor de mannen zijn er voorbijgaande modes van
spannende vesten en hoozen, sierlijke tabbaards, groote hoofddeksels; voor de
vrouwen modes van lange slepen en punthoeden. Zulk een kleedij leent zich tot
gemanierde houdingen en tot een sierlijke elegantie in de bewegingen.
De hertog van het Westen leeft met genoegen in deze weelde, waardig van een
Oostersch koning. Hij heeft trouwens den geest van een Aziatisch vorst. Hij stelt er
prijs op bijna als een god vereerd te worden. Een strenge wet van hoofsche manieren
wordt
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aan zijn omgeving opgelegd. Eleonora van Poitiers, dochter van een Portugeesche
gravin, die met Isabella van Portugal naar onze gewesten was overgekomen en hier
aan het hof leefde van haar zevende jaar af, heeft ons belangrijke inlichtingen
nagelaten omtrent de regels van de etiquette aan het Burgondisch hof. Een van de
voornaamste problemen aan het hof was: wie den voorrang had; men kon een kwartier
van een uur verliezen aan het beleefdheidspel om een ander te laten voorgaan.
Recepties liepen van stapel volgens vastgestelde voorschriften. Aan tafel had elk
zijn eigen dienaar. Filips had er een voor elk gerecht. Bracht een dienaar hem den
vleeschschotel, dan was hij verplicht den hecht te kussen van het mes, waarvan Filips
zich had bediend. Waschte Filips zich de handen, dan moest de dienaar, die hem de
servet reikte, deze servet kussen na gebruik. Wie een verhoor ontving, moest vóór
den hertog knielen. Een miniatuur van een groot kunstenaar, die onbekend is gebleven
en die de ‘Kroniek van Henegouwen’ uit de Koninklijke Bibliotheek te Brussel
verluchtte, vertoont het ceremonieel, waarmee Filips, omringd door enkele hovelingen,
zich gewaardigt het manuscript uit de handen van den knielenden schrijver te
ontvangen. De hertog is op een buitengewoon smaakvolle wijze uitgedost en heeft
een statige koninklijke houding. Chastelain, de oprechte geschiedschrijver van den
hertog, zegt over dezen: ‘ne semblait tant seulement un duc d'un ost ni de pays, mais
un empereur à qui ymage et samblant le monde entier devoit obeyr par nature.’
De hertog wordt door zijn hovelingen in alles nagevolgd. In 1462, tengevolge van
een ziekte had de geneesheer Filips voorgeschreven zich het haar onder de kruin af
te scheren. Al de hovelingen moesten hetzelfde doen, en gedurende verschillende
jaren kende men aan het hof van Burgondië de bolvormige haardracht, die men zoo
veelvuldig ziet in de miniaturen en in de portretten van de hovelingen van dien tijd.
Aan het hof ontplooide zich de weelde het meest in feesten en banketten, die
dikwijls dagenlang duurden. Olivier de la Marche, geschiedschrijver die meewerkte
aan het luisterrijk feest door Filip den Goede gegeven te Rijsel, in 1454, kan niet
nalaten zijn verontwaardiging uit te drukken over deze ‘oultraigeux exces et la grant
depense qui pour la cause de ces banquetz ont este faictz.’ (O. de la Marche, II, p.
369.) Het banket
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te Rijsel is berucht gebleven. Het was een festijn van duizend en een nacht, met
ontelbare tusschenspelen. Deze tusschenspelen waren: groote gebakken, op wagens
naar het midden van de zaal gevoerd en bevattend muzikanten, tuimelaars, reuzen
en dwergen, allegorische figuren, opgetuigde schepen, nagemaakte visschen en
dieren.
In dezen kring vol leven en weelde wordt Jan van Eyck geworpen op 19 Mei 1425.
Hij is betrekkelijk jong, zeer elegant, althans wanneer wij de lokale traditie van Gent
mogen gelooven - en zij wordt door niets tegengesproken - die hem aanduidt als een
van de ‘Rechters’, op een luik van ‘De Aanbidding van het Lam Gods’, namelijk
deze die met zulke klare en vaste oogen naar den toeschouwer kijkt. Hij is ook een
buitengewoon schrander man, als het waar is, wat ik geloof, dat ‘De Man met den
tulband’, uit de Nationale Galerie te Londen, een zelfportret van den meester is.
Zulk een man moest zich op zijn gemak gevoelen overal waar de
levensomstandigheden hem brachten. Hij moest Filips den Goede bevallen. En
feitelijk weten wij dat onze kunstenaar zeer vroeg innig met den prins mag
samenleven. Hij wordt zelfs zijn vertrouwensman. Een jaar is nauwelijks verstreken,
of Jan van Eyck wordt door zijn meester belast met een reis, die de rekeningen van
den hertog zeer bescheiden noemen ‘certains pélérinages... dont aultre déclaracion
il ne veult estre faicte’... en ‘certain loingtain voiage secret que semblablement il lui
a ordonné faire en certains lieux qui aussi ne veult aultrement déclarer.’ (Rekeningen
van 3 October 1425 tot 3 October 1426. Rijsel, Archief van het Departement van het
Noorden. B. 1933.)
Filips is voorzichtig: hij verlangt aan zijn tresoriers niets mede te deelen omtrent
aangelegenheden van zijn intiem leven. Op dit oogenblik zijn dit eveneens
staatsaangelegenheden. Filips is weduwenaar geworden en hij is er mee bekommerd
zijn opvolging te verzekeren. Hij heeft besloten voor de derde maal in het huwelijk
te treden. Waarschijnlijk is het met dit doel, in alle opzichten rechtmatig, dat hij Jan
van Eyck in het geheim naar een en ander hof van Europa stuurt: vooraleer zijn leven
te verbinden met dit van een prinses uit verre landen, wil de hertog ten minste weten
hoe zij er uitziet. Maar voor den schilder is dit een moeilijke zending: hij moet
schommelen tusschen
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de hoffelijkheid tegenover het model en de verplichting oprecht te zijn tegenover
zijn lastgever. In 1427 stuurt Filips de Goede een afgevaardiging naar den koning
Alfons V van Aragon, waarschijnlijk om de hand te vragen van Isabella, oudste
dochter van Jacob II, graaf van Urgel. De afgevaardiging komt onverrichterzake
terug. Filips laat zich niet ontmoedigen. In het volgend jaar, gedurende den Herfst
van 1428, hernieuwt hij zijn pogingen, en ditmaal werft hij om de hand van Isabella,
dochter van Jan I, koning van Portugal. Onder de gezanten bevindt zich Jan van
Eyck, die een reisgeld bekomt van achtmaal twintig pond, ‘tant pour consideracion
des services qui luy a faiz, fait journelment et espoire que encore fera ou temps à
venir ou fait de sondit service, comme autrement, comme en recompensation de
certains voyaiges secrez que par l'ordonnance et pour les affaires dicellui seigneur
il a faiz, et du voyaige qu'il faict présentement avec et en la compaignie de
monseigneur de Roubais, dont il ne veult aucune declaration estre faicte.’ (Rekeningen
van 1 Jan. tot 31 December 1428. Rijsel, Archief van het Departement van het
Noorden. B. 1938.)
Omtrent deze reis vinden wij een uitvoerig verslag in het Rijksarchief van België,
nl. in het tweede register met de charters van het Rekeninghof van Brabant(1).
Dit relaas zal de hoofdzaak uitmaken van mijn verhaal over de reis van Jan van
Eyck naar Portugal.
De kroniek geeft ons tal van bizonderheden over de samenstelling van de
afgevaardiging. Aan het hoofd van de ambassade staat Jan de Lannoy, heer van
Roubaix, raadsheer en eerste kamerheer van den hertog. Hem zijn tal van edellieden
toegevoegd en o.a. Boudewijn de Lannoy, heer van Molenbaix en gouverneur van
Rijsel. Van dezen laatste heeft Jan van Eyck ons een portret nagelaten. Op dit portret
draagt Boudewijn de Lannoy den tabbaard ‘de drap d'or violet cramoisy’, een
geschenk dat de hertog hem gaf in 1429, na zijn voorspoedige terugkomst. Hij heeft
een breeden hoed met vilt omboord; op zijn borst rust de gouden ketting van het
Gulden Vlies en in de hand is de staf, die het teeken is van zijn waardigheid als

(1) Uitgegeven door GACHARD, Collection de Documents inédits, Brussel, 1834, II, pp. 63-92
en V. DE SANTAREM, Quadro elementre das relacôes politicas e diplomaticas de Portugal.
Parijs, 1843, III, pp. 43 en vlg.
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kamerheer. Zijn huid is bruin en verdroogd. Zijn trekken zijn energiek. Hij is een
koel beredeneerd man, een geslepen diplomaat en een moedig krijger. In Portugal
ontmoette hij mannen van zijn gehalte. Tal van Portugeesche ‘conquistadores’, die
hij zag aan het hof van Jan I hadden een gelaat als het zijne. Wij kennen hun uitzicht
door de prachtige schilderijen, die enkele jaren later de geniale Nuno Gonçalves zou
uitschilderen op de beide drieluiken met den heiligen Stephanus en met den
aartsbisschop. Hierop bevinden zich verscheidene van de groote Portugeesche
ontdekkingsreizigers, die, over de zeeën heen, nieuwe werelden gingen opsporen en
waarvan de gelaatstrekken werden behamerd door de golven, geslagen door de
winden, verhard door wilskracht en moed. Een van de infanten van den koning van
Portugal bestuurde hun ondernemingen: Hendrik de Zeevaarder, man vol geest, durf
en wilskracht. Hij was de zoon van Jan I, de broeder van Isabella, en de Vlaamsche
gezanten gingen hem ontmoeten aan het hof van Portugal.
Filips de Goede verlangt dat zijn gezantschap aan het hof van Portugal een indruk
zou maken, waardig van zijn eigen grootheid. Hij voegt haar een hofmeester en een
tresorier toe, waarvan de beurs ruim voorzien is. En aan ieder van de gezanten laat
hij bedeelen ‘largement deniers pour faire grande en honnorable despense’, zooals
het handschrift zegt.
Het vertrek grijpt plaats in de kleine Vlaamsche haven van Sluis, waar twee
Venetiaansche galeiën ter beschikking van de reizigers gesteld zijn. Op 19 October
1428 kiezen de galeiën zee, om den volgenden dag aan te leggen te Sandwich, in
Engeland. Eerste pleisterplaats. Tot 13 November ankeren onze gezanten in Sandwich:
zij wachten er op twee andere Venetiaansche galeiën, die uit Londen moeten komen.
Na een maand reizen ontschepen zij, den 15 December, te Cascaës, om zich, twee
dagen later, naar Lissabon te begeven.
Maar de koning is er niet. Hij verblijft zelfs redelijk verre, te Estramoux (Estramoz),
een schilderachtige stad der provincie Alentejo. Waarschijnlijk is de vorst van de
aankomst van de Vlaamsche gezanten verwittigd en eveneens van het doel, dat hen
derwaarts brengt. Wat hem niet aanzet zich erg gehaast te toonen: hij stelt het gehoor
uit; de feesten ter eere van zijn schoondochter zijn hem daartoe een voorwendsel.
Filips' gezanten zijn verplicht geduld te oefenen. Overigens,
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een zoete dwang onder de pracht van de Portugeesche zon, die zeer bevorderlijk is
voor de beminnelijke filosofie zich aan niets gelegen te laten. Tot 12 Januari moeten
onze gezanten wachten, alvorens koning Jan genegen blijkt de Vlamingen gehoor te
verleenen. Hij ontvangt hen te Avis, andere stad van Alentejo, waar hun een luisterrijk
onthaal te beurt valt. Na het gehoor, noodigt de koning hen in zijn raadskamer. Jan
I is een bedachtzaam vorst. Hij heeft den tijd gehad na te denken over het voorstel,
dat men hem komt doen. Omringd van zijn kinderen, zit hij waardig de plechtigheid
voor. In het latijn legt Meester Gillis Lescornaix, de rechtsgeleerde van ons
gezantschap, het doel van de zending uit. Na geduldig luisteren, doet de koning,
eveneens in het latijn en door een doctor van zijn raad, antwoorden dat hij de vraag
in overweging zal nemen, en dat hij later zijn antwoord zal meedeelen. Zijn oudste
zonen draagt hij de zorg op de onderhandelingen te leiden. Gevolg van deze
onderhandelingen is het opstellen van een ontwerp van verbintenis, waarvan aan
hertog Filips, in Vlaanderen, copie gezonden wordt, evenals een portret, naar het
leven, van de infante Isabella door Jan van Eyck. Het contract wordt in dubbel
exemplaar opgemaakt; waarschijnlijk vervaardigde Jan van Eyck ook twee portretten
van de toekomstige verloofde, die, het eene over land, het andere over zee moesten
gezonden worden.
Volgt een tijd van afwachting. Zal de hertog de voorwaarden aanvaarden? Zal hij,
die zoo schrander zijn schilder aan 't werk stelde, zich met dit geschilderd verslag
tevreden toonen? Zal hij in Isabella, naast de bevrediging van zijn politieke belangen,
ook de beantwoording van zijn hartsverzuchtingen vinden? Even zoovele
beangstigende vragen, waarop een ontkennend antwoord een eerder onaangename
situatie voor het gezantschap zou beteekenen.
Geen nood! Land en volk, beide even beminnelijk, doen voor het oogenblik de
zorgen vergeten. En de Vlamingen genieten van hun gedwongen niets-doen. Het
gebeurt hun zelfs zich hun plichten bewust te worden midden het genot, dat het
toerisme hen biedt: zeer bescheiden doen zij, in verschillende plaatsen en door
verscheidene tusschenpersonen, een onderzoek instellen over ‘de faam, de zeden en
de levensvoorwaarden’ van de jonge infante. De uitslagen overtreffen hun stoutste
verwachtingen: de infante mag roemen op allerlei deugden. Vier
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boodschappers, twee over land en twee over zee, worden op 12 Februari opgestuurd
om deze aanvullende inlichtingen over te brengen aan hertog Filips.
En weer moeten de afgevaardigden zich toeleggen op het geduld, voor de
diplomaten een beroepsdeugd. Een bedevaart naar Sint Jacob van Compostella, een
bezoek aan den hertog van Aragon en een ander aan den koning van Castillië brengen
afleiding. Onze afgevaardigden dringen zelfs door tot het koninkrijk van Granada,
en tot tal van andere ‘landen en steden’: het wordt de ronde van Spanje en Portugal.
Terug in Lissabon, wonen zij er, op het einde van Mei, de Blijde Inkomst bij van
Vrouwe Eleonora, die met den kroonprins van Portugal huwt. Schitterend feest, in
't lang en in 't breed beschreven in ons handschrift. De prinses zit op een met
goudlaken bedekten muilezel. Zij wordt beschermd door een draaghemel en is omringd
van haar broeders en een gevolg van burgers, kooplieden, Joden en Sarazijnen,
‘séparément, zegt de tekst, habillez à leur usaige, chantans et dansans selon leur
guise’. Zoodra Vrouwe Eleonora afstijgt, buigen haar broeders voor haar en kussen
haar de hand. De Vlamingen blijken erg verwonderd over deze gebruiken, vol
bevallige hoofschheid.
Aldus verloopt het verblijf, met de afwisseling van reizen in vreemde gewesten
en alles wat dit meebrengt aan nieuwigheid en aangenaam tijdverdrijf.
Op 4 Juni nochtans, begeven de reizigers zich, op uitnoodiging van den koning,
naar Cintra, waar de onderhandelingen geleid worden door Hendrik den Zeevaarder.
Daar komt de verrassing. Zij is zooals men verhoopt had. Een boodschapper komt
uit Vlaanderen aan, en zoowel aan den koning als aan de infante kunnen de Vlaamsche
gezanten bekend maken dat de tijdingen gunstig zijn. De gebeurtenis verwekt
feestvreugde. Zonder dralen wordt het huwelijkscontract opgesteld. Op 23 Juni wordt
het te Lissabon voor den notaris verleden en den volgenden dag heeft het huwelijk
bij volmacht plaats, waarbij de heer van Roubaix den hertog van Burgondië vervangt.
Het vertrek der infante wordt bepaald voor de maand September. Vier dagen vóór
den datum, gekozen voor het afscheid, richt infant Edward, in de zaal der galeiën
van het paleis te Lissabon, een feest in ter eere van zijn broeder en zijn zuster. Een
schitterend feest, schitterend zoowel door het cere-
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monieel als door de feestgelagen en de aangeboden verstrooingen. De gebruiken der
Portugeesche ridders wekken de verbazing van onzen kroniekschrijver. Ridders,
gekleed als kwamen zij ‘uit wonderbaarlijke streken’, noodigen de heeren tot
steekspelen. Hun kleedij is ongewoon. Een onder hen, zegt ons verhaal, komt
‘accompagné des sept planetes, chascune bien gracieusement figuree selon sa
propriété’. Met een dergelijke vertoon van sterren kan het feest niet anders dan
luisterrijk zijn. Het duurt overigens twee dagen: de heeren kampen in de ‘nieuwe
straat’ van Lissabon; een beker en een diamant, die de infante als prijs schenkt, zijn
er de inzet van.
Op Donderdag 29 September, leidt de koning in persoon de infante naar de
kathedraal van Lissabon, om haar daarna naar het schip te brengen. Maar het weder
is ongunstig; eerst den 8 October, bij het vallen van den avond, grijpt het vertrek
plaats. Men vaart zoo goed en zoo kwaad als het gaat op de Portugeesche karveelen.
Men is verplicht naar Cascaës terug te keeren om er te gaan schuilen. Den 17 October
wendt men den steven op Vivero in Galicië. Een zwaar onweder steekt op en slechts
vier van de veertien schepen, waaruit de vloot samengesteld is, komen behouden te
Vivero aan. Langen tijd blijft men zonder nieuws omtrent de andere. Op 9 December
leggen de karveelen te Ribadeu aan, nog steeds in Galicië. Op dit oogenblik valt de
heer Jan de Lannoy, de leider van het gezantschap, ziek op de ‘nave’, het schip van
de infante. Deze verplicht hem, te Ribadeu, aan wal te gaan en zich op een
Florentijnsche galei in te schepen. De vijf schepen varen nu te zamen ‘op de
Spaansche zee’.
De loodsen raken den weg bijster en men komt eindelijk ‘aan de punt van Engeland
na veel avonturen en gevaren’. De Florentijnsche galei brengt den heer de Lannoy
vroeger dan Isabella ter bestemming; hij doet den hertog konde van de aanstaande
komst van de prinses.
Op Kerstdag landt dan de prinses, na deze gevaarvolle reis, in de haven van Sluis.
's Anderendaags ontscheept zij met groote plechtigheid. Alle onrust wordt nu verder
gespaard voor Filips. Ondanks zijn verlangen zijn weduwenaarschap te bekorten,
betuigt de hertog aan Isabella meer eerbewijzing dan haast. In die gezegende dagen
beidde men zijn tijd. Herhaaldelijk ontvangt de in Sluis weelderig gehuisveste infante
het bezoek van den
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hertog, wijl de notabelen haar komen begroeten. De hertog toont zich uiterst bezorgd
om het stiptelijk in acht nemen van de gebruiken. Verscheidene dagen gaan voorbij
in allerlei plichtplegingen: opnieuw laat Filips om de hand van de infante werven,
door tusschenkomst van den heer de Lannoy en hij wordt gelukkig aanvaard. Op 7
Januari 1430 grijpt, met groote plechtigheid, het huwelijk in Sluis plaats; de bisschop
van Doornik officieert, terwijl de bisschop van Evora assisteert. Nog denzelfden dag
wordt de jonge echtgenoote naar Damme geleid. Den volgenden dag doet zij haar
triomfantelijke intrede te Brugge, waar zij door een geestdriftige menigte ontvangen
wordt. Er is vooral overvloed aan muziek, merkt de kroniekschrijver op: ‘Aussi ne
fait à demander s'il y avoit heraulx, trompettes et menestrelz, car tant en y avoit, que
long temps avant n'en avoient tant este ensemble, et y ot trompettes d'argent bien
VIXX ou plus et d'autres trompettes, menestrelz, joueurs d'orgues, de harpes et
d'aultres instruments sans nombre que de force de jouer faisoient tel noise, que toute
la ville en resonoit.’ De hertog komt van het kasteel van Male, met een prachtig
geleide, en uitgedost in een schitterend gewaad. De praallievende Burgondiër
verwaarloost niet zijn toevlucht te nemen tot het kunstmatige van den kleederentooi
om de infante te behagen, een aanduiding, die schijnt te bewijzen dat onze Jan van
Eyck de bekoorlijkheid van zijn model in niets overdreven had. Om tijdens de
godsdienstige plechtigheid, die in de bidplaats van zijn paleis te Brugge plaats grijpt,
aan de zijde van zijn echtgenoote te verschijnen, trekt Filips zich een oogenblik terug
en tooit zich met ‘une moulte riche robe de drap d'or’, die ook nog haar schittering
op het huwelijksmaal zal werpen.
Eens te meer een feestmaal dat de hovelingen vreugdig zal stemmen. De gerechten
volgen elkaar op, ‘fais par grand art et subtilité’, en buiten het paleis schenkt een
spuwer, die den vorm heeft van den Leeuw van Vlaanderen, aan het volk een ‘très
bon vin, dont ceulx qui là venoient povaient prendre à leur plaisir’. Het feestgelag
duurde tot bij het vallen van den dag. Na de Vespers ving een nieuw banket aan:
‘pour qu'il estoit trop avant en la nuit, on ne tint poinst forme de soupper; mais si le
fist ung banquet que ne fut mie mins habondant ne plentureux que ledit diner devant.
Depuis lequel, on dansa longuement et jusque grant temps après mynuit que l'on alla
reposer’.
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Dansen, feestmalen, steekspelen volgden elkaar op gedurende acht dagen, en iederen
dag droegen de hertog en zijn 2.500 ridders nieuwe en zeer kostbare kleederen. Het
was toen dat de hertog de Orde van het Gulden Vlies instelde. Na twaalf dagen
verlaten de hertog en de hertogin Brugge om zich, den 27 Januari, te laten ontvangen
‘in de goede en machtige stad Gent’.
Hier eindigt het verhaal van den kroniekschrijver. Helaas, de geschiedenis van
Filips en Isabella eindigt niet als in de sprookjes van feeën en filmen: ‘en zij trouwden
en waren gelukkig’.
De prinses moet dikwijls en met treurnis gedroomd hebben van den genadevollen
hemel van Portugal en haar goede familieleven. Was zij niet aantrekkelijk genoeg
om den hertog te blijven behagen? Wij weten het niet te best. Van de twee portretten,
die Jan van Eyck schilderde, kennen wij de oorspronkelijke werken niet. Wij kennen
toch één late copie. Het is een teekening van Antoon Succa, den kunstenaar die door
de Aartshertogen Albrecht en Isabella gelast werd de portretten te verzamelen van
de soevereinen der oude Nederlanden; hij teekende dit portret in 1601, naar een
schilderij alsdan in het bezit van Denijs van Villers, kanselier van de kathedraal te
Doornik. De teekenaar schreef er den naam op van Isabella van Portugal. Deze
teekening bevindt zich in de verzameling van teekeningen van Succa in de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel. Zij is niet best geslaagd; maar de opvatting lijkt genoeg op
deze welke Jan van Eyck aanwendde in zijn vrouwenportretten, opdat wij mogen
onderstellen dat zij gemaakt werd naar een portret van dezen kunstenaar. De prinses
draagt een breed kleed met zware mouwen, waarin zij haar handen verbergt; zij heeft
een witte kap op, die een weinig aantrekkelijk gelaat omhult. Het gaat hier echter
slechts om een late copie, en wij mogen in het weinig aantrekkelijk gelaat, dat de
zwakke teekenaar verleent aan de prinses, geen rechtvaardiging zoeken voor het
gedrag van Filips jegens zijn jonge echtgenoote.
Wij bezitten in België nog een andere beeltenis van de prinses, waarin men haar
mag herkennen, niet om een opschrift, maar om haar wapens en om de aanwezigheid
aan haar zijde van haar echtgenoot, Filips den Goede. Het is het dubbele kleine portret
in het museum te Gent. Zeer zwak en zeer laattijdig schilderij, werk van een copiist.
Men weet dat een copie steeds verraderlijk is. Deze copie moet gemaakt zijn naar
een zeer
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mooi portret van Isabella, dat zich in het Louvre bevindt, en waarop de prinses een
buitengewoon zacht en tegemoetkomend uitzicht heeft. Dit schilderij uit het Louvre
is eveneens een copie en zelfs een redelijk late, gemaakt naar de zacht-zoete manier
van Memlinc, en waarin wij moeilijk een copie van een schilderij van Jan van Eyck
kunnen zien: Jan van Eyck volgde dichter zijn model en karakteriseerde dit scherper.
Een ander van haar portretten, dat haar, hoewel nog rijk getooid, voorstelt met een
ontgoochelde uitdrukking, bevindt zich in de verzameling John D. Rockefeller Jr. te
New York. Het is een prachtig werk, dat getuigt van diep inzicht. Ik aarzel niet te
gelooven dat het een schilderij van Rogier van der Weyden is, van 1435 af schilder
van de stad Brussel, waar de prinses verbleef.
Eindelijk kennen wij de beeltenis voorzien met haar wapens, ditmaal in een
muurschildering, gedagteekend van 1448 en toegeschreven aan Nabur Martins, in
de Vleeschhalle te Gent: het is een grootsche figuur van de prinses, geknield en rijk
getooid, maar verscheidene herstellers hebben in 1856, 1887 en 1899, het gelaat
herschilderd. Nog minder waarde kunnen wij hechten aan twee plakketten, het eene
in brons in het Historisch Museum te Basel, en het jaartal 1433 dragende, het andere
in lood, met haar naam en het jaartal 1470, in de staatsmuseums te Berlijn: het gelaat
is er al te zeer verminkt op. M. Luiz Reis Santos, die deze twee portretten liet
verschijnen in het ‘Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis’
(1935, p. 137) trekt eveneens de aandacht op de teekening van een Portugeesch
schilder Domingos Antonio Sequeira, van de XVIIIe-XIXe eeuw, naar een schilderij
in het klooster van Batalha.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

29

Vergadering van 21 Februari 1940.
Zijn aanwezig: de heeren A. CARNOY, bestuurder; L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren: L. VAN PUYVELDE, A. VERMEYLEN, J. SALSMANS, J. MULS, F.V.
TOUSSAINT VAN BOELAERE, J. VAN MIERLO, R. VERDEYEN, F. TIMMERMANS, J.
VAN DE WIJER, A.H. CORNETTE, L. BAEKELMANS, L. GROOTAERS, A. VAN
CAUWELAERT, L. MONTEYNE, J. EECKHOUT, E. CLAES, E. BLANCQUAERT, J. GRAULS,
F. BAUR, J. LINDEMANS, F. DE BACKER, F. DE PILLECIJN, leden;
de heer A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid.
Hebben zich laten verontschuldigen: de heeren E. DE BOM, onder-bestuurder; J.
CUVELIER en W. VAN EEGHEM, leden.
***

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

Onderscheiding: Orde Leopold II. - De heer F.V. TOUSSAINT werd tot
Groot-Officier in de Leopold II-orde benoemd bij gelegenheid van zijn op pensioen
stelling in de hoedanigheid van Directeur Generaal buiten kader bij het Ministerie
van Justitie (Kon. Besl. 28 Januari 1940).
De heer Bestuurder wenscht den heer Toussaint
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geluk in naam der vergadering, die, zegt hij, zich bij de hulde aansluit hem door zijn
Belgische en Hollandsche vrienden in ONZE TIJD gebracht.

Aangekochte boeken
- Niederdeutsche Mundarten im Kreise Herzogtum Lauenburg, von HANS
HEIGENER;
- Die Sprache des niederdeutschen Zimmermans, von JOANNES SOSS;
- Das Feld und seine Bestellung im Niederdeutschen, von WALLHER NIEKERKEN;
- Woordenboek der Nederlandsche Taal. 7e Dl, 42e Afl. 12e Dl., 32e Afl. 15e Dl,
16e Afl.;
- Geur van Bukshout, door F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE;
- Philologie et littérature wallonnes. Vade-Mecum, door M. VALKHOFF;
- Geschiedenis van Vlaanderen, Deel X;
- De Dubbelganger, door F.M. DOSTOJEWSKI.

Aangeboden boeken
Door de Regeering:
- Beeldhouwer Pieter-Antoon Verschaffelt 1710-1793, door OSCAR ROELANTS.

Door den heer Dr. J. GRAULS, uit naam van den schrijver:
- Proeve van oudhasseltsch Glossarium, door Dr. J. GESSLER.

Door den heer ERN. CLAES:
- Des Pfarrer aus dem Kempenband.

Door Prof. Dr. L. GROOTAERS:
- A propos des noms wallons du fruit ‘tapé’;
- Mededeelingen van de Zuidnederlandsche Dialectcentrale 1939. Nr 3-4;
- De namen van de ‘mier’ in de Zuidnederlandsche Dialecten (uit Album
philologum van Prof. Dr. TH. BAADER).
- Van den Levene ons Heeren, als strophisch Gedicht, door C.G. KLOEKE;
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Mededeelingen van den Bestendigen Secretaris.
1. Beernaert-prijs. - Jury. - Een brief dd. 8 dezer vanwege het Ministerie van
Openbaar Onderwijs laat weten, dat de heer Richard Minne, letterkundige te
Sint-Martens-Latem, door de regeering werd aangesteld om deze in de jury voor den
Beernaert-prijs (1940) te vertegenwoordigen.
2. Carton de Wiart-prijs. - Bij brieve van het Ministerie van Openbaar Onderwijs
dd. 22 Januari 1940, wordt de Academie uitgenoodigd een dubbele lijst voor te stellen
van drie leden voor de jury die over het uitreiken van dezen prijs zal te oordeelen
hebben.
De vergadering gaat akkoord om deze twee namenlijsten aan den Minister voor
te leggen:
de heeren J. EECKHOUT, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE en A. VERMEYLEN;
de heeren LODE MONTEYNE, A. VAN CAUWELAERT en J. VAN MIERLO.
3. Commissie van Bijstand voor het Woordenboek der Nederlandsche Taal. In antwoord op den brief van 18 Januari 11. aan Prof. KLOEKE, gedelegeerde van de
Commissie van Bijstand, gestuurd, waarbij werd gemeld dat de Academie de heeren
Fr. Van Cauwelaert en A. Vermeylen tot leden der Commissie voorstelt, ontving op
9 dezer de Bestendige Secretaris een schrijven van haar Buitenlandsch Eerelid.
Namens de Commissie deelt deze mede dat hij met groote ingenomenheid kennis
genomen heeft van de keus door de Academie gedaan.
De heeren Fr. VAN CAUWELAERT en A. VERMEYLEN zullen reeds worden
opgeroepen voor de eerstvolgende
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Commissie-vergadering, die dit voorjaar zal plaats hebben.
4. Is. Opsomer met den titel van Baron vereerd. - De Academie wenschte den
heer Opsomer met zijn hooge onderscheiding geluk.
Deze betuigde zijn hartelijken dank.
5. Afsterven van Z. Exc. Mgr. Ladeuze, Rector van de Universiteit te Leuven.
- De Academie ontving een telegram van wege Prof. Van der Essen om dit afsterven
aan te kondigen.
Het Bestuur antwoordde met een telegram van eerbiedig rouwbeklag.
6. Lode Baekelmans-stichting. - Bij brieve van 17 dezer laat het Ministerie van
Justitie de Academie twee eensluidend verklaarde expedities toekomen van het Kon.
Besl. van 12 Febr. 1940, waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van
de gedane schenking, Anderzijds verneemt de Academie, bij brieve van 22 dezer
vanwege het Ministerie van Openbaar Onderwijs, dat dezelfde mededeeling aan dit
Ministerie werd gedaan.
7. Lissabon. Nationaal Portugeesch Congres 1940. - Collega J. VAN PUYVELDE
liet weten dat hij op dit Congres zal aanwezig zijn, en dat hij de opdracht zou
aannemen de Kon. Vla. Ac. te Lissabon te vertegenwoordigen.
Goedgekeurd.
8. Université Polonaise à l'Etranger. - Bij brieve van 9 dezer eigenhandig door
zeven Poolsche professoren onderteekend, vraagt deze Vereeniging aan de Academie,
dat zij haar invloed zou laten gelden om leniging te bekomen in het lot van de 150
professoren van de Universiteit te Krakow, in een Duitsch kamp overgebracht.
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De Academie zal bij de Belgische Regeering trachten tusschen te komen.
9. Taalexamens voor de candidaten die hun bekwaamheid tot het geven van
onderwijs in de Nederlandsche taal wenschen te doen erkennen. - Bij brieve van
5 Februari 1940, verzoekt de Heer Minister van Openbaar Onderwijs de Academie
een lid te willen aanduiden om deel te nemen aan de werkzaamheden van de daartoe
aan te stellen examen-commissie.
Prof. BLANCQUAERT neemt deze opdracht aan.

Mededeelingen namens de commissies.
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, VERDEYEN (voorz.) CARNOY,
GROOTAERS, BAUR;
als hospiteerende leden: de heeren LINDEMANS, MONTEYNE, WALSCHAP, MULS,
TIMMERMANS.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren CUVELIER, VAN EEGEM en VAN DE WYER.
Op de dagorde staat:
1o) Opmerkelijke Germaansche-Romaansch doubletten in de toponymie. - Lezing
door Prof. A. CARNOY, Bestuurder.
Door de vermenging van Gallo-Romaansche en Germaansche bevolking in onze
gewesten, vinden wij sedert de oudste tijden Germaansch-Romaansche doubletten
van plaatsnamen. Sommige zijn verdwenen, andere, nog bestaande, lijken op het
eerste gezicht zeer verschillend, maar blijken bij nader onder-
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zoek toch uit een zelfden oervorm verklaarbaar. Dit wordt door den spreker
aangetoond met talrijke voorbeelden, o.m. wat betreft Billik-Bergilers, Liek-Oleye,
Oerle-Oreye, Weerst-Warsage, Beert-Brage, enz.
Aan de bespreking nemen deel de heeren GROOTAERS en VERDEYEN.
De Commissie stelt voor, de lezing op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen.
2o) Onderzoek van de nagelaten handschriften van wijlen Dr. L. WILLEMS. - Bij
gebrek aan tijd kon het onderzoek niet worden voortgezet.
II. - Bestendige Commissie voor nieuwere Taalen Letterkunde. - De heer
TOUSSAINT VAN BOELAERE, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren VERMEYLEN, SALSMANS, MULS, TEIRLINCK (voorz.),
TIMMERMANS (onderv.) en CORNETTE.
Op de dagorde staat:
1o) Zuid- en Noord-Nederlandsche Bibliographie over Natuur- en Geneeskunde tot
1800 (10e bijdrage). - Lezing door den heer A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch
eerelid.
Deze 10e bijdrage behandelt de boeken en verhandelingen van auteurs wier naam
met een P of een R begint, in Zuiden Noordnederland tot 1800 over Natuur- en
Geneeskunde verschenen. De nieuwe bijdrage omvat 273 titels, zoodat tot nu toe
2465 publicaties behandeld zijn geworden. Spreker behandelde uitvoeriger de werken,
in oorspronkelijke taal of in vertaling, van Paets van Troostwijk, Palfijn, Simon
Pallas, Paracelsus Bombast van Hohenheim, Ambroise Paré, Piemontois Alexis,
Plenck, Plinius Secundus, Porta, van Ranow Rathlauw en van Roonhuizen, Reyntkens,
Eucharius Roeslin De Oude,
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Rosen van Rosenstein, Rouppe, Rumphius en Fredericus Ruysch.
De Commissie spreekt den wensch uit dat ook deze 10e, zeer belangrijke, bijdrage
van Dr. Van de Velde in de Verslagen en Mededeelingen zou worden opgenomen.

Dagorde
1. Zitting Maart. Vervroeging. - De datum van deze zitting wordt door de
vergadering op 13 Maart vastgesteld.
2. Boekerij der Academie. - De Bestendige Secretaris brengt volgend verslag uit
over den toestand der boekerij eind-1939:
Aanwinsten. - Deze worden zoo regelmatig mogelijk in de Verslagen en
Mededeelingen opgenomen. Gedurende het jaar 1939 beliepen zij tot 270 boeken en
brochuren, 81 tijdschriften en dagbladen.
A. - Daarvan werden 105 boeken en brochuren en 5 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:

3

b) in het buitenland: 63
3)

Door leden:

4)

Door niet-leden:
a) in België:

23

4

4

b) in het buitenland: 1
_____

_____

105

5
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B. - Werden aangekocht: 165 boeken en 25 tijdschriften.
C. - In ruil voor haar Verslagen en Mededeelingen en haar Jaarboek ontving de
Academie:
a) uit België: 35 tijdschriften en dagbladen;
b) uit het buitenland: 16 tijdschriften.

3. Jaarboek 1940 der Academie. - Het Bestuur doet een oproep aan de leden om
van hen te bekomen, dat zij hunne bijdragen (levensschetsen van overleden Collega's,
auto-bibliographische nota's), zoo spoedig mogelijk op de Academie zouden insturen
ten einde het verschijnen van het Jaarboek 1940 in Maart mogelijk te maken.
4. Dr. Boutens, buitenlandsch-eerelid der Academie, 70 jaar. - Bij deze
gelegenheid wordt op voorstel van den hr. A. VERMEYLEN door de Academie besloten,
den uitstekenden dichter een telegram van gelukwenschen te laten geworden.
5. Lezing door Prof. J. Salsmans, S.J.: Poirter's gedichten in de Afbeeldinghe der
Eerste Eeuwe. - De vergadering gaat akkoord met het voorstel van den heer Bestuurder
deze lezing in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
6. Keurraden voor de Academische prijzen 1940. - Deze kwamen na de algemeene
vergadering voor de eerste maal bijeen, nl. voor den A. Beernaert-prijs, den J.
Eeckhout-prijs en den J. Van Ginderachter-prijs.
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Poirters' gedichten in de ‘Afbeeldinghe van d'eerste eeuwe...’
Door Prof. J. Salsmans S.I.
Werkend lid der Koninkl. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde.
Prof. Dr. Maur. Sabbe heeft in onze Academie (Versl. en Mededeel. 1929, bl. 275)
gewezen op ‘Een gedicht op den Slag van Calloo’, dat in 1638, zeer waarschijnlijk
door P. Adriaan Poirters S.I., in het jaar zijner priesterwijding, gemaakt werd. Het
zouden de eerste uitgegeven verzen van onzen volksdichter zijn.
Twee jaar later verschijnen weer gedichten van hem, nl. in de Afbeeldinghe van
d'eerste eeuwe der Sociëteyt Iesu (1640; 705 bl.), de Nederlandsche bewerking van
Imago primi saeculi, het gedenkboek dat de Vlaamsche Jezuïeten, nu juist drie eeuwen
geleden, lieten verschijnen bij Plantijn te Antwerpen. P. Poirters, toen vijf en dertig
jaar oud, werd door zijn Oversten gelast te zorgen voor de gedichten in het
Nederlandsch. De meeste zijn zeker door hem zelf opgesteld; de andere heeft hij
althans nagezien. Geen eenvoudige vertaling der latijnsche dichtstukken uit de
oorspronkelijke uitgave: veel gedachten en toepassingen komen van onzen
Nederlandschen dichter; we zullen trouwens den echt Poirteriaanschen trant in de
verzen zelf herkennen. Papebrochius(1) getuigt dat P. Poirters vlug werkte, en toch
overtreffen sommige zijner stukjes het latijnsch oorspronkelijke.
***

Eerst een paar woorden over het jubelboek zelf. Het biedt een afwisseling van proza
en van gedichten die alle een ‘zinnebeeld’ verklaren, naar de wijze der
‘emblemataliteratuur’. De

(1) Korte Aen-wysinghe van het leven en de werken des auteurs, door D. Papebrochius S.I. in
‘Het Heylich Hof van Keyser Theodosius’, door Poirters. Zie ook Papebrochius, Annales
Antverpienses, IV, bl. 414; Dr. Rombouts, Leven en Werken van P.A. Poirters (Gent, Kon.
Vl. Acad.), bl. 66 vlg.
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prachtige kopergravures zijn overgenomen uit de latijnsche uitgaaf. Het proza is
grootendeels het werk van P. Laur. Uwens.
Na een ‘Voor-reden’ waar men uitlegt hoe het past dit ‘jubilee’ te vieren, staat een
‘Voor-dicht’, een profetische openbaring aan St. Ignatius waarin deze de uitbreiding
van zijn Gezelschap voorziet en de groote mannen die het voortbrengen zal. Dan
volgt een reeks ‘Sinne-beelden’ met gedichten, zooals telkens op het einde der zes
Boeken.
Het ‘Eerste Boeck’ handelt over de stichting en de eigenschappen der ‘opgaende
Sociëteyt’.
Het ‘Tweede Boeck’ beschrijft de uitbreiding der ‘voortgaende Sociëteyt’, tot in
de Missiën van Azië, Afrika en Amerika.
Het ‘Derde Boeck’ somt de bezigheden der ‘werckende Sociëteyt’ op: predicatie
en biecht-hooren, hooge en middelbare scholen, seminariën en katechismusonderricht.
Mariacongregaties, biddagen op Vastenavond en Generale Communie, retraites
volgens de ‘Oefeningen’ van St. Ignatius, hulpbieding aan armen en zieken, en, in
de verre Missiën, aan de heidenen. Hier (zie ook bl. 471 vlg.) treffen we het
kultuurwerk der Sociëteit aan, in onderwijs en opvoeding, in beschaving en
wetenschap, met de namen der mannen die reeds in die ‘eerste eeuwe’ beroemd zijn
geworden vooral in de theologische vakken, Canisius en Bellarminus, beiden nu
heilig verklaard en tot Kerkleeraar uitgeroepen, Suarez, Vasquez, Maldonatus, Molina,
Lessius, Cornelius a Lapide en vele anderen. Uitdrukkelijk staat vermeld (bl. 222)
‘de maniere die de Sociëteyt ghebruyckt, ende voor een meerder deel in swangh
ghebraght heeft in 't leeren van de Godtheyt: want voor haere tijden was Magister
sententiarum (Petrus Lombardus) meer in voge, ende, soo veel d'orden van de
materien aengaet, wierdt meer ghevolght als S. Thomas van Aquinen; maer sedert
onse Professeurs, is te Loven van Bellarminus, ende elders van andere, ende soo
voorts, bykans in alle Catholijcke Universiteyten, de loffelijcke methode van desen
Enghelijcken Docteur, met uytsluytinghe van andere, inghebraght’.
In het ‘Vierde Boeck’ komt de ‘lijdende Sociëteyt’ aan de beurt, nl. de
lastercampagnes en bloedige vervolgingen, zoowel in Europa als in de Missiën(1).

(1) Hier staat een merkwaardig anagram: Ignatius, Xaverius = gavisi sunt vexari.
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Het ‘Vijfde Boeck’ legt uit, hoe de ‘Sociëteyt vereerd’ wordt, door Ignatius en
Xaverius, door haar martelaren, door mirakelen, geleerdheid en deugd, ja door
getuigenissen van Pausen, Bisschoppen, Vorsten, Steden, Universiteiten en
kloosterlingen van andere Orden.
Het ‘Seste Boeck’ beschrijft in het bijzonder de ‘Duyts-Nederlandtsche Sociëteyt’.
Men lette op die vertaling van Flandro-Belgica: de woorden Vlaamsch, Belgisch
worden geenszins gebezigd, maar volgens het algemeen gebruik van dien tijd, zegt
men Nederlandt, Nederlandtsch voor Belgium, Belgicus. Ook in de ‘Approbatie’
achteraan, door Gaspar Estrix, plebaan van Antwerpen en librorum censor, gedateerd
17 December 1640, staat ‘onse Duyts-Nederlandtsche taele’.
In dit Boek vernemen we, hoe de Sociëteit ‘eerst in de Nederlanden gekomen ende
aengenomen is’; hoe zij ‘in Duyts-Nederlandt verbreydt is’, voornamelijk nadat de
‘Nederlandtsche provincie’, door St. Ignatius gesticht, in 1611-1612 gesplitst werd
in een ‘Walsch-Nederlandtsche’ en een ‘Duyts-Nederlandtsche’. Verder beschrijft
men den ‘arbeyt’ ongeveer volgens de orde in het ‘Derde Boeck’ gevolgd voor de
Compagnie in 't algemeen.
Niet van belang ontbloot is het volgende. In 1640 telt de Flandro-Belgica reeds
negentien Colleges(1), waar de jeugd klassiek en humanistisch onderricht ontvangt.
- ‘'t Ghetal van de sermoonen die wy jaerlijcks in de Neder-Duytsche taele doen,
loopt verre boven de vijfthien duysent’ (bl. 571). - Door hun lessen en hun boeken
hebben uitgemunt in de godgeleerde wetenschappen(2) St. Robertus Bellarminus die
doceerde te Leuven, St. Petrus Canisius (bl. 652) van Nijmegen, Frans Coster
(Costerus) van Mechelen (bl. 666), Lenaert Leys (Leonardus Lessius) van Brecht
(bl. 636, 670), AEg. De Coningh, professor te Leuven (bl. 675), Cornelius a Lapide
(Van den Steen) van Bocholt (bl. 661), Heribertus Rosweyde, van Utrecht, ontwerper
der Acta Sanctorum, en anderen. - Onze Nederlandsch-sprekende Paters maakten
zich ook zeer verdienstelijk in de ‘swaere

(1) Leuven, Antwerpen, Brugge, Maastricht, Kortrijk, Gent, Ieper, Brussel, Winoksbergen, 's
Hertogenbosch, Roermond, Mechelen, Duinkerken, Cassel, Belle, Oudenaarde, Aalst, Halle,
Breda.
(2) Bollandus, Papebrochius, Hazart... bloeiden meest na 1640.
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seyndinghen’: zoo noemden ze bijzonder moeilijke ondernemingen, als de
‘Hollandtsche Missie’, nl. de zielzorg in Noord-Nederland in die beroerde tijden van
Reformatie en van vervolgingen van wege de Geuzen; de ‘Missie nae 't legher’, het
aalmoezenierschap bij de Spaansche troepen(1) waarbij eenige Paters op het slagveld
den dood vonden; de ‘Missie nae de schepen’ of het aalmoezenierschap op de
Spaansche vloot, waar Poirters zelf aan meedeed (1638-1639); de ‘Missie nae de
peste’, de verzorging der besmettelijke zieken, wat geen licht karweitje was(2) bij
ontoereikende inrichting der hospitalen! - Gelijk overal hadden de Jezuïeten in
Nederland tegenspraak en vervolging te lijden(3); te Maastricht in 1638 werden er
drie gefolterd en onthoofd. Doch die wederwaardigheden waren plaatselijk en
voorbijgaand, zoodat in die ‘eerste eeuwe’ het Gezelschap wellicht nergens meer
dan in onze gewesten voorspoed en populariteit genoot, bijzonder door de gunst der
vorsten, Albrecht en Isabella. - Onder de verdienstelijke Nederlanders in de
Jezuïetenorde worden nog geprezen P. Gaspar

(1) Als specimen van het proza, halen we hier aan (bl. 606) ‘... hoe swaer dese Missie is, in
dewelcke niet anders als hongher en kommer van aermoede, vuyligheyt en stanck van siecke
en doode lichaemen, koude en hitte, reghen en windt vande onghesteltheyt des hemels,
kranckheden van onghemack ende arbeydt, ten laetsten de doodt selve nu van den vijandt,
dan van de peste, ende andere legher-sieckten te verwachten is. Heele maenden niet uyt sijne
kleederen te gaen, onder den blaeuwen hemel op koude en voghtighe aerde te slaepen,
beschimmelt en vermuft broodt t'eten, troebel ende onghesondt water te drincken, van
ghewormte schier te leven, met rouw ende ongodtlijck volck om te gaen: dat zijn hier onse
daghelijcksche renten.’ Hier is zeker een ooggetuige aan het woord.
(2) Niet minder dan 51 Jezuïeten schoten er het leven bij in: 24 te Antwerpen, 11 te Gent, 4 te
Brugge, 4 te Mechelen, 8 in Holland.
(3) De humanistisch-gevormde Paters troostten zich (bl. 645) door op hun ‘vijanden’ het epigram
van Martialis op zekeren Sabidius toe te passen:
Non amo te, Sabidi, nec possum dicere quare;
Hoc tantum possum dicere: Non amo te.
'k En heb u doch niet lief; 'k en kan gheen reden vinden;
Dan dit seggh' ick alleen, dat ick u noyt beminden.
Merkwaardig zijn de lotgevallen (bl. 623) der Jezuïeten te Antwerpen in 1578; - ook de
moeilijkheden van P. Lessius met de Hoogeschool van Leuven (bl. 636) in de theologische
gedachtenwisseling omtrent de ‘genade’; in 't bijzonder betreurt men (bl. 639) dat door het
verschijnen van het boek ‘Augustinus’ van Jansenius, in dit jaar 1640, de kwestie opnieuw
te berde komt.
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Berse (Barzaeus), van Zierikzee, een ijverig medewerker van St. Franciscus Xaverius
in Indië (bl. 435, 655); en de H. Johannes Berchmans, van Diest (bl. 30, 423, 661):
deze twee namen mochten hier niet onvermeld blijven.
***

Dat zijn namen en daden en cijfers. Prof. Boehmer(1), een protestant, erkent, dat de
geestdrift der Vlaamsche Jezuïeten, bij hun honderdjarig bestaan, oplaait uit feiten,
uit prachtige uitslagen, die zelfs nuchtere Nederlanders, niet licht tot overdrijving
overslaande, konden in vervoering brengen. Hij betreurt toch den al te
dithyrambischen toon van de Imago primi saeculi; wat wij ook zonder aarzelen voor
de Afbeeldinghe doen, doch in mindere mate. ‘Maar, merkt P. Brucker heel snedig
op(2), zullen de Jezuïeten wel ooit bescheiden genoeg kunnen zijn volgens hun
tegenstanders en benijders?’ Ten minste besluiten we met recht, uit hetgeen de Orde
onbetwistbaar gepresteerd heeft, dat ze, bijzonder door haar onderwijs en haar boeken,
in de zeventiende eeuw een diepen kultureelen invloed had ten bate van ons volk.
Dat wordt volmondig erkend door Pirenne in zijn Histoire de Belgique (IV, bl.
359-375), en mocht dit jaar, bij het vierhonderdjarig bestaan der Sociëteit, in onze
Academie wel eens herdacht worden.
***

Doch het wordt tijd onze aandacht te vestigen op Poirters' dichterlijk werk in de
Afbeeldinghe. Men vindt hem daar reeds gelijk hij zich later betuigen zal, met zijn
gebreken, ja, maar ook met zijn hoedanigheden: hij zal niet veel meer moeten
bijleeren, om vijf jaar later de schrijver van Het Masker van de wereldt afghetrocken
(1645 vlg.) te worden.
In de Afbeeldinghe (bl. 259) vermeldt hij al den Tour van à la mode, den
pronkerigen Brusselschen wandeltoer, uitvoerig in het Masker beschreven (bl. 27).
In het zoogezegde toekomstvisioen van Ignatius staan er

(1) Die Jesuiten (2e uitg. Leipzig, 1913).
(2) Zie Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas (Brussel,
1928-1929), II, bl. 546 vlg.
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acht verzen, die, met eenige varianten, weerkomen in het Masker: het is wel eens
belangwekkend op te merken hoe Poirters zijn eigen verzen... verbeterde.
Afbeeldinghe, bl. 14.
Ignatius die vlamt en gloeyt gheheel van binnen;
O wat een soet verdriet is 't vier van suyver minnen!
Dan siet hy nae het West, dan siet hy nae het Oost;
En of hy wil of niet, hy weent en vindt noch troost.
Soo langh als hy den brandt kost in den boesem sluyten,
Soo sprack 't ghemoedt alleen; men hoorde niet van buyten.
Doch wie heeft langh ghemint en spraeckeloos ghestaen?
Den sucht moet uyt het hert; 't en kan niet anders gaen.

Masker, bl. 39 (Uitg. 1935).
Hy wordter door geraeckt; het treft hem heel van binnen;
O wat een soet verdriet is 't vyer van suyver minnen!
Dan siet hy naer het West, dan siet hy naer het Oost.
Sijn blijschap wort bedroeft, en weent uyt enckel troost.
Soo langh als hy den brandt kost in den boesem sluyten,
Soo sprack 't ghemoedt alleen; men hoorde niet van buyten.
Maer wie heeft langh ghemindt en sprakeloos gestaen?
Hy sucht, hy vlamt, hy blaeckt, het vyer gaet seffens aen.

Laten we hier in het voorbijgaan opmerken, hoe zelfs de orthografie onvast is.
De gedaanteverwisseling van Daphne in een laurier komt voor als een ‘Sinnebeeld’
in de Afbeeldinghe (bl. 118), en in het Masker (bl. 163), en nogmaals in Den Spieghel
van Philagie (bl. 195; uitg. 1937), telkens met eenige varianten. Merkwaardig is het,
dat in dit laatste boek (1674) op sommige plaatsen de lezing van de Afbeeldinghe,
en niet die van het Masker, herdrukt wordt. Daar ook verwijst Poirters zelf naar de
Afbeeldinghe: een duidelijk teeken dat het toentertijd niet misstond zijn eigen verzen
nog eens op te disschen. In het Masker (bl. 163) bekent de Schrijver, dat het
‘Sinnen-beelt’ zelf komt van zijn ‘lofweerdigen ende gheleerden Meester P. Sidronius
de Hossche’: hij had nl. tijdens zijn humaniora in Den Bosch Hosschius als leeraar
gehad.
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Afbeeldinghe, blz. 118.

Masker, blz. 163.

Spieghel van Philagie, blz.
194.
Het was ontrent den koelen Als Phoebus in den koelen Het was ontrent den koelen
Mey,
mey
Mey,
Als Phoebus eens ghingh
nae de hey,

Gaet jaeghen aen de groene Als Phoebus joegh ontrent
hey,
de hey,

Daet thymis en soo menigh Daer thymus en het
kruyt
jeughdigh kruyt

Daer thymis en heel
geurich kruyt

Omtrent de soete lenten
spruyt,

Ontrent de soete Lenten
spruyt,

Ontrent de soete lenten
spruyt.

Sijn pijlen waeren noch
heel root

En heeft de pijlen bloedigh
roodt

Van Python die hy had
ghedoot.

Van Python, die hy heeft
ghedoodt:

Doch eer hy by sijn huys
ghenaeckt,

Soo wierdt den jagher selfs
gheraeckt

Soo wordt den iaegher self Eer dat hy we'er sijn huys
gheraeckt.
ghenaeckt.
Want soo hy dwaelt nu
hier, nu daer,

Want soo hy dwaelden hier Terwijl hy dwaelt, en hier
en daer,
en daer,

Soo wordt hy een Godin
gewaer,

Soo wordt hy een Goddin Soo wordt hy een Godin
ghewaer:
gewaer;

Sijn hert dat wierde heel
ontstelt,

Sijn herte wordt gheheel
ontstelt,

Sijn herte wierdt gheheel
ontstelt,

Wanneer hy Daphnis vondt Wanneer hy Daphne siet in Wanneer hy Daphne vindt
in 't velt:
in 't velt;
't velt.
Hy seyndt voor uyt een
soeten lach,

Hy seyndt voor uyt een
soeten lach,

Hy seyndt voor uyt een
soeten lach,

En biedt de maghet goeden En biedt de Maghet goeden En wenscht de Maeghet
dagh,
dach,
goeden dach,
En offert haer te doen
geley,

En offert haer te doen
gheley,

En offert haer te doen
gheley

Oft door het bosch, oft
langhs de hey,

Of door het bosch, of
langhs de hey;

Of door het bosch, of lanx
de hey.

En heeft maer honigh in
den mondt,

En heeft puer honigh in
den mondt,

Hy seyt, sijn herte was
ghewondt.

En seydt, sijn herte was
ghewondt.
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Ter wijl hy leydt, en
vleydt, en sucht,

Ter wijl hy leyt, en vleyt,
en sucht,

Terwijl hy leydt, en vleydt,
en sucht

Soo neemt de suyv're
maeght de vlucht,

De suyver Maghet neemt
de vlucht;

Soo nemt de suyv're
Maeght de vlucht,

En sy loopt voor, en hy
loopt naer,

En sy loopt voor, en hy
loopt naer,

En sy loopt voor, en hy
loopt naer,

En daer loopt dat oneenigh En daer loopt dat on-eenigh En daer loopt dat on-eenich
paer.
paer:
paer;
Het scheen, hy was soo
dapper vlugh,

Het scheen, hy was soo
dapper vlugh,

Al had hy vleugels op den Al hadd' hy vleughels op
rugh;
den ruggh';

Hy was soo wonder dapper
vlugh,
Want hy had vleughels op
den rugh.
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Afbeeldinghe, blz. 118.

Masker, blz. 163.

Doch soo hy haer nu
hebben wouw,

Doch soo hy haer nu
hebben souw,

Spieghel van Philagie, blz.
194.
Doch soo hy haer nu
hebben wouw

En dat hy haer nu vatten
souw,

En dat hy haer nu vatten
wouw,

En dat hy haer nu vatten
souw,

Soo is terstondt het aerdigh Soo is terstondt het aerdigh Soo is terstondt het aerdich
dier
Dier
dier
Verandert in een groen
laurier

Verandert in een groen
Laurier

Verandert in een groen
laurier!

En Phoebus stonter op en
keeck,
En sagh van spijt en
schande bleeck:
En sy en wierde noyt de
bruyt,

Want sy en wierter noyt de En sy en wierde noyt de
Bruyt:
bruyt,

En hier med' is de fabel
uyt.

En hier med' is de fabel
uyt.

En hier med' is de fabel
uyt.

Een maget die niet vallen Een Maghet die niet vallen Een Maeghet die niet
wil,
wil,
vallen wil,
En magh niet veel zijn op En magh niet veel zijn op En magh niet veel zijn op
den dril,
den dril.
den dril,
En dan is 't beter eens
ghevlucht,

En dan is 't beter eens
ghevlucht,

En dan ist beter eens
ghevlucht,

Als veel en langhen tijdt
gesucht.

Als veel en langhen tijdt
ghesucht:

Als veel en langhen tijdt
ghesucht,

Want siet, op een
verbrande vlaey

Want siet op een verbrande Want siet op een
vlaey
ver-brande vlaey

Daer stroytmen 't suycker Daer strooytmen suycker
al te spaey.
al te spaey;

Daer strooytmen 't suycker
al te spaey.

Den maeghdom, en
verloren eer,

Den maeghdom en
verloren eer

Den maeghdom en
ver-loren eer,

Wat dat ghy schreyt, en
keert' niet weer.

En komen met gheen
krijten weer.

Wat datmen schreyt, en
keert noyt weer.

Soo dan, is 't dat ghy vlucht Daerom soo schouwt dit
het vier,
vlieghend' vyer,
Ghy wordt gekroont met
een laurier.

Wie dan in tijdts vlucht
voor het vier,

En ick kroon u met groen Die wordt ghekroont met
Laurier.
den laurier.
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Maer die blijft staen, en die
het waeght,
Het waer mirakel bleef sy
Maeght.
De vlucht is hier een
glori-werck,
En soo maeckt ons de
swackheyt sterck.
Gunt my, o Heer, dat ick
altijdt
Den lauwer-krans brengh
uyt den strijdt,
In desen oorlogh (fael ick
niet)
Wint meest, die minst den
vyandt siet.
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Ook zijn er reeds in de Afbeeldinghe scherpe verzen tegen de jonkers die groot vertoon
maken met wapens, maar niet durven gaan vechten:
Afbeeldinghe, bl. 386.
Hier suldy moghen sien licht-opghetoyde ionckers,
Met Spaensche lemmers aen, verwaende straeten-pronckers,
Dees stellen al hun eer in silver en in gout:
Waer niet ghevochten wordt, daer toonen sy hen stout.
Sy hanghen in hun sael schoon harnas en helmetten,
Rapiers van Noordsche stael die sy te proncken setten,
Rondassen ghebruyneert, carbijnen wel ghemaeckt,
Soo dat het in de son meer als de sonne blaeckt.
Maer laet de trommels slaen, en laet trompetten blaesen,
Dat Mars eens in de nacht rondom de stadt komt raesen,
Al dat schoon pronck-gheweer wordt in de kas ghedaen:
Mijn ioncker wel ghedeckt wacht hoe het sal vergaen.
Dit is het krijghs-ghebruyck van dese wapen-draegers,
Soldaeten by den heerdt, ghepluymde haesen-iaeghers,
Die dan verwinders zijn als hun rapierken 't best
Hanght nae den nieuwen snuf met silver op 't ghevest....

Deze verzen zijn te vergelijken met die uit den Tour à la mode (Masker, bl. 33; Versl.
en Mededeel. der K. Vl. Acad. 1930, bl. 186-187):
Ick kenn' u scherm-school wel.... enz.

In de Afbeeldinghe (bl. 405) wordt ook al, in echt Poirteriaanschen trant, de praalzieke
vrouw beschreven, die gekleed gaat boven haar stand. Dit type van Haxken-Paxken
komt vaak terug in de latere werken:
't Is schand dat ieder een soo gaet,
En niet en kent sijn eyghen staet:
Want siet, de alderschoonste stof,
Die niemandt droegh als die van 't Hof,
Die eerstmael droegh den edel-man,
Die draeght nu Hansken alleman.
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En dat voor ioffrouw was alleen,
Dat is nu aen de maert ghemeen.
Het kraeckt al watter is aen 't lijf;
Daer gaet me-ioffer steegh en stijf,
En komt soo trots daer aen ghestapt,
Schoon dat den man maer schoenen lapt...

Tot op het einde van zijn leven heeft Poirters verzen overgenomen uit de Afbeeldinghe.
Zoo vinden we ook in zijn opus postumum, Het heyligh Hof van Theodosius, het
Sinne-beeld van de berenjongen, die moeten gelikt worden.
Afbeeldinghe, bl. 288:
Wanneer den beyr in 't eerst gheworpen heeft sijn ionghen,
Soo is 't een rouw stuck vleesch in eenen klont ghedrongen.
Men vint noch poot, noch klauw; men siet daer hooft, noch steert,
Soo ligghen altemael de leên in een verweert.
Aensietse waer ghy wilt, gh'en kondt daer niet af maken,
En de natuer alleen weet daer niet door te raken.
Al is 't een beyren-draght, 't en heeft noch gheen fatsoen,
Voor dat den beyr haer leckt: de tongh die moet het doen.
't Gaet oock alsoo met ons; 't gaet oock soo met de menschen.
Wat gheeft dat iemandt heeft, oft iemandt oock moght wenschen,
Het is al plomp en bot, onaerdigh, onvolmaekt,
Tot datter ergens eens een tongh omtrent gheraeckt.
Het wesen en 't fatsoen dat moet allenghskens komen;
Den rouwen aerdt en wordt noyt seffens afghenomen;
En dat scheen eenen block en dat had luttel gheest
Dat kan den leeraer slaen op eenen nieuwen leest.

Dit alles om te betuigen, dat tot opvoeding en onderwijzing een leeraar of predikant,
een ‘tong’, noodig is.
Verder (bl. 409) om te bewijzen, dat soms boeien en banden tot voordeel strekken,
dient het frissche ‘Sinne-beeld’ van de ‘reepkens’ (ook voorkomende in Het heyligh
Hof van Theodosius), die bloemen samenhouden en schooner doen voorkomen:
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Siet, als dese reepkens sluyten
En haer bloemkens houwen vast
Qualijck kijckter een daer buyten
Soo langh als het plantjen wast:
Hier van heeft het schoonder wesen,
En daer by een soet ghelaet;
Dan is 't dat het wordt ghepresen
Als 't soo voor een venster staet.

In de Afbeeldinghe, zooals elders, valt het op, dat onze dichter doorgaans beter lukt
in kleinere versmaat dan in de alexandrijnen.
***

Benevens deze stukken, die in latere werken letterlijk of althans als ‘reminiscenties’
terug te vinden zijn, zullen we nu bepaalde schoone verzen uit de Afbeeldinghe
aanhalen, waar men tot nog toe te weinig op gelet heeft, en die niet in het vergeetboek
mogen terechtkomen: de nog bestaande exemplaren van de Afbeeldinghe zijn niet
in ieders bereik.
Snedig en veelzeggend is zeker het volgende:
Bl. 25

Hoe vroom is een swack hert dat krachten
haelt by Godt!

35

Al wat van arents komt, dat wilt om 't
hooghste vliegen.

97

Men seyt, een gierigh hert dan eerst niet
meer begheert,
Wanneer de schraele doot vervult den
mondt met eerdt.

98

Over Gods Voorzienigheid omtrent
levensonderhoud:
Gh'en kent u Vader niet, is 't dat ghy daer
voor vreest:
Als 't al verlaten is, dan sorght hy
aldermeest...
Als 't hert maer wel gherust voor God en
al de menschen
Magh leven sonder schult, dat is dat ick
kan wenschen.
De rest sal Godt voorsien, dat is doch
synen aert.
Die sich op Godt betrouwt, die is
ghenoegh bewaert.
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't En is niet altijdt gout, dat schoon voor
d'oogen blinckt.

109

Wie qualijck is gehoudt (gehuwd), heeft
hier sijn vage-vier.

109

Maer als het vercken droomt, dan is 't
altijdt van draf.

111

De ledicheyt alleen is moeder van de
sonden.
Aen eenen steen die rolt, en wast geen
onkruyt aen.
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Soms is het laatste vers van een Sinne-beeld het zinrijkst:
129

Een hellen diamant blinckt op een
donck're stof.

135

Als liefde niet en groeit, dan is 't gheen
liefde meer.

523

Der Martelaren bloedt maeckt altijdt
vruchtbaer landt.

Aangaande den oorlog, die ook in dien tijd woedde, zucht Poirters:
195 Godt gaef dat dese vlam ten laetsten wierdt gheblust
Soo kreegh ons vader-landt de langh-ghewenschte rust.

En om nu wat langere stukjes te doen waardeeren, ziehier hoe onze schalksche dichter
een papegaai laat spreken, die het in zijn kooi goed heeft:
98 Al schijn ick hier soo vast, al ben ick in ghesloten
Soo weet dat my dit slot niet eens en heeft verdroten:
Ick springh, ick singh, ick klap, ick spreeck een ieder aen,
Een ieder die my siet, blijft voor mijn kevi staen.
Als ick noch vloogh in 't bosch, moest ick mijn aes gaen haelen
En soecken spijs in 't wildt, langhs berghen en langhs daelen;
En kreegh ick dan op 't laetst een sleck oft vuyle pier,
Dan was ick vol van vreught, dan maeckt' ick goede cier.
Nu leef ick sonder sorgh, ick spreeck gheleerde taelen;
Ick fluyt een lustigh liedt; den kost can my noyt faelen.
Mijn heere ben ick lief; hy voeydt my als sijn kindt:
't Is al voor Perroqué wat lieffelijcks men vindt.

Het volgende is echt Poirteriaansch:
114 Hoe veel en staen daer niet voor spiegels gansche dagen
Om een paruyck alleen, om 't speten van twee kragen?
D'een poeyert en blancket, d'een gomt en krolt en draeyt:
Die veel voor spiegels staet, weet dat sy selden naeyt.
Och, vondt men eens een glas, dat ons souw konnen leeren
Wat datter in het hert noch al hanght te friseeren!
Veel gaen gelijck een pauw in sijd', fluweel, satijn,
Die misschien in de siel soo vuyl als verckens zijn.
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Dan volgt de beschrijving van een kind, een frisschen krullebol, die een spiegel
houdt, maar door zijn adem zijn beeld bederft. Het is te lief om het niet aan te halen.
115 Sy doen ghelijck dit kindt dat wou een spiegel houwen,
Om daer sijn witte sneeuw en root corael t'aenschouwen.
Het neemt hem in sijn handt: daer sit den krolle-bol,
En spiegelt wat hy magh, en siet sijn buycksken vol.
Dan siet hy op het root van alle bey sijn wanghen;
't Schijnt dat op elcken kant een roosken is gehangen.
Dan siet het sijnen mondt, dan siet het op sijn kin,
En merckt, soo draey hy lacht, daer komt een kloofken in.
Dan siet het sijnen hals, dan sijn ijvoore tanden,
En dan sijn goudt-geel hayr en sijn sneeuw-witte handen:
Dit siet het al te mael, iae stelt noch mondt aen mondt,
Als of daer in 't gelas een ander knechtjen stondt.
Elaes! ter wijl hy kust, den asem comt ghevlogen,
En siet, den spiegel wordt terstond heel overtogen;
Den luyster isser af; sijn root, sijn goudt-gheel hayr
En siet men niet te meer dan of 't daer niet en waer.
Hy vaeght wat met sijn handt, en siet daer door sijn locken,
Hy siet sijn aensicht, doch met stucken en met brocken,
Omdat den spiegel maer een weynigh is bedouwt.
Hoe haest is iet gedaen dat al te langh berouwt!

Het is wel te verwachten, dat Poirters hier ook op het belang eener goede opvoeding
zal wijzen:
283 Men siet dit alle daegh, dat in de teere sinnen
De konst door soet beleydt den aerdt komt overwinnen:
Het is een meesters stuck aen d'onbesnoeyde ieught
Te geven het fatsoen van een oprechte deught.

Uit de bijzonder schoone gedichtjes(1) kies ik de beschrijving der biekens:

(1) Zie b.v. bl. 286, 298, 688.
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292 Siet de biekens, soete dieren,
Sietse daer om honigh swieren,
Sietse swermen om het groen:
Ieder heeft soo veel te doen.
O, sy weten soo te sluypen
En soo in de bloem te kruypen....
En het dierken is soo ergh:
't Suyght daer uyt het soetste mergh.
't Een, dat heeft de witte rosen
Voor syn beste proy verkosen;
't Ander swiert omtrent den kant
Daer den tymus is gheplant.
Staen daer ergens groene linden
Daer gaet het sijn schatten vinden;
Oft is 't datter boeck-weyt bloeyt,
't Vlieght daer henen onvermoeyt;
Daer en kan 't sich niet versaeden,
't Gaet syselven overlaeden.
En daer nae het soet ghespuys
Vlieght met al sijn vracht nae huys.
Doch al dat het hier komt stelen,
Dat en doet de bloem niet quelen,
Schoon de bloem haer honigh schenckt,
Daerom wordtse niet ghekrenckt....

En nu een psychologische typeering van den nijdigaard:
388 Nijders ooghen noyt ghedooghen
Dat de son in 't waeter schijnt;
Hy wilt daeghen vol van vlaeghen;
Het schoon weer is 't dat hem pijnt.
Sijn quaey lusten noyt en rusten,
Onghestaedigh ure werck.
Sijn ghedachten gaen by nachten
En by daeghen even sterck.
Rust hy, gaet hy, sit hy, staet hy,
Over al is 't dat hy loert.
Siet hem loncken, siet hem voncken,
Vanden nijdt heel wegh ghevoert....

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

51
Waarin komt een geleerde overeen met een... dronkaard?... Dat beiden 's nachts
droomen van hetgeen hun belangstelling gaande maakt:
Vraeght den gheleerden man wat hy by nachte doet:
Hy droomt van sijnen boeck, die hy noch drucken moet.
Daar integendeel:
Al light den dronckaert t'huys en ronckt in sijnen nest,
Noch droomt hy van het bier, welck datter was het best.

Doch paulo maiora canamus! namelijk de laatste verzen van het laatste Sinne-beeld:
703 Alleen volherdt de deught. Spijt doodt en tijdt en iaeren,
Sy houdt haer eerste ieughdt; s'en kent gheen grijse haeren.
Gheluckigh is den mensch die sich tot haer begheeft:
Al haelt hem eens de doodt, weet dat hy eeuwigh leeft.
***

Laten we ten slotte betuigen, dat we bij nadere instudeering de gedichten van Poirters
in de Afbeeldinghe merkwaardiger en belangwekkender vonden dan wij eerst
vermoedden; en daarom, ten bate van onze letterkundige geschiedenis, vestigden wij
er de aandacht op, ten einde die merkwaardige verzen aan de vergetelheid te
onttrekken.
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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
10e Bijdrage
(Paape tot Rusting)
Deze 10e bijdrage omvat de bibliographie van de schrijvers wier namen beginnen
met de letters P en R, en 273 titels. Met de vorige bijdragen, telt deze bibliographie,
met letter R inbegrepen, 2192 + 273 = 2465 boeken en verhandelingen.

P
Nijverheid. 1794 Paape G. De plateelbakker. Dordrecht Blussé.
Dit stuk is het 12e deel van de Volledige beschrijving van alle Konsten uitgegeven
door P.J. Kasteleyn. Zie Kasteleyn.
Plantenkunde. 1701 Paars Adriaan. Index botanicus of naamrol van de Batavsche
en Hollandsche schrijvers. Leiden 1701.
Physica. 1785 Paets van Troostwijk. De vorderingen die men in de luchtkennis
gemaakt heeft en de ontdekkingen, welke daaruit zijn voortgevloeid. Alg. Mag.
Wetenschap 1785 I2 p 607.
Electriciteit. 1787 Paets van Troostwijk en C.R.F. Kraijenhoff. Verhandeling over
zekere onderscheidene figuren, welke door de beide soorten van electriciteit worden
voortgebracht. Alg. Mag. Wetenschap 1787 II1 p 229.
Electriciteit [1787 Paets]. Verhandeling over de geneeskonstige electriciteit. Door
A. Paets van Troostwyk Koopman te Amsterdam, en J.R.
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Deiman, Medicinae doctor & te Amsterdam. (In Verhandel. Batav. Gen. 1787 VIII
pp 63-153, Bi Un Gent Hi 9621).
Omstandigheden waarin men de electriciteit van den dampkring gewaar wordt, de
verdeeling over de aarde, beweging bij het menschelijk lichaam, uitwerking op het
lichaam en omstandigheden waarin de electriciteit dient gebruikt te worden,
beschrijving der werktuigen en de gebruikwijzen.
Chemie [1787 Paets] Antwoord op de vrage, voorgesteld door de Hollandsche
Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem: 1. Welken zyn de waarlyk
onderscheidene soorten der Luchtgelykende Vloeistoffen, aan welken men de naamen
van vaste lucht, gedephlogisteerde lucht, ontvlambaare lucht, salpeter-lucht, zware
lucht, looglucht en anderen gegeeven heeft; en waar in zyn dezelven van elkander,
en van de lucht des Dampkrings onderscheiden? 2. Heeft elk deezer soorten van
veerkrachtige Vloeistoffen zoo veel met de lucht van den Dampkring gemeen, dat
zy voor eene soort van lucht verdiend gehouden te worden? 3. Hoe verre kan uit de
Proeven en Waarneemingen omtrent de genoemde Luchten, de aart der Lucht van
den Dampkring worden opgemaakt? Door de Heeren A. Paets van Troostwyk, Lid
van de Hollandsche Maatschappye, van het Vlissingsche en het Utrechtsche
Genootschap, en Consultant van de Genees- en Natuurkundige Correspondentie in
's Hage. Beiden woonende te Amsterdam. (In Verhandel. Holl. Maatsch. Wet.
Haarlem, XXIV deel 1787, pp 60-410, Bi Un Gent Hist 2045).
1e afdeeling, de eigenschappen van de luchtsoorten; 2e afdeeling, die luchtsoorten
zijn van den zelfden aard als de lucht van den dampkring; 3e afdeeling, de lucht van
den dampring is een mengsel van de verschillende soorten. De vaste lucht
(koolzuurgas), de gedephlogisteerde lucht (zuurstof), de ontvlambaare lucht
(waterstof), de salpeterlucht (stikstofoxyde), de looglucht (ammoniak), de zure lucht
(vluchtige zuren) worden bestudeerd, in het kader van het phlogiston.
Water. 1790 Paets A. van Troostwijk. Schets der nieuwe ontdekkingen omtrent het
water. Alg. Mag. Wetenschap 1790 IV2 p 909.
Geschiedenis. 1797 Paets A. van Troostwijk. Korte schets van de geschiedenis der
scheikunde, van haar eersten tijd af aan, totdat zij algemeen als wetenschap bekend
werd. Nieuw Alg. Mag. Wetenschap 1797 IV1 p 209.
Chemie. 1798 Paets A. van Troostwijk. Onderzoek over den oorsprong
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der lucht bij het doordryven van waterdamp door gloeyende buizen. Amsterdam
1798 in 8
Chemie. 1798 Paets A. van Troostwijk. Nader onderzoek omtrent de verandering
van water tot stikstof. Amsterdam 1798 in 4.
Paets van Troostwijk A. Zie Deiman, Van Marum.
A. Paets van Troostwijk (1752 † 1837), een der stichters van het Gezelschap der
Hollandsche Scheikundigen in 1791, en aanhanger van de antiphlogistontheorie van
Lavoisier. (Zie Ch.M. Van Deventer, Grepen uit de Historie der Chemie, Haarlem
1924, pp 490-506).
***

Anatomie [1701 Palfyn] Nieuwe Osteologie, Ofte Waere, en zeer Nauwkeurige
Beschryving Der Beenderen Van 'T Menschen Lichaem, Met desselfs nette
Af-beelding en Vertooning van de holligheden, waer in de Mucus Narium, of het
Snot wort af-gescheyden, en de Wegen ofte Gaten door welcke het komt in beyde
de holligheden van de Neus, tot nog toe noyt van iemant (soo veel my bekent is) in
eenige Figuur vertoont. Verdeelt In Vier Verhandelingen: I. Van De Beenderen In
'T gemeen. II. Van Het Hooft. III. Van Den Tronck. IV. Van D'Extremiteyten. In 'T
Licht Gegeven Door Jan Palfyn, Anatomicus, ende Meester Chirurgijn der Stede van
Ghendt. Te Ghendt, Gedruckt by Jan Danckaert. (15.7 × 9.2 cm, (22) + 418 pp + 3
tafels met uitleggingen + (4) pp, Kon Bi Brussel, Bi Un Gent G 1512, A 124901, A
124902)
Dedicatie aan God, ‘oppersten medicyn-meester van ziel en lichaem’. Voorrede.
Approbatie van de doctoren der Universiteit Leuven, op 9 juni 1701 geteekend door
Ph. Verheyen, L. Peeters en J. Somers. Uit den datum van die approbatie, alsook van
de approbatie van den Archidiaken C.J. Legier, keurder der Boecken van Ghendt,
op 12 October 1701, wordt het jaartal van uitgave gesteld op 1701.
Zie Vanderhaeghen pp 44-54 en Daels p 12.
Anatomie [1702 Palfyn] Waere en seer Naauwkeurige Beschrijving Der Beenderen
Van 'S Menschen Lichaem. Waer in seer klaer en onderscheydentlijck werd
voorgestelt der selver Oorsprong, Voeding, Aangroejing, Verharding, Gevoel,
Maaksel, t'Samenvoeding, Gebruik, Siektens en Toevallen: met hoognoodige
aenmerckingen ontrent der selver Be-hande-
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ling en Geneesing. Waer by gevoegt is een curieuse Verhandeling rakende den
Oorsprong, Vergaderplaets, en Uitgang van het Snot. Alles getrocken uyt eygen
veeljaarige ondervinding, en verlicht door de nieuwste ondeckingen in de
Ontleed-konst. Al het welke, volstrekt noodsakelijk voor de Genees- en
Heel-konst-oeffenaars, opgehelderd is met konstrijke Figuuren naar 't leven seer
omsigtig afgebeeld. Nu eerst aan 't ligt gebragt door Jan Palfyn, Anatomicus, Etc.
Gedrukt tot Gendt, Voor Joh. du Vivie, en Isaac Severinus, Boekverkopers tot Leiden,
1702 (15.7 × 9.9 cm, (22) + 418 + 3 tafels met aanteekeningen + (4) pp, Bi Un
Amsterdam, Bi Un Gent G 7101)
Zelfde tekst als 1701. Zie Vanderhaeghen pp 55-56.
Anatomie [1727 Palfyn] Waare en zeer Naauwkeurige Beschryving der Beenderen
Van 'S Menschen Ligchaam. Waar in zeer klaar en onderscheydentlyk wordt
voorgesteld der zelver Oorsprong, Voeding, Aangroeijing, Verharding, Gevoel,
Maeksel, Zaamenvoeging, Gebruyk, Ziektens en Toevallen: met hoognoodige
aanmerkingen omtrent der zelver Behandeling en Geneezing. Waarby gevoegd is
een keurige Verhandeling raakende den Oorsprong, Vergader-Plaats, en Uitgang van
het Snot. Alles uyt eygene veeljaarige ondervinding getrokken, en verlicht door de
nieuwste ontdekkingen in de Ontleedkonst. Al het welke, volstrekt noodzaaklyk voor
de Genees- en Heelkonstoeffenaars, opgehelderd is met konstige Figuuren naar 't
leven zeer omzigtig afgebeeld. Door Joan Palfyn, Gezworen Heelmeester, Ontleeder,
en Lector in de Heelkonst te Gent. De tweede druk merkelyk vermeerderd en
verbeterd. Te Leyde, By Jan Vander Deyster, Boekverkooper in de Koorenbrug-Steeg,
1727. (15.5 × 9.5 cm, (24) + 478 pp, 3 platen met figuren, Bi Un Amst., Kon Bi
Brussel VH 7451, Bi Un Gent G 7100, me 1160 a)
Zelfde tekst. Zie Vanderhaeghen pp 57-61.
Anatomie. 1758 Palfyn. Waare en zeer Naauwkeurige Beschryving Der Beenderen
Van 'S Menschen Ligchaam.... 3e druk, Amsterdam Jan Morterre 1758 (in 8, 12 fo
lim, 478 pp, Bi Un Amsterdam)
Herdruk van de uitgave 1727 Leiden. Zie Vanderhaeghen pp 62.
Duitsche uitgaven, Breslau 1730, Breslau 1740; Fransche uitgave, Paris 1731 (Kon
Bi Brussel); zie Vanderhaeghen pp 63-68.
Anatomie. [1703 Palfyn] Anatomycke Of Ontleedkundige Beschryving, Rakende
de wonderbare gesteltenis van eenige uyt, en innerlijcke deelen van twee Kinderen,
de welcke Monstreuselijck aen malkander vereenigt
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zijn onder met den Tronck van 't Lichaem, geboren binnen de Stadt van Ghendt Op
den 28. April 1703. Waer by gevoegt is de Ontleedkundige Beschryving, aengaende
de vremde gesteltenis eeniger deelen van een ander Kindt, zijnde een Tweeling, niet
min wonderbaer, als in de boven geseyde Kinderen, geboren binnen de selve Stadt
op den 27. Mey 1703. Als mede een seer curieuse Verhandeling van de bysondere
wegen, die gevonden worden in de ongeboren Kinderen, en waer door het Bloedt
circuleert in de selve, anders, als in de bejaerde Persoonen. Noyt voor desen in 't
Nederduyts aen 't licht gebragt. Te Ghendt, By d'Erfgenamen van Maximiliaen Graet,
inden Engel. 1703. (15.6 × 9,7 cm, 95 pp, 4 platen, Bi Un Gent G 1226, G 1227, A
14237, Kon Bi Brussel VH 7214)
Opdracht aan den Hoogbailliu en de Schepenen van Gent: F.H. della Faille, Ch.
Maes, Th. Triest, A. Sersanders, G.F. de Lichtervelde, C. Van Sevecote, F. Vanden
Berghe, P.G. Billet, J.C. Lampreel, J. Vander Beke, N. Lippens, J. Grenier, L. De
Wulf, J. Baut. Daarna het volgend gedicht:

Toezang Door Mr. P.L. Van Hove Genees-heer, en Voorlezer der
Heel-Konst binnen Ghendt, op de ontleed-kundige Beschryving &
uytgegeven by Jan Palfyn Ontleder en Heel-meester binnen de selve
Stadt.
Wie raeskalt, datter niets voor ons is overbleven,
'T geen niet en is gezeit van d'outheid, en beschreven?
'T is redenloos, al of den Schepper van 't heel-Al
Niet nieus op Aerderijk voort-brengen kon, of zal;
Al of het brein en d'oogh van d'outheid zonder palen
Had konnen en alleen en alles agterhalen.
Nogtans 't Orakel van de Heel-konst stelt het vast,
Dat 't leven kort is, en de Konst geduerig wast,
Dit werdt bevestigt, soo men maer wil onderzoeken
De menigvuldigheid van nieu-geschreven Boeken.
Die elk bezonderlijk van niemandt voor-gedagt
Iets hebben aen het ligt tot voordeel aen gebragt.
De Kortheid van dit klein gezang wil zwaerlijk doogen
0Dat ick hier Man en Stuk en Naem breng voor de oogen,
De Konst-Kronijk die zal haer doen regtmatigheid,
En balsemen haer Faem tot de ontsterflijkheid,
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Men siet maer wat Palfyn door leerzugt aengedreven
In sijn ontleding van de Beend'ren heeft gegeven,
Voor hem had niemandt in het Nederduits oit klaer
Gewezen hoe de snot gescheiden werdt, en waer
De zelve in den Neus doorzypelt, door wat wegen,
Dit heeft hy aen den dag zeer treff'lyk voor-gedreven:
Nu is hy wederom aen 't baren van een Vrugt
Eerst in sijn Herssen-pan geteelt door yver-zugt:
Dit Boekje (schoon het klein is) heeft in het bezonder
Meer ongehoortheid, en meer raerheid, en meer wonder
Als vele Boeken die geweldiglijk vergroot,
Niet als een ouden trant behelzen in haer schoot:
't is wonder (dog al lang uitdrukkelijk beschreven)
Dat in het Moeders Lijf geteelt zijn, ende leven
Twee Kinderen aen een verknogt onsplijtelijk
Den Buik aen Buik, de kruin aen kruin; dog noit gelijk
Aen dit geval, daer twee wanschepzels aen elkander
Met tronk aen tronk gegroeit zijn: nog en heeft een ander
Noit geen ontleding van dit wonder werk begaen,
En van het innerlijk gestel verhael gedaen:
Zoo wilt gy tot u wensch des' wonderen beschouwen,
Zoo leest dit Boekje, die u alles zal ontvouwen
Van top tot teen; en roep, ó Godt! hoe eindeloos
Zijn al u werken, onbepaelt en grondeloos.
CROONT MEESTFR JAN PALFYN ONTLEDER.

De twee kinderen van Jan Quickelberge kleermaker en Therese Marie de Wevere,
wonende in de ‘Hol-Strate’ (p 40), kwamen zonder moeite aan het licht. Het
stadsbestuur liet een groote schilderij vervaardigen, ter gelegenheid van de
anatomische ontleding die werd uitgevoerd in de aanwezigheid van de schepenen
van de keure en van een zeker aantal genees- en heelkundigen. Zie Vanderhaeghen
pp 69-73.
Anatomie [1714 Palfyn]. Anatomie, Of Ontleedkundige Beschryving, Raakende de
wonderbare gesteltenis van eenige uit, en innerlijke deelen van twee Kinderen, de
welke Monstreuzelijk aan malkander vereenigt zijn, onder met den Tronk van 't
Lighaam, geboren binnen de Stad van Gendt Op den 28. April 1703. Waar by gevoegd
is de Ontleedkundige Beschryving, aangaande de vreemde gesteltenis eeniger deelen
van een ander Kind, zijnde een Tweeling, niet min wonderbaar, als in de boven
gezeide Kinderen, geboren binnen de selve Stad op den 27. Mey 1703. Als mede een
seer curieuse Verhandeling van de bysondere wegen die gevonden worden in de
ongeboren Kinderen, en waar door het Bloed circuleert in de selve,
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anders, als in de bejaarde Persoonen. Nooit voor dezen in 't Nederduits aan 't ligt
gebragt. Te Leiden, By Joh: du Vivie, 1714. (16.9 × 10.2 cm, (18) + 79 pp, 4 platen,
Bi Un Amst, Bi Un Gent G 7102)
Herdruk van de uitgave van 1703. Zie Vanderhaeghen. p 74.
Anatomie [1724 Palfyn] Ontleed-kundige Beschryving, Van de Vrouwelyke Deelen,
die ter Voort-teeling dienen. Door Jan Palfyn, Voornaam Ontleeder en Heelmeester
der Stad Gendt. Met Figuren. Gedrukt te Gendt voor den Uitgeever; Ao 1724. En
zyn te bekoomen te Leyden by Johannes du Vivie. (19.8 × 15.5 cm, (14) + 135
(foutief 435) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent G 7138).
Het boek is versierd met een titelprent met den tekst: Description Anatomiq des
Parties de la Femme qui servent à la Génération. &. &., die gediend heeft voor de
Fransche uitgave van 1708. Het titelblad draagt een prentje verbeelde Rhodus met
twee schepen. Daarop volgen drie Vlaamsche uittreksels uit St Augustinus, Clemens
Alexandrinus en Cicero, een voorrede en de verklaring van drie platen. Het overzicht
bedraagt twee deelen, het 1e voor de uitwendige (pp 1-55), het 2e voor de inwendige
organen (pp 56-106). Op p 107 komt een bijvoegsel:
Deese aanmerking is getrokken uit een boek getituleerd, Nieuwe Ontleedkundige
Aanmerkingen, Over de Beenen, over hare ongemene Ziekten, en over eenige andere
onderwerpen. Door Jan Joseph Courtial, Raad en gewoon Geneesmeester van den
Koning in de Stad Toulouse. X. Aanmerking. Een Kind buiten de Baarmoer gevonden.
Dat stuk eindigt met de woorden:
Weetje wat beeters, deel het meede:
So niet, wees dan met dit te Vreede.

Een Fransche uitgave van dat werk verscheen in 1708 te Leiden. (Bi Un Gent G
7136, G 7137, me 533bis, Kon Bi Brussel). Zie Vanderhaeghen pp 75-80.
Heelkunde [1710 Palfyn] Nauwkeurige Verhandeling Van de voornaemste
Handwerken Der Heelkonst Zoo in de harde, als sagte deelen van 's menschen lichaem.
In het ligt gegeven door Jan Palfyn, Gesworen Heelmeester, Anatomicus, en Lector
van de Heelkonst tot Gent. Zynde een
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Werk zeer dienstig voor alle Genees-heeren en Heelmeesters; met Figuren. Eerste
Deel. Tot Leyden, By Christianus Vermey, Boekdrukker - en Verkooper in de
Koorn-brug-steeg. MDCCX. (19.7 × 15.8 cm, (20) + 388 + (4) + 104 + (15) pp, Bi
Un Gent G 7133, G 7134, me 592)
Opdracht aan de Schepenen van de Keuren en de Raden van Gent. Voorrede aan den
lezer. Gedicht door P. Vromans (zie Kon. Vla. Acad. 1930 p 563). Tafel van 29
hoofdstukken van het 1e deel. In het 2e deel met (4) en 104 pp, vindt men 20
hoofdstukken. Op het einde een register voor het 1e deel en een voor het tweede deel,
gevolgd door de goedkeuring in het Latijn en in het Nederlandsch, geteekend te
Leuven 8 mei 1709. Zie Vanderhaeghen pp 81-91.
Heelkunde. 1734 Palfyn. Naauwkeurige Verhandeling Van de voornaemste
Handwerken Der Heelkonst..... Tot Leyden, By Jan en Henderik vander Deyster,
Boekverkopers in de Koornbrug-steeg. MDCCXXXIV.
Zie Vanderhaeghen pp 92-93, herdruk van de uitgave van 1710. Van dit werk, 2
Duitsche uitgaven: 1717 Nuremberg en 1717 Frankfurt-Leipzig-Nuremberg. (Bi Un
Gent G 7103)
Geneeskunde [1718 Palfyn] Heelkonstige ontleeding van 's Menschen Lighaam;
Waar in klaar en onderscheydentlijk worden beschreven de zelfstandigheyt, plaats,
groote, gedaante, getal, maaksel, t'samenhang, en gebruyk der Deelen, benevens hun
Ziekten: met noodige Aanmerkingen ontrent derzelver Genezing. Opgeheldert met
Konstryke Figuuren. Door Johan Palfyn, Gezworen Heelmeester, Ontleeder, en
Lector in de Heelkonst te Gent. Te Leyden, By Jan vander Deyster. Boekverkooper
op de Nieuw-straat by de Hoy-graft. MDCCXVIII. (18.4 × 11.2 cm, (16) + 563 +
(23) pp, Bi Un Gent G 7099)
Voorrede, inleiding, aanwijzing der hoofdstukken, adviezen van B. Albin - Leiden,
H. Boerhave - Leiden, J.J. Rau - Leiden, J.F. Favelet - Leuven en J. Somers - Leuven.
Het advies van Herm. Boerhave luidt als volgt: ‘Ten verzoeke van Joannes Palfyn,
vermaard Leeraar der Ontleed-Konst, en der Handwerkende Heel-konst, heb ik
doorgelezen het Boek, dat hy heeft geschreven over deze twee konsten, verstandig
te samen gevoegt. Ik meen, dat de uytgeeving van dit Boek zeer veel nut zal geeven
aan alle, die deze Wetenschap grondig willen leeren verstaan, of konstig oeffenen:
vooral, dewyl alhier de voor-
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naamste Ziekten volgens haar aard, zitplaats, gevolgen, en vereyschte genezing
gedurig wyzelijk werden gevoegt onmiddelijk aan de nette beschryving van de eyge
gestalte der deelen, het welk waarlijk van de uyterste nuttigheyt zynde, tot nog toe
evenwel door niemand openbaar op zo een wijs is uytgevoerd. H. Boerhave, A.L.M.
Phil. & Med. Doctor, hujus, & Botanices, ut & Collegii Practici in Academia Lugd.
Batav. Professor publicus. Leyde 1716.8.18.’
Het boek is in 7 verhandelingen verdeeld: de korte beschrijving der deelen, de
deelen van den buik, van de borst, van het hoofd, van de beenderen, van de spieren,
van de vaten; 40 figuren met uitleggingen. Op het einde een alphabetische bladwijzer.
Zie ook Vanderhaeghen pp 97-102. Een tweede uitgave verscheen te Leyden, by
Jan en Hendrik van der Deyster 1733 (Bi Un Amst.); zie daarover Vanderhaeghen
pp 103-105. Van dat boek verschenen Fransche, Duitsche en Italiaansche vertalingen
(Vanderhaeghen pp 106-130): 1726 Paris Cavelier (Kon Bi Brussel, Bi Un Gent G
7132 en me 1066), 1734 Paris Cavelier (Bi Un Gent G 7131), 1753 Paris Cavelier
(Bi Un Gent G 7144), 1760 Nuremberg Seligmann, 1760 Frankfurt, Leipzig
Seligmann, 1758 Venetië Remondini, 1792 Venetië Remondini.
Ophtalmologie [1714 Palfyn] De besondere Heel- en Genees-Konst der Oog-Siekten.
In 't Frans beschreven door den seer ervaren Heer Mr. Antoine.... Chirurgien Royal
à Mery sur Seine. En vertaald door Johan Palfyn, Gezwooren Heelmeester, Ontleder
en Lector in de Heelkonst te Gent. Zynde dit Werk vermeerdert, zoo met een nieuw
onderzoek der Heeren van de Koninglijke Academie der Wetenschappen te Parys,
over de ware Ontsteltenis der Cataracte: Als ook met een voortreffelijken Brief van
den Wel Edelen Heer, de Woolhouse, Oculist van den gewesen Koning van Engeland,
Jakob II. over dese stoffe aan den tegenwoordigen Uytgever; En met een Nieuwe
Uytvinding van den Heer Dominicus Anel, over de Genesing van den Traan-Fistel.
Mitsgaders met byvoegingen van verscheyde Aanmerkingen, door den Vertaalder.
Met Figuren. Te Leyden, By Christianus Vermey. MDCCXIV. (19.7 × 15.4 cm, (20)
+ 248 + 88 + 96 + (8) pp., Bi Un Gent G 7139, G 7140, me 830.)
Deze vertaling van Jan Palfyn geteekend uit Gent 1 September 1714 behoort tot:
Antoine Maitre-Jan, Traité des maladies de l'oeil et des remèdes propres pour leur
guerison enrichi d'expériences de physique (Troyes 1707 in 4), en wordt opgedra-
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gen aan Johan van den Berg, burgemeester van Leyden. Na de voorrede een tafel
der 3 deelen: 1o de beschrijving van het oog (248 pp) en van de cataracte, 2o de
ziekten van het glasachtig lichaam, de zenuw en de vliezen (88 pp), 3o de ziekten
van den oogbol, het ooghol, de ooghoeken en het oogschelen (96 pp). Op het einde
een register.
Zie ook Vanderhaeghen pp 131-139. Het werk werd ook in het Duitsch vertaald:
1731 Bremen Saurmann. (Vanderhaeghen pp 140-142)
Aan de bibliographie over Palfyn, verschenen in Bibliographie des oeuvres de
Jean Palfyn door Ferd. Vander Haeghen (Gent 1888), een echt meesterstuk op het
gebied van de bibliographie (Bi Un Gent A 58806, G 6503), in Jan Palfyn door Frans
Daels(1) (Vla. Geneesk. Tijdschr. 1927) en in De Hulde van de Letterkunde aan Jan
Palfyn door A.J.J. Van de Velde (Kon. Vla. Acad. 1930), dient bijgevoegd te worden:
Vaderlandsche biographie door Frans de Potter, Gent 1860 pp 92-94. (Bi Un Gent
G 9735)
Jan Palfyn 1650. Een Levensbeeld - 1730 door Arthur Broekaert, Brugge 264 pp.
(219 G 2)
***

Pallas Peter Simon, geboren te Berlijn 22 Sept. 1741, studeerde te Berlijn, Halle,
Göttingen, Leiden, Londen. Benevens zijn groote ervaring in de geneeskunde legde
hij zich ijverig toe op de natuurwetenschappen; hij verbleef van 1762 tot 1766 te 's
Gravenhage. Zijn Elenchus Zoophytorum en zijn Miscellanea zoologica werden aan
den prins van Oranje opgedragen. Pas terug in Berlijn waar hij zijn Spicilegia
zoologica bereidde, werd hij te St Petersburg geroepen om aldaar leeraar te worden
aan de academie van natuurwetenschappen, en bleef in die betrekking van 1767 tot
aan zijn dood in 1811; gedurende een reis naar Berlijn overleed hij aldaar op 8
September 1811. Verscheidene zijner werken werden door P. Boddaert vertaald.
Biologie [1768 Pallas] Lyst der Plant-dieren, bevattende de algemeene schetzen der
geslachten en korte beschrijvingen der bekende Zoorten. Met

(1) De lijst der werken van Palfijn wordt aangegeven zonder vermelding van de bibliographie
van Vanderhaeghen.
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de bygevoegde Naamen der Schryveren, In het Latyn beschreeven door den Hooggel.
Heer P.S. Pallas Med. Doct. Hoogleeraar in de Natuurlyke Historie te St Petersburg
en opzigter van het Cabinet der Natuurlyke zeldzaamheden van haar Keizerlyke
Majesteit de Keizerin van Rusland. Lid van de Keizerlyke Natuur Onderzoekeren,
en van het Koninglyk genoodschap te Londen. Vertaald, en met Aanmerkingen en
Afbeeldingen voorzien door P. Boddaert. Med. Doct. Te Utrecht, By A. van
Paddenburg en J. van Schoonhoven, 1768 (20 × 12.3 cm, 50 + 654 pp, 14 platen. Bi
A.J.J.V., Bi Un Amsterdam).
Opdracht aan Gaubius hoogleeraar te Leiden, voorrede van den vertaler Boddaert
uit Utrecht, voorrede van den schrijver, naamlijst van schrijvers over plantdieren,
beschrijving van 250 plantdieren met den Latijnschen en den Nederlandschen naam
en bibliographische aanteekeningen, register van namen, uitgebreid aanhangsel (pp
575-644), verklaring der afbeeldingen.
Dierkunde [1770 Pallas] Dierkundig mengelwerk, in het welke de nieuwe en nog
duistere zoorten van dieren Door naauwkeurige afbeeldingen, Beschrijvingen en
Verhandelingen opgehelderd worden. In het latyn beschreeven door den hooggel.
Heer P.S. Pallas, M.D. Hoogleeraar in de natuurlyke Historiek, opzichter van het
Cabinet van haare Keizerlyke Majesteit de Keizerin van Rusland, Lid van de
Keizerlyke Academie der Natuur Onderzoekeren, en Medelid van het Koninglyk
Genoodschap te Londen. Vertaald en met Aanmerkingen voorzien door P. Boddaert.
Med. D. Oudraad der Stad Vlissingen, Lid van het Zeeuwsche Genoodschap der
Wetenschappen te Vlissingen. VI stukken met plaaten. Te Utrecht, By Abraham van
Paddenburg en J. Van Schoonhoven, 1770 (25.8 × 19.4 cm, VIII + 32 + 38 + 35 +
32 + 30 + 23 pp, register, 10 platen, Bi Un Gent HN 288, Kon Bi Brussel VH 7000)
Opdracht aan J. Baster geneesheer te Zierikzee van P. Boddaert; voorrede, ook van
P. Boddaert, uit Utrecht 4 October 1767. In het 1e stukje (32 pp) 16 dieren beschreven.
In het 2e uitgegeven in 1768 en opgedragen aan J.D. Hahn te Utrecht en J.A. Schlosser
te Amsterdam worden de vledermuizen onderzocht. Het 3e stuk, met jaartal 1769, is
opgedragen aan Jac. Willemsen te Middelburg en Gysb. Bonnet te Utrecht, beschrijft
de zeerupsen (35 pp). In het 4e stuk, ook in 1769 uitgegeven, vindt men de studie
over de zeeduizendbeenen en zeepissebedden; dat stuk wordt opgedragen aan Car.
von Linné en aan Nic. Laur. Burmannus te Amsterdam (32 pp). Het 5e deel verschenen
in 1770 en opgedragen aan W. Vander Meulen koop-
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man te Amsterdam en P. Cramer, koopman te Vlissingen, bestudeert de groote
zandkoker, een nieuw soort van tor, de buidelrat en de miereneter (30 pp). Het 6e en
laatste stuk (24 pp) van 1770 opgedragen aan M. Slabber, is een verhandeling over
het geslacht der poulepeintades, de kuifhoenderen en de gekuifde zeepapegaai.
Op het einde van het boek de lijst der aangehaalde schrijvers, en alphabetisch
register over de 6 deelen en 6 gegraveerde platen.
Dierkunde [1779 Pallas] Natuurlyke historie van nieuwe en nog weinig bekende
soorten van Dieren. Uit het Latyn van den Heer P.S. Pallas..... Te Amsterdam, By
de Wed. Van Esveldt en Holtrop. MDCCLXXIX (25.6 × 19.5 cm, 32 + 38 + 35 +
32 + 30 + 28 + (2) pp. Kon Bi Brussel VH 43033).
Zie 1779 Boddaert, Vla. Acad. 1938 p 444.
Biologie [1798 Pallas] Natuurlyke historie der plant-dieren, bevattende de algemeene
schetzen der geslachten en korte beschryvingen der bekende zoorten, Met de
bygevoegde Naamen der Schryveren, In het Latyn beschreeven door P.S. Pallas,
Hoogleeraar in de Natuurlyke Historie te St Petersburg. Vertaald, met Aanmerkingen
en Afbeeldingen voorzien door P. Boddaert. Eerste deel. Te Amsterdam, by J.B.
Elwe, MDCCXCVIII. Ibid Tweede deel. (21.5 × 14 cm, 50 + 1 tot 278 en 279 tot
654 pp, Bi Un Gent HN 428, Kon Bi Brussel VH 7121, 7122, Bi Un Amsterdam).
Beschrijving van talrijke wezens, waaronder verscheidene met het microscoop
zichtbaar. Ook worden de onderzoekingen van Baker, Ellis en Baster meer dan eens
aangehaald.
***

Paludanus R. Zie Anonymus 1781.
Heelkunde. 1553 Paracelsus. Die peerle der chirurgijen. Thantwerpen Roelants 1553
in 4 (Bi Un Amsterdam, Brit. Mus.)
Heelkunde [1556 Paracelsus] Die groote chirurgie van den experten ende warachtigen
in der Medicinen en Chirurgien Doctor Paracelsus / van allen wonden gehouwen
/ gesteken / geschoten / van alle verbrantheit / vā feninige dierenbeten / vā alle
gebroken beenderen / en al wat die Chirurgie begripen is / met geheelder genesinge
en kennisse van alle accidenten tegen-
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woordich oft toecomende sonder enich gebreck te kennen gegeven vanden ouden
en nieuwen consten hoe sij gevonden sijn. Ghetranslateert wt den hoochduytschen
eersten gedructen exemplare van D. Paracelsus hantschrift, duer M. Pieter Volck
Holst Chirurgus. Met gratie en previlegie. M.D.LVI. (27.9 × 19.2 cm, (4) + XLII fo,
Bi Un Gent me 24 B, Bi Un Amsterdam).
Plaats van uitgave op het einde van het boek: ‘Gedruct by visitatie en approbatie met
Privilegie voor verhaelt, duer Gillis van Diesth Boeckprinter, inde seer vermaerde
Coopstadt van Antwerpen, int Iaer ons Heeren Jesu Christi ons salichmakers, als
men schreef. M.D. LV. den lesten dach desselfs Iaers met de hulpe Gods voleynt.’
Octroy uit Brussel 8 juni 1555 geteekend Facuwez. Opdracht aan de Schout,
Burgemeesteren en raad van de Stad Delft, geteekend Peter Volck-Holst chirurgus,
uit Delft 23 maart 1555, als vertaler.
Het werk is verdeeld in 3 boeken: het eerste tractaat met een proloog en 17
hoofdstukken, over de wonden in het algemeen; het tweede tractaat, ook met een
proloog, met 17 hoofdstukken over de behandeling der wonden; het derde tractaat
met een proloog en 13 hoofdstukken over beten van razende honden, slangen,
venijnige dieren, verbrandingen, gedruisch en vervriezen.
Pokken. [1557 Paracelses]. Een excellent Tracktaet leerende hoemen alle ghebreken
der Pocken sal moghen ghenesen / ende bynae alle sieckten met seer hooghen ende
schoonen Consten gheciert / ghetoghen wt den Boecken des hooch 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 lieuer Vrouwen Thoren by my Jan
Roelants Anno M.D.LVII. Men vint se te coope Thantwerpen op onse lieuen Vrouwen
Kerchof onder den Thoren. Met Gratie ende Preuilegie. (18.3 × 13.1 cm, (2) + 32 +
(1) fos, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent R 6981)
Octrooy uit Brussel 1553, 7 juni, daarna proloog. Het boek is verdeeld in twee boeken,
het 1e met 7 hoofdstukken, het 2e met 16.
Geneeskunde [1563 Paracelsus] Labyrinthus ofte Doolhof vande dwalende Medecijns
des hoochgheleerden Docteurs Theophrastus Para-
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celsus / overghesedt wten Latijn in Nederlandtsche duytsche Spraecke / door M.E.B.
Thantwerpen by my Jan van Waesberghe woonende op onser Vrouwen Kerckhof
inden schilt van Vlaenderen. Anno M.CCCCC. ende LXIII. Met Gratie en Privilegie.
(15.1 × 9.7 cm, (16) pp + 60 fos, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent A 53301)
Een uitgave te Antwerpen bij Jan Van Waesberghe in 1543 en een in 1558. Octroy
uit Brussel op 16 juli 1563. Brief van Geeraert Baeck aan den vertaler M.E. uit
Antwerpen 3 september 1563. Voorrede van Paracelsus. Overzicht in 11 hoofdstukken:
de geneeskunst, het firmament, lichaam en elementen, de anatomie, de alchymie, de
experientie, de pharmacie, de speculatieve geneeskunde, de duidelijke demonstratie,
de materie, de oorsprong der ziekten.
Heelkunde. 1568 Paracelsus. De cleyne chirurgie ende tgasthuysboeck. Thantwerpen
de Laet 1568 kl in 8 (Bi Un Amsterdam, Stadsbi Antwerpen, Kon Bi Brussel III 7027
A). Ook een uitgave te Utrecht 1629 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Geneeskunde. 1580 Paracelsus. Das ervarenen vorsten aller medicins, van den
eersten dry principiis, wat hun formen ende werckingen zijn. Overgheset uit den
Hochd. in onse Nederl. tale door Jan Pauwelsz. Delft bij Aelb. Hendricksz 158 in 8
(Bi Un Amsterdam)
Geneeskunde. 1581 Paracelsus. Dat secreet der philosophien inhoudende hoe men
alle aertsche dinghen bereiden sal ende ghebruycken. Reesz, Derick Wylickx van
Santen 1581 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Geneeskunde. 1612 Paracelsus. Dat Secreet der Philosophien inhoudende hoemen
alle Aertsche dingen, gelijck Alluyn, Solfer, Coperroot ende diergelijcken bereyden
sal.... met noch veel ander Secreete.... Consten daermē wonderlicke Curatien mede
doet in allen swaren.... siecten... Al te samen getogen wt die Boecken Paracelsi,
door... P. Hermanni. Leyden 1612 in 8 (Brit. Mus.)
Geneeskunde. 1614 Paracelsus. Fasciculus oft Lusthof der chimischer Medecynen,
uyt allen Boecken ende Schriften, Mitzgaders eenen Dictionarium dienende tot
vertalingh aller onduitsche woorden. Uyt de Lat. in onze Nederl. Tale vertaelt door
M. Laurenz Gysbertsz van Nyendal. Utrecht 1614.
Geneeskunde. 1567 Paracelsus. Tgasthuis boec... overgheset duer
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M(arten) E(veraert) B(ruggeling). Hantwerpen, Hans de Laet 1567 in 8 (Kon Bi
Brussel III 17.369). Een uitgave te Utrecht 1629 (Brit. Mus.)
Paracelsus, Th. Zie Hermanni Phil.
Over de taal van Philip-Aureol, Theophrast Bombast von Hohenheim, gezegd
Paracelsus, verscheen:
Dictionarium Theophrasti Paracelsi, Continens obscuriorum vocabulorum, quibus
in suis scriptis passim utitur, definitiones, a G. Dorneo collectum et auctum.
Francofurti 1583 in 8, 1584 in 8 (Brit. Mus.)
Philippus Aureolus Theophrastes Bombast von Hohenheim, gezegd Paracelsus werd
geboren in 1493 te Einsiedlen (Zwitserland) en overleed te Salzburg op 24 sept 1541,
zoon van een medicus, en baanbreker van een nieuwen weg op het gebied der
geneeskunde. Daarom werd hij door de aanhangers van de oude Grieksche
geneesheeren erg bestreden. De meeste zijner geschriften verschenen na zijn dood;
zij werden onder meer in 10 boekdeelen vereenigd door Huser te Basel in 1589.
***

Ambroise Paré (Laval 1517 † Parijs 1590) wordt beschouwd als de hervormer van
de heelkunde in Frankrijk. Als heelkundige van den franschen koning heeft hij talrijke
werken geschreven die verzameld als Oeuvres Complètes verschenen te Parijs in
1561, gevolgd door 13 fransche uitgaven, de laatste te Parijs in 1840; daarenboven
8 latijnsche uitgaven, en verscheidene in het Nederlandsch, Engelsch en Duitsch.
Heelkunde. 1556 Paré A. Een suyverlyc tractaet om int corte te handelen en te
genezen alderhande wonden ende quetsuren. Thantwerpen, Jan Roelants 1556 in 4
(Bi Un Amsterdam).
De Nederlandsche vertaling van de Chirurgie van Ambroise Paré door Karel Baten
werd verscheidene malen uitgegeven en heeft aldus veel bijval gekend. De Catalogus
van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der geneeskunde noemt 10
uitgaven die in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam berusten (allen in fo):
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1592 Dordrecht, Jan Canin (Bi Un Gent Acc 6490)
1615 Amsterdam, H. Laurenszoon
1627 Haerlem, H. Kranepoel (Bi Un Gent me 44)
1636 Rotterdam, Wed Matthys Bastiaenz
1636 Rotterdam, Is. van Waesberghe
1636 Amsterdam, C. van Breugel (Bi Un Gent G 7827)
1649 Amsterdam, J.J. Schipper
1649 Amsterdam, G. Willemsz
1655 Amsterdam, J.F. Stam (Bi Un Gent G 15482)
1655 Rotterdam
Buiten dezen nog de volgende uitgaven:
1636 Amsterdam, Laurentsz
1655 Middelburg, Fiereus (Bi A.J.J.V.)
Heelkunde [1592 Paré] De Chirurgie, ende alle de Opera, ofte Wercken van Mr.
Ambrosius Paré ...... overgheset: Door D. Carolum Battum.... Tot Dordrecht. By Jan
Canin, woonende in de Wijnstrate. Int Jaer 1592. Met Privilegie voor 12 Jaren. (30,5
× 19 cm, (22) + 1130 + (16) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent Acc 6490).
Zie Baten, Kon. Vla. Acad. 1933 p 551, 1938 p 234.
Heelkunde [1627 Paré] De Chirurgie, ende alle de Opera, ofte Wercken van Mr.
Ambrosius Paré ..... overgheset Door D. Carolum Battum.... Tot Haerlem. Gedruckt
by Harman Kranepoel, Voor Hendrick Laurensz, Boeckverkooper op 't Water, in 't
Schrijfboeck, tot Amsterdam Anno. MDCXXVII (39,5 × 19.8 cm, (16) + 940 pp +
10 pp registers, Bi Un Gent Me 44).
Zie Baten, Kon. Vla. Acad. 1933 p 552, 1938 p 235.
Heelkunde [1636 Paré] De Chirurgie ende alle de Opera, ofte Wercken van Mr
Ambrosius Paré.... overgeset: Door D. Carolum Battum,.... Tot Amsterdam, Gedruckt
by Cornelis van Breugel, Voor Hendrick Laurentsz. Boeck-vercooper woonende op
't Water in 't Schrijf-boeck. Anno MDCXXXVI (36.3 × 21.7 cm, (12) + 940 + (12)
+ 44 pp, Bi Un Gent G 7827)
Wordt bijgevoegd het werk van Joh. Fernelium vertaald door Geb. Egvertsz, in 16
hoofdstukken. Zie Baten, Kon. Vla. Acad. 1933 p 553, 1938 p 235.
Heelkunde [1655 Paré] De Chirurgie ende opera van alle de Wercken van Mr
Ambrosius Paré ...... overgheset door D. Carolum Battum,.... Tot
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Amsterdam, By Jan Fredericksz Stam, in de Hoop. Anno 1655. (30.9 × 20.1 cm, (12)
+ 832 + (11) pp, Bi Un Gent G 15482).
Zie Baten, Kon. Vla. Acad. 1933 p 553, 1938 p 235.
Heelkunde [1655 Paré] De Chirurgie ende opera Van alle de Wercken van Mr
Ambrosius Paré.... overgheset door D. Carolum Battum... Tot Middelburgh, By
Jacques Fierens, Boeckverkooper. Anno 1655 (30.7 × 19.9 cm, (10) + 940 + (11)
pp, Bi A.J.J.V.).
Zie Baten, Kon. Vla. Acad. 1933 p 554, 1938 p 235.
***

Pareus. Zie Hippocrates 1792.
Landbouw [1779 Paringauw] Over de bereiding van een zoort van Catoen uit de
Pisang-boom. door J.H. Paringauw (In Verhandel. Batav. Gen. 1779 I pp 83-86, Bi
Un Gent Hi 9696)
Heelkunde. Sd van Parisiis. Een nieu wondt boeck.
Biologie [1753 Parsons] Natuurkundige aanmerkingen op de overeenkomst tusschen
de voortteeling van Dieren en die van Gewassen, In welke beantwoord zyn Zommige
gemaakte zwarigheeden tegens de onverdeelbaarheid van de Ziel, dewelke
onbedachtelyk getrokken zyn uyt de laatste keurige en nuttige Proefneeminge van
de Polypus en andere Dieren, Met Een verklaringe van de manier door welke een
stuk van een doorsneeden Polypus, een volmaakt ander Schepsel of Dier van dien
zelven aardt word. Door James Parsons, M.D. Lidt van het Genoodschap der
Geneesheeren, en (Assistent Geheimschryver van buytenlandsche Correspondente)
van de Koninglyke Societeit, en van het Genoodschap der Oudheeden te Londen.
Uyt het Engelsch vertaalt Door een Liefhebber der Natuurkunde. In 's Gravenhage,
By H. Scheurleer, F.Z.M. DCC. LIII. (19.4 × 12 cm, × + (2) + 227 + (5) pp, Bi
A.J.J.V.).
Het 1e hoofdstuk over de gedachten van verscheidene schrijvers, het 2e over hetgeen
de schr. meent, het 3e van drie soorten van werktuiglijke wordingen, het 4e over de
overeenkomst der vochten in dieren en planten, het 5e over de vermenigvuldiging
door verdeeling, het 6e over het verder geluk van den mensch met opzicht tot een
toekomenden staat; dit alles in een godsdienstig kader.
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Biologie [1777 Parsons] Natuurkundige aanmerkingen... (zooals 1753 Parsons)....
Natuurkunde. Te Amsterdam, By Jan Roos, Boekverkoper in de Hartestraat. 1777
(20.4 × 12.3 cm., × + (2) + 227 + (5) pp, Kon Bi Brussel VH 7129).
Zelfde tekst als 1753 Parsons, uitgave van Leiden.
James Parsons, Barnstaple 1705 † London 1770, doctor in de geneeskunde van
de Universiteit van Reims, medicus te London. Zijn boek Philosophical observations
on the analogy between the propagation of animals and that of vegetables verscheen
te London in 1752.
Pastow Jac. Zie 1644 Frambesarius N.A.
Dierkunde. 1793 Pasteur, J.D. Beknopte natuurlijke historie der zoogende dieren.
Leyden 1793-1800, 3 vol in 8.
Pasteur J.D. Zie Weickard M.A. 1792.
Geneeskunde. ca 1770 Paulet, Jean Jacques. Onderrichting voor het algemeen,
nopens deszelfs allergrootste belang, of Konst om zich voor de Kinderziekte te
beveiligen. Amsterdam ca 1770 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1636 Paulli, Matthias. Een niew tractaet van de twe aldermeeste, ende
perijcke leuste quaden, die den mensch in dit leven connen overcomen, d'een na den
lichaem, d'ander na der zielen: en van hunder beyde remedien. Met een claer bedietsel
van de Latijnsche woorden der recepten, kruyden, beesten, mineralen, etc. die hier
verhaelt worden, ende in 't Cort advys tegen de peste der doctooren van Antwerpen.
Luyck 1636 in 12.
Landbouw [1762 Paulsen] Echte Berichten van den Akkerbouw der Oostersche
Volkeren, ter Opheldering van veele Schriftuurplaatsen, zoo uit het Oude als Nieuwe
Testament, Uit de Oostersche Reisbeschryvingen verzamelt en uitgegeven. door den
Heer Hermannus Christiaan Paulsen, eertyds Predikant te Crempe nu te Wedel aan
de Elve met een Voorrede van den Heer Professor Johan Laurents Mosheim, Met
Kopere Platen, uit het Hoogduitsch vertaalt door J.F.F. Te Leyden, By Johannes le
Mair, 1762. (20.5 × 12 cm, (64) + 287 + (15) pp, Kon Bi Brussel VH 5943, Bi Un
Gent HN 840).
Opdracht aan Chr-Aug. van Berckentin door H. Chr-Paulsen uit Crempe 14
sprokkelmaand 1748, zeer lange voorrede van
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J.L. van Mosheim uit Göttingen 20 april 1748, lang voorbericht van Paulsen uit
Crempe 9 Aug. 1747. Het werk in het kader van de schriftuur geschreven, bedraagt
5 hoofdstukken: de eer en de aanzienlijkheid van het landleven, de vruchtbaarheid
van het land, de tijden van den akkerbouw, het ploegen, het zaaien en eggen, de
oogsttijd. Daarna een aanhangsel en een register van de opgehelderde
schriftuurplaatsen.
Pauwels Jan. Zie Paracelsus 1580.
Heelkunde. 1565 Pelsers Jan. Examen chirurgorum inhoudende claer onderwijs.
Brugghe, Hubr. Goltz 1565 in 8; herdruk Dordrecht N. Vincenten 1612 in 8.
Pest. 1569 Pelsers Jan. Van de peste. Brugghe Pieter Declerck 1569 in 8.
1648 Pender Joh. Microcosmos ofte Kleyne Werelt. Breda 1648 in 4 (Bi Un
Amsterdam).
Gynecologie. [1761 Pereboom] Verhandeling over de melkwording, en deszelfs
toevallen. Door Cornelius Pereboom, M.D. en Stads Doctor te Hoorn. - - si quid
novisti rectius isto Candide imperti, si non, his utere mecum. Horat. - Te Hoorn, By
T. Tjallingius, Boekverkooper. MDCCLXI. (21.8 × 13.7 cm, 60 + (4) pp, Bi Un Gent
me 1397, Bi Un Amst.)
De making van het zog. Hoe het zog te vermeerderen, te verminderen of te verdrijven.
Voorkoming en genezing der toevallen die het zog meest veroorzaakt.
Geneeskunde. 1775 Pereboom. Geneeskundige verhandeling over de geraaktheid,
voornaamlyk der zenuwen. Uit het Latijn. Amsterdam 1775 in 8 (Bi Un Amst.)
Geneeskunde [1780 Pereboom] In hoe verre kan eene Longteering geneeslyk zyn,
en uit welke tekenen is zy als zodanig te kennen? Door C. Pereboom, Med. Doctor,
Acad. Nat. Cur. Sodal. woonachtig te Amsterdam. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam
1780 V pp 171-196, Bi Un Gent me 366a)
Geneeskunde [1782 Pereboom] 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 C. Pereboom, Med. Doctor. Acad. Nat. Cur.
Sodal. woonachtig te Amsterdam
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(In Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1782 VII2 pp 363-382, Bi Un Gent me 366a)
Ipecacoanha bezit niet altijd de vereischte eigenschappen; braakwynsteen b.v. is ook
tegen de wormen krachtig; Scilla werkt ook diuretisch.
Geneeskunde [1784 Pereboom] Over de Spreuk van den Grooten Boerhaave, Simplex
veri sigillum. Door C. Pereboom, Medicinae Doctor te Amsterdam, Lid van de
Keizerlyke Academie der Natuuronderzoekeren. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam
1784 IX pp 181-205, Bi Un Gent me 366a)
Pereboom C. Zie 1772 Ludwig, 1761 de Nobleville.
Heelkunde ca 1770 Petit. De Heelkundige Grondbeginselen, door de Heer Jean Louis
Petit, beroemd Geneesmeester te Parys. Uit het Fransch vertaald door P. Morand,
Med. Doct. te Amsterdam. Gr in 8. Amsterdam, Gerrit Bom, ca 1770.
Heelkunde. 1751 Petit Jean Louis. Verhandeling van de ziekte der beenderen, vertaalt
door J. Hoogvliet. Rotterdam 1751, 2 deelen in 8 (Bi Un Amsterdam).
Jean Louis Petit, heelkundige (Parijs 1674 † Parijs 1750), stichter van de Academie
de chirurgie in 1731.
Heelkunde. 1775 Peyrilhe Bern. Verhandeling over den Kanker. Uit het Latyn.
Amsterdam 1775 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Bernard Peyrilhe (Pompignan 1737 † Grenade sur Garonne 12 feb 1804), hoogleeraar
te Parijs. Zijn verhandeling De cancro werd bekroond door de Academie van Dijon
en verscheen in 1774.
Hygiene. 1763 van Phelsum M. Verhandeling over de wormen, welke veeltijds in
de darmen der menschen gevonden worden. Leeuwarden 1763 in 8 (Bi Un
Amsterdam)
Heelkunde. 1772 van Phelsum Murk. Vertoog over de gemaklykste wyze van
geknelde darm breuken binnen te brengen. Sneek 1772 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1776 van Phelsum. Twee brieven raakende de verhan-
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deling van Tissot over de vallende ziekte. Amsterdam 1778 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1776 van Phelsum Murk. Verhandelingen tot de genees- en
natuurkunde behoorende onderwerpen, 2 deelen. Franeker 1776-1777 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Geneeskunde. 1688 Philaletha enz. Eenige philosophische en medicinale tractaatjes,
beschrijvende de liquor alchahest. Uyt het Engelsch door Jac. Vande Velde.
Amsterdam Jac. Vande Velde 1688 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Zie 1688 Van de Velde J.
Geneeskunde. 1704 Philalethes. Den Lyf-medicus. Amsterdam 1704 in 12 (Bi Un
Amsterdam)
Geneeskunde [1683 Philiatros] Den Krayenden Haene van Aesculapius, Ofte
Kerst-Nacht Ghedachten, Vanden Jaere 1682. Door den Nieuw ten Dagheraet
Verrysenden Vallesius Philiatros Medecyn tot Ghendt. Waer by ten Deele Wederleyt
wort, de verkeerde van Bonte-Koe ende syne Naer-volghers. Als veel Misbruycken
deser Eeuwe in de Medecyne begaen tot Troost vande Verdruckte Sieckligghende
Goddinne de Konste der Medecyne naer de Wet ende Leere van Hippocratis by veele
besworen, ende voor Schilt van Religie in 't bedienen van de Edele Konste der
Medecynen ter Hant genomen (om te meer gesach, ofte geloof te hebben), niet te
min van Weynige onderhouden. Luydende als hier achter volght. In s'Gravenhage
By Pieter Hagen, Boeck-verkooper woonende in de Hoogstraat in de Pauw.
M.DC.LXXXIII. (13.5 × 8.8 cm, (14) + 129 pp, Bi Un Gent G 117181).
Dit zonderling boekje begint men een aanval op de onwetendheid en de
oneerlijkheid van vele artsen ‘Soo zijnder veele Medecyns, sekerlijck met Naeme:
ende in der Daedt seer weynigh.’ Daarop volgt een gedicht:

Klinck-Dicht
Op den Krayenden Haene van Esculapius, woonende op Parnassus
Bergh.
Naer dat in 't t'Aertsche Dal, onsprongen syn de plagen
Uyt Eva voorts ghebracht, in 't Dal van haeren schoot
Waer uyt ontstondt veel quaedt, sieck' smerten ende claghen
Jae selfs het bleecke schim, van d'onghetemde Doodt
Oock dat in Noachs tydt, den Hemel, hem deed' hopen
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(Tot s'Weireldts onderganck) uytstortende syn nadt,
En dat uyt t'Aerderyck, de wateren voortcropen
Waer door al t'ghon dat was, wiert seffens med' becladt
Behalvens d'Arck alleen, en die daer inne bleven.
Soo ist daer naer ghebeurt, dat alles weer op stondt
En namp een anderstandt, op Berghen hoogh verheven
Versendende den Vloedt wed'rom naer synen grondt.
Want Vader Abraham gheneyght tot offerande
Van Isa'ck synen Soon, soo Godt aen hem ghebiedt,
Verliet hy niet het Dal, en stack syn handt in brande
Op eenen hooghen Bergh, naer des Schriftuers bediedt,
Alsoo heeft Moyses oock, als by syn Volck sagh leven,
In onheyl ende quaedt, sigh op een Bergh ghesedt
Wanneer den grooten Godt, aen hem daer heeft ghegheven
Syn Woordt en syn Ghebodt, ons aller vaste Wedt.
O! wonderbaerghe schick, siet al des s'Weireldts Seghen
Die wort ons vanden Bergh ghebracht in overvloedt
Selfs onse Saligheyt: heeft Christus daer vercreghen
Wanneer hy op den Berch voor ons vergoodt syn Bloedt
Dat desen Haen' dan wort gheert in alle Landen
(Tot s'dwaelinghs wederlegh) ons van 't Geberght gejons
Waer door dat Bonte-Koe gebracht wort nu tot schanden,
En al die in syn Leer' met hem aengaen Verbondt.
Want wie hem krayen hoort', en syn Verstandt doet open,
Hy sal de waerheyt sien, verschynen vanden Bergh;
En dat de valsche Leer' daer onder licht ghecropen,
Met haer vergiftigheyt als Peste noch soo ergh.
Door U-L. Dienst-bereyden
S.C.I.Z.T.G.

De lange voorrede, geteekend P.N.V.B.M.D., wordt gericht ‘Aen het Drylitmatigh
oneenigh Lichaem der Medecijne Docteurs, Chirurgijns, ende Apotekers.
In dezelfde stemming eindigt het boek met een ‘Afscheyt des Autheurs aen synen
Haene’ gevolgd door een gedicht, geteekend, zooals de voorrede, P.N.V.B.M.D.. En
na het woord Finis komt een ‘Allusie op 't woort Finis’:
Het is een audt ghespreuck, coronat finis Opus,
Dat Bonte-Koe dan kust de Poorte van Aesopus.
Dobbel Jaer-Schrift besluytende t'jaer van 't beghin
des Werckx, als oock het Jaer, dagh en Maendt,
Als t'is voldruckt.
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Wee Bontekoe, bringhem WOU, D'OUDt Artsen
tot schanDt
U, werck, Den twaeLfsten Maert, Vonnist te
SYn ghebant.

Geneeskunde [1779 Philomusus]. De heilige Geneeskunde of verhandeling van
eenige voornaame Ziekten, waar van in de Heilige Schrift melding gemaakt word,
door Philomusus. Te Gouda, by W. Verblaauw, MDCCLXXIX (21.6 × 13.4 cm, (4)
+ 164 pp, Bi Un Gent me 24781)
Deze verhandeling is medegebonden met het werk van Guattani 1779 (Bi Un Gent
me 2478); de titel, de voorrede en het register der hoofdstukken bevinden zich
tusschen pp 162 en 163.
Onder meer wordt gehandeld over de melaatsheid der Joden, de hinking en de
balseming van Jacob, de ziekten van koning Hiskia, koning Asa, koning Joram,
koning Saul, koning Nebucadnezar, Job, koning Herodes, het einde van Judas.
Geneeskunde. 1789 Pichler J.F.C. Manier om geneeskundige voorschriften voor te
schryven. Amsterdam 1789 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Therapie [1558 Piemontois] Die Secreten Van Den Eerveerdighen Heere Alexis
Piemontois. Inhoudende seer excellente ente wel gheapprobeerde remedien, teghen
veelderhande crancheden, wonden ende andere accidentē: Met die maniere van te
distilleren, perfumeren, confituren maken, te verwen, coleuren, ende gieten. Vvt den
Françoyse overgheset. Tantvverpen, By Christoffel Plantijn, inden gulden eenhooren.
1558. Met Privilegie (16.2 × 9.3 cm., 188 fo + (2) + (19) pp, Kon Bi Brussel II 25934
A, Bi Un Gent Acc 5282).
Het bestaan van dat boek werd mij bekend gemaakt door den heer Ed. Bontinck; een
uitgave die in het Nederlandsch verscheen vóór den tijd van Carel Baten. Zie daarover
meer in: Het Secreet-boek van Carel Baten door Ed. Bontinck, Versl. en Meded.
Kon. Vla. Acad. 1938, pp 801-820. Daar zegt onder meer Schr. (p 818) dat Alexis
Piemontois (Alessio Piemontese) kan vereenzelvigd worden met den Italiaanschen
alchimist Hieronimo Ruscelli (volgens Brunet, Manuel du Libraire 1922); verder
door de Nederlandsche vertalingen van Piemontois te vergelijken met deze van Baten,
kan men vaststellen dat Baten van een Nederlandsche vertaling niet heeft
afgeschreven.
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Geneeskunde [1558 Piemontois]. Die secreten van den eerweerdighen Heere Alexis
Piemontois ...... Tantwerpen, By Christoffel Plantijn, in den gulden eenhooren. 1558.
Met privilegie (14.4 × 9.3 cm, 189 fos + (18) pp, Kon Bi Brussel II 25934 en II 19627)
Zie Versl. en Med. Kon. Vla. Acad. 1936 p 303.
Geneeskunde 1561 Piemontois. Secreton. Inhoudende excellente remedien teghen
veel-derhande cranckheden, wonden ende andere accidenten: met de maniere van te
distilleren, perfumeren, confituren maken, te verwen, coleuren ende gieten,
Thantwerpen, Christ. Plantyn 1561.
Zie Alexis, Kon. Vla. Acad. 1937 p 268.
Geneeskunde. [1562 Piemontois] Dye Secreten van den Eerweerdighen Heere Alexis
Piemontois.... Thantwerpen 1562 (Bi A.J.J.V.)
Zie Alexis, Kon. Vla. Acad. 1937 p 268.
Geneeskunde 1614 Piemontois A.U. De secreten inhoudende seer excellente en wel
gheapprobeerde remedien teghen veelderhande cranckheden. Met de maniere van te
distileren, enz. Amsterdam 1614 (Utrecht, van 't Hoff Lab.)
Geneeskunde 1636 Piemontois. Veelderhande secreten van den vermaerden Heer
Alexis Piemontois, 1636 (Bi St Jans Gasthuis Brugge).
Geneeskunde. [1658 Piemontois]. Veelderhande treffelijcke secreten Van den
Vermaerden Heer Alexis Piemontois.... t'Amstelredam 1658 (Bi Un Gent 194 H 28).
Zie Alexis, Kon. Vla. Acad. 1937 p 268.
Geneeskunde [1670 Piemontois] Veelderhande Secreten Van den Vermaerden Heer
Alexis Piemontois.... t'Amsterdam 1670 (Bi A.J.J.V.).
Zie Alexis, Kon. Vla. Acad. 1937 p 269.
Alexis Piemontois, of Alessio Piemontese, of Alexius Pedemontanus, geneeskundige
van de 16e eeuw. Zijn zeven boeken over de secreten, in het Italiaansch te Venetië
in 1557 verschenen, werden door Jac. Wecker in het Latijn vertaald en te Basel in
1563 uitgegeven.
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Heelkunde. 1778 Piët. Aanmerkingen op de doorsnyding der schaambeensvereeniging.
Leyden 1778 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Geneeskunde. 1662 Pigraeus P. Genees- ende Heel-Konst. M. verkl. der
geneesmiddelen tot yder Sieckten behoorende. Overgeset door P. Rutgers van
Nieustadt. 3e druk Amsterdam 1662 in 4.
Geneeskunde. [1672 Pigraeus] Kort Begrijp, van de Genees- Ende Heel-Konst door
Petrus Pigraeus, Chirurgiin des Koninghs. Met een wijdtloopige Verklaringe der
Geneesmiddelen, tot yeder Sieckten behoorende. Overgeset door Pieter Rutgersz.
van Nieustad Ordinaris Chirurgiin der Stadt Dordrecht. Den vierden Druck,
Gecorrigeert ende Verbetert door Hendrick van Roonhuyse, Ordinaris Heel-meester
der Stadt Amsterdam. t'Amsterdam, Gedruckt by de Weduw' van Theunis Jacobsz.
Loots-Man, Boeckverkoopster, op 't Water, in de Loots-Man, 1672 (18.6 × 14 cm,
(10) + portret + 450 + (10) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 729).
Opdracht van Nieustadt aan schout en burgemeesters van Dordrecht, van Pigraeus
aan Hendrik IV van Frankrijk en Navarre, een dubelle voorrede. Daarna het portret
van Petrus Pigraeus op 75en leeftijd.
Het 1e boek handelt over de leer en de grondbeginselen van de chirurgie, het 2e
over de gezwellen, het 3e over de behandeling der wonden in het algemeen, het 4e
over de behandeling van elk deel in het bijzonder, het 5e over de behandeling der
ulceratien, het 6e over de beenbreuken, het 7e over eenige ziekten zonder wonden
noch ulceratien, het 8e over de huidziekten, het 9e over de evacuatie, het 10e over de
krachten der geneesmiddelen.
Op het einde van het 10e hoofdstuk komt een lijst van technische woorden, namelijk
van geneesmiddelen met aanteekeningen (pp 435-449). Ten slotte een alphabetisch
register.
De catalogus van het Genootschap tot bevordering der geneeskunde (Bi Un
Amsterdam) vermeldt de volgende uitgaven: 1623 Dordrecht, 1633 Amsterdam,
1648 Amsterdam, 1655 Amsterdam 2e druk, 1662 Amsterdam 3e druk, 1672
Amsterdam 4e druk.
Pierre Pigray, heelkundige † te Parijs in 1613, leerling van Ambroise Paré.
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Geneeskunde. 1677 Pijl Paul. Den aftocht ter eeren van krakkeelende Doctoren en
chirurgijns van Amsterdam, over het verschil tusschen den Hr. Doctor Bon. van
Dortmont, Fred. Ruysch, met zijn vroetmeester Andr. Boeckelman. Amsterdam 1677
in 8 (Bi Un Amsterdam).
Piso G. Zie 1694 Bontius.
Geneeskunde. [1705 Pitt] List en Bedrog der Medicynen Ten Toon Gestelt In een
ontdekking der laage prijze van de beste, en een berisping van 't gebruik der kostelijke
geneesmiddelen, thans meest in agtinge; En in een bewijs, dat het alte veelvuldig
gebruik der Medicijnen bederflijk is voor de gezontheit, Met Onderrigtinge om voor
te komen, dat men door de doorgaande practijk niet bedrogen werde, en om hals
rake. In 't Engelsch beschreven door R. Pitt, M.D. Lidt en Opziender van der
Doktooren Kollegie, en Lidt der Koninklijke Maatschappye te Londen. Te Rotterdam,
By Barent Bos, Boekverkooper 1705. (15.7 × 9.9 cm, (12) + 308 + (14) pp, Bi Un
Amsterdam, Bi Antwerpen 6021).
Bericht aan den lezer, inhoud, zeer lange voorrede (64 pp), overzicht (pp 65-308)
van aanvallenden aard, register van de genoemde geneesmiddelen.
Pitton. Zie Tournefort.
Chemie. 1795 Plaat G.J.F. van Jaquin, Leerboek der algemeene schei- en
artsenijkunde. Uit het Hoogd. Leijden Honkoop 1795 in 8; 4e druk Leiden 1812.
Geneeskunde. 1604 Plaseer David Theodoor. Translatie ende explicatie der eersten
boucx aphorismorum Hippocratis. Antwerpen Jacob Mesens 1604 in 4.
Anatomie [1777 Platner] Gemeenzame Brieven van eenen Artz, of Geneesheer aan
zynen Vriend; Over het Menschelyk Ligchaam, Welks Samenstel, Deelen, en
derzelver Geregelde en Ontstelde Werkingen, eenvoudig, klaar, bevatbaar voor alle
verstanden, en in juiste order, beschreven worden. Uitgegeeven Door den beroemden
Heer D. Ernst Platner, Hoogleeraar in de Genees- en Heelkunde te Leipzig. Eerste
Deel. Te Leyden, By J. Meerburg en J.J. Thyssens, Boekverkoopers 1777. (22.5 ×
13.5 cm, XX + (4) + 278 pp). Id Tweede deel ((8) + 263 pp, Bi Un Amst., Bi Un
Gent me 1132).
Opdracht aan Dr Zimmerman, lijfarts van den koning van Groot-Britanje, uit Leipzig
12 mei 1770. Het 1e deel bevat
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de brieven 1 tot 29 over de deelen van het lichaam, de weefsels, het leven, de hersenen,
de vaten, de aderen, het hart, den bloedsomloop, het bloed, de ademhaling, den
ruggegraat, de krachten. In het 2e deel, de brieven 30 tot 53 over de voeding, de
spijsvertering en de deelen van de spijsbuis, de lever.
Ernst Platner, Leipzig 1744 † 1818, hoogleeraar te Leipzig.
Platnerus J.L. Zie Houttuyn 1764.
Anatomie. 1630 Plempius F. Verhandelingen der Spieren. Amsterdam Aertsz. Colom
1630 in 8. Dordrecht Logmans en de Bot 1645 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Vopiscus-Fortunatus Plemp, Amsterdam 1601 † Leuven 1671, hoogleeraar te Leuven.
Plempius V.F. Zie 1633 Bart. Cabrolius.
***

Heelkunde [1772 Plenck] Materia chirurgica, of Verhandeling over de werkingen
der Middelen die in de Heelkunde gebruiklyk zyn, door Josephus Jacobus Plenk,
Keizerl. Koninglyk Hoogleeraar in de Heel- en Vroedkunde te Tyrnau. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Door Bartholomeus Tersier, Medicinae Doctor. Te Utrecht,
By Gisbert Tiemon van Paddenburg, Boekverkoper, MDCCLXXII. (22.0 × 14.3 cm,
(10) + 527 + (34) pp, Bi Un Gent me 2887)
Voorrede van den vertaler uit Haarlem 4 dec 1771. Voorrede van den schrijver.
Belangrijke aanteekeningen over geneesmiddelen met talrijke vakwoorden. Op het
einde woordenlijsten in verscheidene talen.
Een verdere uitgave 1808 Amsterdam in 8. N.B. Hier is de naam van schr. abusief
Plenk, in plaats van Plenck.
Heelkunde [1776 Plenck] Korte Leerstellingen der algemeene oeffenende Heelkunde.
Door den Heere Joseph Jacob Plenck, Doctor der Heelkunde, Hoogleeraar der
Ontleed- Heel- en Verloskunde, aan de Keizerlyke en Koninglyke Academie te
Tyrnau. Uit het Hoogduitsch Vertaald, en met veele Byvoegzelen vermeerdert door
David van Gesscher, Heelmeester van het St. Pieters Gasthuis te Amsterdam: Lid
van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem; van het zeeuwsch
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Genootschap der Weetenschappen te Vlissingen; en van het Konstgenootschap, onder
de Zinspreuk, Besteed den Tyd, &. &. te Utrecht. Te Amsterdam, By Fredrik de
Kruiff, Boekverkooper op de Zeedyk, by de Kolksluis, 1776 (22.3 × 13.8 cm, (12)
+ 335 pp, Bi Un Amst., Bi Un Gent me 3129).
Opdracht aan Hendrik Labee, Ev. P. Swagerman, W.T. Sinderam, Jan Martens,
B. Hussem, J. de Bree, heelmeesters. Voorbericht van den vertaler.
Van dat werk, dat methodisch is opgesteld, een 3e druk 1800 Amsterdam in 8, een
4e 1814 Amsterdam in 8 (Bi Un Amsterdam).
Anatomie [1781 Plenck] Schets der Ontleedkunde door den Heere Joseph Jacob
Plenck, Doctor der Heelkunde, Hoogleeraar der Ontleed-Heel- en Verloskunde, aan
de Keizerlyke en Koninglyke Academie te Tyrnau. Uit het Latyn vertaald, en met
veel Byvoegzelen vermeerderd 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 Konstgenootschap, onder de Zinspreuk, Besteed den Tyd,
&. &. te Utrecht. Eerste deel. M. DCC. LXXXI (19.5 × 12.1 cm, (12) + 192 pp).
Tweede deel ((8) + 167 pp, Bi Un Gent me 1062).
Het werk is een soort inventaris van de anatomie waarin al de deelen worden genoemd,
met de Nederlandsche en Latijnsche namen. In het 1e deel, de beenderen, de banden,
de spieren; in het 2e de ingewanden, de zenuwen, de watervaten.
De Bi Un Amsterdam bezit van dit werk: 1777 Amst. in 8, 1785 Amst. 2e druk in
8, 1794 Amst. 3e druk in 8, 1804 Amst. 4e druk in 8, 1827 Amst. 5e druk in 8. De
uitgave van 1781 draagt noch naam van uitgever, noch naam van drukker.
Pharmacie. 1779 Plenck J.J. Heelkundige artzenywinkel of chirurgyns-apotheek.
Uit het Latijn. Amsterdam 1779 in 8; 2e druk Utrecht 1798 in 8
Heelkunde. 1780 Plenck J.J. Verhandeling over de gezwellen. Naar het Hoogd.
Haarlem 1780 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Geneeskunde. 1781 Pleuck J.J. Verhandeling over de Venus-ziekten. Rotterdam
1781 in 8; 2e druk 1787 Rotterdam 2e druk in 8; 3e druk 1792 Dordrecht in 8; 3e
verbeterde druk 1816 Amsterdam in 8. (Bi Un Amsterdam)
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Heelkunde. 1783 Plenck J.J. Heelkundige mengelwerk. Utrecht 1783 in 8 (Bi Un
Amsterdam)
Ophtalmologie 1787 Plenck J.J. Verhandeling over de oogziekten. Uit het Lat.
Rotterdam 1787 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Geneeskunde. 1790? Plenck J.J. Leerstuk wegens de huidziekten. Uit het latijn.
Dordrecht 1790? in 8; Dordrecht sd in 8; Amsterdam 1803 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Geneeskunde. [1792 Plenck] Nieuwe en gemakelyke Manier om het Kwikzilver,
aan Lyders door de Venus-ziekte besmet, te laten gebruiken. Waarby gevoegd is ene
nieuwe Onderstelling over de werking van deze Bergstof, in de Speekzelwegen, Door
Josephus Jacobus Plenck, Chirurgiae & artis obstetriciae Magister. Uit het Latyn
vertaald. Tweede Druk. Te Utrecht, By G.T. van Paddenburg, en Zoon. 1792. (23 ×
15 cm, (18) + 48 pp, Bi Un Gent 140 K 5419).
Bericht van den vertaler die zich niet noemt. Voorrede. Opdracht aan Philippus
Ambrosius Marherr, hoogleeraar te Praag, uit Weenen 1766; daarna nog een voorrede.
Proeven met kwikzilver en met sublimaat in mengsel met gom en met slijm.
Physiologie [1797 Plenck] J.J. Plenck, natuur- en scheikundige verhandeling over
de Vochten des menschlyken Ligchaams. Uit het Latyn vertaald en met eene
verklaaring der daarin voor koomende scheikundige konstwoorden vermeerderd door
H.A. Bake, Medicinae doctor, praelector in de verloskunde en Stads vroedmeester
te Leyden. Te Dordrecht, bij A. Blussé en Zoon, MDCCXCVII. (22.2 × 13.6 cm,
XXII + 200 + (2) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent A 6997).
Voorbericht. Verklaring van eenige chemische woorden, onder meer: acidum
coeruleum = blaauwzuur, acidum lithicum = steenzuur (urinezuur), acidum
phosphoricum = lichtgeevend zuur, acidum sebacidum = smeerzuur, aër asoticus =
stiklucht, aër hepaticus = zwavelleeverlucht, alcali aëratum = lucht bevattend loogzout,
caloricum = warmte-stoffe, calx muriata = met zeezout bezwangerde kalk, calx
phosphorata = met lichtgeevende stoffe bezwangerde kalk, ferrum oxydatum = met
zuur-stoffe bezwangerde ijzerstoffe, phosphorus = licht geevende stoffe, potasse =
vast plantaardig loogzout, sal microcosmicus = piszout, soda = vast mijnstoflijk
loogzout, soda aërata = met lucht bezwangerd mijnstoflijk loogzout.
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De deelen van het lichaam met de chemische samenstelling, en daarna de studie en
de samenstelling van de vochten: bloed, speeksel, klierenafscheidingen, de lucht der
longen, de melk, het maag- en darmvocht, de slijm, het manlijk zaad, de vochten van
het kind, de stoffen door de huid afgescheiden. Op het einde een alphabetische
bladwijzer.
Heelkunde. 1799 Plenck J.J. Heelkundige ziektenkunde. Utrecht 1799 in 8 (Bi Un
Amsterdam)
Jozef Jacob von Plenck, soms Plenk geschreven, heelkundige en botanicus, Weenen
1738 † Weenen 1807, hoogleeraar te Weenen. Hij schreef onder meer: Pharmacia
chirurgica 1775, De morbis oculorum 1777, De morbis dentium 1778, Bromatologia
1784, Toxicologia 1785, Physiologia et pathologia plantarum 1794.
Verloskunde. 1751 Plevier Corn. De gezuiverde vroedkonst. Amsterdam 1751 in 4
(Bi Un Amsterdam)
Verloskunde. 1751 Plevier Corn. Nauwkeurige opmerkingen over het voorberigt
van J.B. Schlichting, geplaatst in het werk van Plevier. Amsterdam 1751 in 4 (Bi Un
Amsterdam).
***

Natuurwetensch. [1610 Plinius] Caii Plinii Secundi Des wijtberoemden
Hoochgeleerden ouden Philosopht ende Natuyrcondigers / Boecken ende Schriften
/ in drie deelen onderscheyden / Het eerste tracteert van de Natuyr / Aert ende
Eyghenschap aller Creatueren ofte Schepselen Godes / Als namentlick / vande
Menschen / hare Geboorte/ Opvoedinge / Gebruycken / Consten / Hanteringen /
Leven / Cranckheyt / ende Sterven. Het tweede vande viervoetighe Dieren / die opter
Aerden ende inde Wateren leven. Het derde vande Voghelen / die inde Locht ende
opter Aerden vlieghen ende sweven. Oock van de onreyne cruypende Wormen / als
Slangen / etc. Oock mede van andere cleyne Dieren / namentlick Einten / Bijen /
ende haers gelycken. Allen Apteeckers Huysvaderen ende Huysmoederen / oock alle
Liefhebbers der Consten / seer dienstelick / profytelick ende vermakeliek, En
nieuwelijck uyt den Hoochduytsche in onse Nederlantsche sprake overgeset / en
met schoone Figuyren geciert. Tot Arnhem. Ghedruckt by Jan Janszen Boeckvercoper.
Anno M.DC.X. (19.3 × 13 cm, (8) + 514 pp, Bi Un Gent Bl 9452).
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Gekleurde prent op het titelblad, met allerlei dieren vóór een overgroote kooi zich
bewegende, onder de leiding van een ouden man, wellicht God of een apostel
verbeeldende. Voorrede tot den lezer. Bericht van Plinius. Daarna 3 pp over de
‘Nutbaerheyt des erkentenisse der Dieren Natuer, door Theodorus Gaza.
Het boek bevat 3 deelen: het 1e over den mensch met 61 Capittels (pp 1-130), het
2e over de viervoetige dieren en slangen met 59 Capittels (pp 131-400), het 3e over
de vogels met 54 Capittels (pp 401-514). Op het einde van het 3e deel komt een
hoofdstuk over kleine dieren.
Natuurwetensch. [ca 1644 Plinius] Caii Plinii Secundi Des wijtberoemden /
hoochgheleerden / ouden Philosophi ende Natuer-kondighers, Boecken ende Schriften
/ in vier deelen onderscheyden: Het eerste tracteert van de natuer / aert ende
eyghenschap aller Creaturen ofte Schepselen Godes. Als namentlijck / van de
Menschen hare geboorte / opvoedinge / gebruycken / konsten / hanteringhen / leven
/ kranckheydt ende sterven. Het tweede / van de viervoetighe Dieren die op der
Aerden ende in de Wateren leven. Het derde van de Vogelen / die in de Locht ende
op der Aerden vliegen ende sweven. Oock van de onreyne kruypende Wormen / als
Slangen / etc. Ende mede van andere kleyne Dieren / namelijc Emten / Bijen ende
haers ghelijcken. Het vierde / van de Visschen / die sich in Zeen / Meyren / Revieren
ende andere soete Wateren laten vinden. Allen Apotekers / Huysvaderen ende
Huysmoederen / oock allen liefhebbers der konsten / seer dienstelijck / profytelijck
ende vermakelijck. Nu nieuwelijck uyt den Hoochduytsche in onse Nederlantsche
Sprake overgeset, ende met schoone Figuren verciert. Ghedruckt tot Campen, By
Arent Benier. Hendrick Laurentz Boeckvercooper Woonende tot Amstelredam op 't
water / in 't Schrijfboeck. (17.1 × 12.9 cm, (6, onvolledig) pp + pp 9-512 + 93 pp +
(5) pp, Bi Un Gent Cl 71224).
Zelfde prent op het titelblad als in de uitgave van 1610. Voorrede tot den lezer.
Bericht van Plinius. De ‘Nutbaerheyt van Th. Gaza, slechts 1 blz. onvolledig. De 8
eerste pp ontbreken. Verdeeling: 1e deel over den mensch met 61 Capittels (pp 9-130),
2e deel over de viervoetige en kruipende dieren met 59 Capittels (pp 131-396), 3e
deel over de vogels met 54 Capittels (pp 397-512); daarna een boek over de visschen
(93 pp). Op de laatste 5 pp een register over de 4 boeken.
Natuurwetensch. [1650 Plinius] C. Plini Secundi Des wijdtvermaerden
Natur-kondigers vijf Boecken. Handelende van de Nature I. Vande
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Menschen. II Vande viervoetige en kruypende Dieren. III Vande Vogelen. IV Vande
kleyne Beestjes of Ongedierten. V Vande Visschen, Oesters, Kreeften, &. Hier zijn
by ghevoeght de Schriften van verscheyden andere oude Autheuren de Natuer der
Dieren aengaende; En nu in desen lesten Druck wel het vierde part vermeerdert, uyt
verscheyden nieuwe Schrijvers en eyghen ondervindinge: en met kopere Plaeten
verciert. t'Amstelredam, By Joost Hartgers, Boeck-verkooper op den Dam, bezijden
het Stadthuys. 1650 (13 × 8 cm, 802 pp, Bi Un Gent Her 477).
Titelplaat met Adam en Eva en de slang. Eerste deel over den mensch, 57
hoofdstukken pp 5-140; 2e deel over vierpootige en kruipende dieren, 61 hoofdstukken
pp 141-514; 3e deel over de vogels, 54 hoofdstukken pp 515-684; 4e deel over de
kleine ongedierten, pp 685-718; 5e deel over de visschen pp 719-802. Opvallend is
de korte voorrede van het 4e deel waarin beweerd wordt: ‘van de alderlistighste
Dieren die de Natuer heeft voort-ghebracht: de welcke (nae veele haer seggen) van
adem en bloedt versteecken zijn.’ Onder deze ongedierten vindt men de bijen! Op
het einde de naam van den drukker: Christoffel Cunradus, Op d'Eglendiersgracht, in
't vergulde Schaefje.
Natuurwetensch. [1657 Plinius] C. Plini Secundi, Des wijdt-vermaerden
Natuur-kondigers vijf Boecken. Handelende van de Nature, I Van de Menschen. II
Van de viervoetige en kruypende Dieren. III Van de Vogelen. IV Van de kleyne
Beestjes of Ongedierten. V Van de Visschen, Oesters, Kreeften, &. Hier zyn
by-ghevoeght de Schriften van verscheyden andere oude Autheuren, de Natuur der
Dieren aengaende. En nu in desen laatsten Druck wel het vierde part vermeerdert,
uyt verscheyden nieuwe Schrijvers en eygen ondervindinge: en met veel kopere
Platen verciert. t'Amsterdam, Voor Jan Hendricksz. ende Jan Rieuwertsz.
Boeck-verkoopers. Anno 1657. (14.5 × 8.6 cm, 568 + (6) pp, Bi Un Gent Cl 71260)
Eerste deel over den mensch, 57 hoofdstukken pp 5-102; 2e deel over de viervoetige
en kruipende dieren, 61 hoofdstukken pp 103-358; 3e deel over de vogels, 54
hoofdstukken pp 359-484; 4e deel over de kleine ongedierten pp 485-508; 5e deel
over de visschen pp 509-568. De laatste 6 pp dragen een register over de 5 deelen.
Biologie. [1662 Plinius]. C. Plini Secundi, Des wijdtvermaerden Natuurkondigers
vijf Boecken. Handelende van de Nature, I Van de Menschen. II. Van de viervoetige
en kruypende Dieren. III. Van de Vogelen.
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IV. Van de kleyne Beestjes of Ongedierten. V Van de Visschen, Oesters, Kreeften,
&. Hier zijn by-gevoeght de Schriften van verscheyden andere oude Autheuren, de
Natuur der Dieren aengaende. En nu in desen laetsten Druck wel het vierde part
vermeerdert, uyt verscheyden nieuwe Schrijvers en eygen ondervindingen: en met
veel kopere Platen verciert. t'Amsterdam, By Johannes van Ravesteyn,
Boeckverkooper en Ordinaris Drucker deser Stede, 1662. (15.1 × 8.9 cm, 568 + (8)
pp, Bi Antwerpen 13338).
Na een korte voorrede komt het overzicht zonder vermelding van vertaler. Op het
einde een register van de 57 hoofdstukken van het 1e deel, 61 van het 2e deel, 54 van
het 3e deel, de ongenummerde hoofdstukken van het 4e en 5e deel.
Biologie [1687 Plinius] C. Plinii Secundi, Des wijdvermaerden Natuerkondigers V.
Boecken; Handelende van de Natuere, I. Van de Menschen. II. Van de vier-voetige
en kruypende Dieren. III. Van de Vogelen. IV. Van de kleyne Beesjens of
on-Gedierten. V. Van de Visschen, Oesters, Kreeften, &. Hier zijn by gevoeght, De
Schriften van verscheyden andere Oude Autheuren, de Natuur der Dieren aen-gaende.
En nu in desen laetsten Druck, wel het Vierde-part Vermeerdert, uyt verscheyde
Nieuwe Schryvers en eygen ondervindinge: Oock met veel Schoone Figuuren Verçiert:
Als mede Verrijckt met een Register, Over de Vyf Boecken, Plinii Secundi,
t'Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boeckverkooper, over 't Oude Heeren Logement.
Anno 1687. (15.5 × 9.7 cm, 624 pp, pp 3 en 4 en register ontbreken, Bi Un Gent HN
454).
Evenals bij de uitgave van 1662 wordt de naam van den vertaler niet gegeven. Het
e
1 deel handelt over de menschen, het 2e over de vier-voetige en kruipende dieren,
het 3e over de vogels, het 4e van de kleine ongedierten, het 5e over de visschen.
Natuurwetensch. [1757 Plinius] C. Plinii Secundi. Zyne Wyd-Vermaerde
Natuurkundige Vyf Boeken. Handelende van de Nature, I Van de Menschen. II Van
de viervoetige en kruypende Dieren. III Van de Vogelen. IV Van de kleine Beestjes
of Ongedierten. V Van de Visschen, Oesters, Kreeften, &. Hier zyn bygevoegt de
Schriften van verscheyden andere Oude Autheuren, de Natuur der Dieren Aangaande.
En nu dezen laatsten Druck wel het vierde part vermeerdert, uit verscheyde nieuwe
Schryvers en eyge Ondervindingen. Verciert met veele Fraaye Kopere Platen. Te
Amsterdam, By Jan Morterre, Boekverkoper, over het Zaandammer Veer. 1757 (15.7
× 9.7 cm, 568 + (6) pp, Bi Un Gent 159 R 21).
Deze uitgave bevat denzelfden tekst als deze van 1657 met dezelfde paginatie.
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Al deze uitgaven zijn geen echte vertalingen van de Naturae historia van Plinius,
wel reeksen beschrijvingen van dieren volgens Plinius en verscheidene andere
schrijvers.
De Catalogus van de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde vermeldt van
dat Nederlandsch werk: ca 1635 Amsterdam in 4, ca 1644 Amsterdam in 4, 1651
Leeuwarden in 8, 1703 Amsterdam in 8. In den Catalogus van het British Museum:
1610 Arnhem Jan Janszen in 4, 1617 Arnhem Jan Janszen in 4, 1620? Hoorn Pieter
Janszen in 4, 1644 Amsterdam J. Hartgers in 8, 1650 Amsterdam J. Hartgers in 12,
1657 Amsterdam J. Hendricksz ende J. Rieuwertsz in 8, 1662 Amsterdam Leeuwarden
(printed) in 8, 1703 Amsterdam W. van Gysbert de Groot in 8, 1733 Amsterdam I.
Vandeputte in 8.
Caius Plinius Secundus of de oude, geboren in 23, in 79 slachtoffer van de
uitbarsting van den Vesuvius. Zijn werk Naturae historiarum XXXVII libri werd
uitgegeven te Parijs 1514 in fo, Venetiis 1559 in fo, Francof. a.M. 1599 in fo, Lugd.
Batav. 1668-1669 in 8, Parijs 1741 in fo, Hamburg 1851-1858 in 8, Leipzig 1854-1865
in 12, Berlin 1866 in 8, Leipzig 1870-1878 in 8, Leipzig 1892-1909 in 8.
***

Ploos van Amstel Jacob. Zie Adams 1770.
Pointer J. Zie Anonymus 1741.
Landbouw. 1799 Ponse Hendr., Muller Joach. F. en Aartsen L. Landbouwkundig
schoolboek. Amsterdam 1799, 2d in 8.
Pool G.J., heelmeester te Moordrecht. Zie Albrechts.
van Poot A. Zie 1689 Casearius.
Poppen Johannes. Zie 1647 Wurtz Felix.
Heelkunde [1792 Popta] De blaas boven de zamenvoeging der schaambeenderen
doorboord, in eene hardnekkige opstopping van water; met een allergelukkigst
gevolgd. Door S. Popta, Stads Heel- en Vroedmeester; als mede by het Ed. Mog.
Collegie ter Admiraliteit, te Harlingen, enz. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1792
XVI, pp 153-165 Bi Un Gent me 366a).
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Tooverkunde [1566 Porta] Magia, oft de wonderlicke wercken der naturen: Bescreuen
in vier Boecken, door Jan Baptiste Porta Napolitaen. Nu eerst ouerghestelt uuten
Latijn in de Nederduytsche sprake. T'Antwerpen. Ghedruct by Christoffel Plantyn.
An. M.D.LXVI. Met Priuilegie. (15 × 9.5 cm, 302 pp, Bi Un Gent Ac 5330).
Privilegie uit Brussel 1564. Opdracht aan ‘Philips, Coninck van Spaignien’. Voorrede
van den schrijver. De vier boeken handelen over de magie of natuurlijke wijsheid,
de natuurlijke magie, de verborgen secreten en wonderlijke werken der natuur, de
natuurlijke philosophie of heymelicheden der natuur.
Giambattista della Porta, geboren te Napels rond 1540 en aldaar op 4 februari 1615
overleden, medestichter van de Academie der Oziosi en van de Academie der Segreti,
en in 1610 tot lid van de Academie der Lincei verkozen. Hij beoefende de
wetenschappen en de philosophie, en ook wel de magia; aldus bestudeerde hij de
astrologie, de werking der geesten, de leer der sympathie en der antipathie, de
transmutatie der metalen, zonder zich te bekommeren over de aanvallen waarvan hij
het voorwerp was. Hij ontdekte de donkere kamer, de rol van het licht bij het gezicht,
de richting der lichtstralen bij holle spiegels. Zijne geschriften zijn talrijk, onder
meer: Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium lib. XX, Napels 1589 in
fo, Leiden 1644 en 1651 kl in 8; daarvan verschenen eerst een uitgave in 1558 in 3
deelen te Napels en een in 1560 in 4 deelen te Antwerpen in 1561; - Phytognomonica
VIII lib, Napels 1583 met verscheidene uitgaven; - De refractione optices parte lib
IX, Napels 1593; - Pneumaticorum lib III Napels 1601; - De coelesti physiognomonia
lib VI, Napels 1601; - De distillationibus lib IX Roma 1608; - De aeris
transmutationibus lib IV, Napels 1609.
Anatomie [1770 Portal] Over het maaksel en het gebruik van den blaasband; door
Antony Portal, Leeraar der Geneeskunde van het Hooge School te Montpellier, van
het Koninglyke Genootschap der Wetenschappen, en Voorlezer der Ontleedkunde.
(In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1770 XII pp 1-30, Bi Un Gent Hi 2045).
Verloskunde [1690 Portal] De Practyk der Vroed' meesters, en Vroed' vrouwen, Of
de wyse van een Vrouw' te helpen in haar Kinderbaren. Bekragtigt met een groot
getal Aanmerkingen. Door Paulus Portal, Geswooren Chirurgyn en Vroed' meester
binnen Parys. Uyt de Franse in de Neder-
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duytse Tale overgeset. Met Kopere Platen. t'Amsterdam, By Timotheus ten Hoorn,
Boekverkooper, in de Nes, naest de Brakke Grond, in het Sinnebeeld, Anno 1690.
Met Privilegie voor vyftien Jaren. (16.9 × 9.7 cm, (22) + 342 + (7) pp, Bi Un
Amsterdam, Bi Un Gent me 2616).
Portret van Portal. Opdracht tot J. Corver, C. Geelvink, J. Huydekoper, Gerard Bors
van Waveren, Burgemeesteren van Amsterdam, uit Amsterdam op 28 Oct 1689 van
de drie vertalers Pieter Guenellon, Pieter Adriaansz en Gomer van Bortel. Bericht
aan den lezer. Opdracht aan Moreau arts en hoogleeraar te Parijs van Portal. Bericht
van den auteur. Vier latijnsche verzen opgedragen aan Paulus Portal door
Joan-Lestorcel, chirurg te Parys. Goedkeuringen van de school der medicijnen van
Parijs, alsook van de gezworen heelmeesters van de zelfde stad. Het boek bevat 6
kleine hoofdstukken en 81 aanmerkingen.
Antoine Portal geboren te Gaillac-Tarn op 5 Januari 1742 en overleden te Parijs op
23 juli 1832, geneeskundige en hoogleeraar te Parijs, in de Collège de France en in
de Jardin des Plantes.
Paul Portal, geboren te Montpellier, overleden te Parijs op 1 juli 1703, heelkundige;
het werk waarvan de nederlandsche uitgave de vertaling is, draagt als titel: La Pratique
des accouchements soutenue d'un grand nombre d'observations, Paris 1685 in 8o.
Heelkunde. 1768 Pott, P. Twee verhandelingen over de natuur en gevolgen der
wonden en kneuzingen van het hoofd, schuddingen der hersenen, en
bekkeneelsbreuken; en over de breuken. Rotterdam 1768 (Bi Un Amsterdam).
Oogheelkunde. 1771 Pott, P. Aanmerkingen over het ongemak van den ooghoek dat
gemeenlyk fistula lachrymalis genoemd word; vertaald door H. van Someren. Haerlem
1771 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. [1772 Pott] Aanmerkingen over het ongemak dat gemeenelyk Aarsfistel
genoemd word, door Percivall Pott, Lid van het Koninglyk Genootschap, en Oudste
Heelmeester van het St Bartholomeus Gasthuis te Londen. Uit het Engelsch vertaald
door Hendrik van Someren, Stads Heelmeester te Haerlem. Te Haerlem, By Jan van
Lee, Boekverkoper, 1772 (21 × 12 cm, (8) + 135 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent
me 2307)
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Voorrede van den vertaler en van den schrijver. Overzicht in 7 afdeelingen.
Heelkunde. 1779 Pott, Perc. Aanmerkingen en geneezing over dat soort van
lammigheid der onderste ledemaaten, welke dikwerf eene kromheid der ruggegraat
vergezeld. Leyden 1779 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Percival Pott, heelkundige, London 1713 † London 1788, leeraar in het gasthuis St
Barthelemy; zijn naam werd gegeven aan de bederving der wervels: Pottkwaal.
Geneeskunde. ca 1770 Pouteau Claude (de zoon). Proeve over de hondsdolheid.
Naar het Fransche door J. Willemse. Haarlem ca 1770 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. [1784 Pouteau]. Heelkundige Mengelwerken door Claudius Pouteau,
Medicinae en Chirurgiae Doctor Oud Opperheelmeester in het Groot Gasthuis te
Lyon. Vertaald en vermeerderd door P.M. Nielen, Heel- en Vroedmeester. Te Utrecht,
By Gisbert Timon van Paddenburg. MDCCLXXIV (21.5 × 13.5 cm, (16) + 224 pp,
Bi Un Amsterdam (Bi Un Gent me 1838).
P.M. Nielen tot den lezer. Het boek dat slechts het 1e stuk bevat: Verhandeling
over het nut van dadelijk-brandmiddel met 2 hoofdstukken en waarnemingen; Nut
van cauteres, setons en pleisters; Verbinden aan aarsfistels; Ettergezwellen van de
lever; Werking van olijfolie tegen de beeten der adders; Waarneming over het
inwendig gebruik van campher; Buitengewone beenwordingen; Steensnijden.
Claude Pouteau, heelkundige, Lyon 1724 † Lyon 1778, majoor heelkundige van
het gasthuis te Lyon in 1745. Zijn Essai sur la rage verscheen te Lyon in 1763 in 8,
en zijne Melanges de Chirurgie te Lyon in 1760 in 8.
Priestley. Zie 1779 de Magellan.
Geneeskunde. 1777 Pringle John. Verslag, wegens eenige nieuwe verbeteringen
aangaande de middelen, ter behoudinge van de gezondheid der zeevarenden.
Rotterdam 1777 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1785 Pringle, J. Verhandeling over de legerziekten,
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verm. met de beschrijving der hospitaalen door D. Monzo. Uit het Engelsch.
Amsterdam 1785-1786. (Bi Un Amsterdam).
Hygiene. Sd Pringle, J. Proefnemingen over de verrottinge. Uit het Engelsch.
Amsterdam sd.
John Pringle, Stichell-House 1707 † London 1782, geneeskundige, in 1730 doctor
aan de Universiteit Leiden, werd hoofdarts der Britsche legers. Hij bestudeerde vooral
de hygiëne en verbeterde de toestanden der gasthuizen. Onder zijn werken:
Observations on the diseases of the army, in camp and in garnison, London 1752, 8e
uitgave in 1810; - Experiments on substances resisting putrefaction, Phil. Trans 1750.
van Proyen A. Zie 1784 Anonymus.
Voeding [1639 Procacchi]. Voorlegh Boeck ofte Maniere om verscheyden Soorten
van Spijse Soo gesooden als Gebraden, aende Vorck voor te Snyden ende om dienen.
Eerst int Italiaensch beschreven door Giaccomo Procacchi, Ende nu van nieuws in
onse Nederduytsche taele getrouwelick overgeset. Gedruckt tot Leyden, Voor Jacob
Roels Boeckvercoper, inde Nieuwe-Bybel. Anno 1639. (18 × 14.1 cm, (8) + 74 +
(1) pp, Kon Bi Brussel VH 7674).
Voorrede tot den lezer; 21 hoofdstukken met inlichtingen over gevogelte, hazen,
varken-, schaap-, kalfvleesch, visch en kreeft.
Heelkunde [1733 du Pui]. Vermaakelykheden ontrent de Vryheid der Heelkonst,
(zynde het Oudste, Nuttigste, en Noodzakelykste Deel der Geneeskonst) Goefent by
Hebreeuwen, Egyptenaars, Grieken en Romeynen: By welke Romeynen van onze
zyde in overweging genomen wordt: Of de Heelkonst meer dan de Geneeskonst? Of
deze niet en gene al gegemenelyks in slaaven-handen geweest is? gelyk nu onlangs
de Heer Dr. Daniel Vink in zyne Amoenitates Philologico-Medicae de Heelkonst en
desselvs Oefenaars heeft aangewreven. Van welke blaam de Heelkonst gezuyvert
en verdedigt wordt door Pieter du Pui, Chirurgyn en Apotheker t'Enkhuyzen. Te
Leyden, By Joh. Arnold Langerak, MDCCXXXIII. (19.1 × 12.3 cm, (30) + 358 +
(25) pp, Bi Un Gent me 1844)
Titelprent. Opdracht aan B.S. Albinus - Leiden, G. Ruyter - Enkhuysen, C. Jan du
Pui - Heymuyden. Voorbericht tot den lezer, waarin onder meer wordt vastgesteld
dat
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de waarde van een arts wordt onderschat: ‘Men geevt aan een kok honderd guldens
en meer, maaraan een Geneesmeester een schellingtie.’ Daarop volgt een lang gedicht
(72 verzen) met titel: ‘'s Menschen Lichaamelyke ellende hulp zoekende by de
Heelkonst.’ Overzicht in 188 stukjes, waarvan het laatste meest met verzen. Op het
einde een lijst der genoemde schrijvers en een alphabetische bladwijzer van zaken.
Pest. 1663 Putman's Manuael, dat is: een kleyn pest boecxken seer dienstelyck alle
menschen. Gecorrigeert ende verm. door Abr. Lenertsz. Vrolingh, Zaerdam 1646 kl
in 8. Van nieuws wat gecorrigeert ende verm. Antwerpen 1663 kl in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Putten C.V. Zie Lemery 1743.
Puzos. Zie Morizot-Deslandes.

Q
Geneeskunde. 1780 Quarin Josephus, Verhandeling over de geneeswyze der
ontsteekende ziektens. 's Gravenhage 1780 in 8. Amsterdam 1789 in 8. (Bi Un
Amsterdam).
Geneeskunde. 1789 Quarin Joz. Oeffenkundige aanteekeningen over verscheide
ziekten. 's Gravenhage 1789 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1793 Quarin Josephus. Nieuwe geneeswyze der ontstekingsziekten....
na de Latynsche uytgaeve van 1790. Oostende, Scheldewaert 1793 in 8. (Bi Un
Amsterdam).
Jozeph Quarin, Weenen 1733 † Weenen 1814, hoofdarts van keizer Jozef II, schreef:
Methodus medendi inflammationes, Wien 1774 in 8; Animadversiones practicae in
diversos morbos, Wien 1786 en 1814 in 8.
Heelkunde. 1642 Quercetanus Jos. Tractaat van de genesinghe der geschote wonden.
Amsterdam, Broer Jansz 1642 kl in 8. (Bi Un Amsterdam)
Pharmacie [1623 Quiricus de Augustis] Het Licht der Apotekers. Vervatende de
Confectie, Operatie en kennisse van alderhande Electuarien, Pillen, Trocissen,
Pulveren, Loch, Saven, Syropen, Unguenten, Ceroten, Olyen, Hier by gevoeght.
Tyrocinium Chymicum. Dat is de Proeve der
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Chymie. Dienstigh alle Medecyns, Chyrurgyns en Apotekers. Tot Rotterdam. By
Jan van Waesberghe de Jonge. Anno 1623. (15.1 × 9.9 cm, (16) + 248 pp, Bi Un
Gent me 2932).
De naam van den schrijver wordt bekend gemaakt op den titel van het ‘prologhe’:
Het Licht der Apotekers, ghecomponeert vanden aldersubtijlsten Meester in Arten
ende Doctoor inder Medicijnen Quirico de Augustis van Terdona. In het exemplaar
van Bi Un Gent ontbreekt Tyrocinium Chymicum dat volgens de tafel moet bestaan
uit 118 hoofdstukjes op ets meer dan 63 pp.
Het werk is verdeeld in 15 ‘distincties’: Aromatijcke Confectien, bittere electuarien,
medicijnen solutijf, trociscen, pulveren, loch, syropen, unguenten, emplaestren,
ceroten, olien, wasse, suycker, decoctien, stootinghen of wrijvinghen.
Juffr. M.E. Kronenberg heeft mijn aandacht gevestigd op de twee volgende uitgaven
vermeld in ‘Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540 door Wouter Nijhoff
met medewerking van M.E. Kronenberg’ ('s Gravenhage, Martinus Nijhoff 1919, nr
1777 en 1778).
Pharmacie. 1515 Quiricus de Augustis. Dlicht der apotekers. Brussel, vander Noot,
16 febr 1515. (Kon Bi 's Gravenhage)
Pharmacie. 1529 Quiricus de Augustis. Dat licht der apotekers. Antwerpen, Claes
de Grave, 22 Oct. 1529.
Quiricus. Zie de Augustis 1529.

R
Heelkunde. Sd Rachin F. Heelkonstige geschillen. Sl sd in 4.
Plantenkunde. 1780 Radermacher J.C.M. Naamlijst der planten die gevonden worden
op het eiland Java. Batavia 1780-1782, 3 st. in 4.
Geneeskunde [1780 Radermaker] Proeve nopens de verschillende gedaante en
koleur der menschen door Mr. J.C.M. Radermaker (In Verhandel. Batav. Gen. 1780
II pp 213-228, Bi Un Gent Hi 9696)
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Verandering der kleuren, afmetingen, halsziekten, ziekten van de huid, de teeldeelen,
misgeboorten, mismaaktheid door kunst.
Pest. 1625 de Raet Jo. Cort verhael oft tractaet van de laestighe sieckte der peste.
Hantwerpen 1625 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Natuurwetenschappen [1781 Raff] Natuurlyke Historie voor Kinderen, gedeeltelyk
ingericht naar de Hoogduitsche uitgaave van den Hooggeleerden Heere M. Georg
Christian Raff, Hoogleeraar in de Historie en Geographie, te Göttingen. Aanmerklyk
verbeterd, vermeerderd en genoegsaam geheel veranderd en overgebragt tot eene
vatbaare rangschikking, voorgesteld in kindervervrolykende Samenspraaken,
doorvlochten met toepasselyke Zede- en andere Gedichtjes, en eindelyk voor de
Nederlandsche Kinderen overgebragt, tot de voornaamste onderwerpen der Natuurlyke
Historie van Holland. Door J. le Francq van Berkhey, M.D. Hist. Nat. Lector op 's
Lands Universiteit te Leyden, Lid van de Keizerlyke Natuur-, en verscheiden
Vaderlandsche Natuur-, en dichtlievende Genootschappen. Eerste Deel. Te Leyden,
By Frans de Does, P.Z. MDCCLXXXI. (22.2 × 13.8 cm, XXXII + 429 + (3) pp, Bi
Un Gent HN 502).
Titelprent met gedicht voor uitlegging, voorbericht, opdracht, lijst der inteekenaren
op 14 volle blz. Allerlei beschrijvingen van planten en dieren.
Natuurwet. [1781 Raff] Natuurlyke Historie ..... Tweede deel... (... (8) + 366 + (3)
pp ...)
Natuurwet. [1781 Raff] Natuurlyke Historie... Derde deel.... (... (6) + 331 + (3) pp
...)
Ieder deel begint met een titelprent met de uitlegging in verzen. Het overzicht wordt
versierd met platen en gedichten, en eindigt telkens met een bladwijzer in
alphabetische orde.
Heelkunde. Sd. Ramas M. Van de gezwellen en de kanker. in 8.
Heelkunde. 1715 Ramas Maart. Korte beschrijving van de geswellen. Enchuysen
2e druk 1715 kl in 8; 3e druk sd in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. [1662 Ranchin] Heelkonstige Geschillen, Wegens de Werken van
Meester Guido de Gauliac. Geschrift in drie Deelen. Het eerste Deel, Handelende
over het byzonder Hoofd-stuk, d'Ontleeding ende Geswellen. Het tweede en derde
Deel, Handelende over de Wonden, Sweeren,
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Been-breuken, Uyt-leedingen over de feste Handeling, en over de Tegengiften.
Beschreven in 't Frans, door den Hoog geleerde en welverzochte Genees-Heer, den
Heer François Ranchin, Genees meester van de Koning van Vrangkrijk, en van mijn
Heer le Connestable, Hoofd-leeraar, en Voogt van de zeer vermaarde Hooge School
der Genees-konst te Monpellier. En nu vertaalt door Aarnout van
Wymis-Heel-meester, en Oeffenaar tot Amsterdam. t'Amsterdam, Gedruckt voor
Jacob Benjamin, Boekverkooper, in de Warmoes-straat, in de Druckerye, 1662. (18.3
× 14.5 cm, (8) + 358 + (4) + 466 + (8) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 794).
Opgedragen aan J. Deyman, J. Deylman, F. Verschaagen, P. Barbette, T. Ketjes en
J. Blok, alle genees- of heelmeesters, door Johannes Martsen, in naam van den
afgestorven vertaler. Voorrede aan den lezer en daarna de volgende verzen:

Klink-Dicht,
Aan de E. welgeleerde Heel-meester Mr. Aarnout van Wymis.
Hoewel den Hovenier plant kruyden ende boomen,
En 't gene de natuur tot nut heeft voortgebracht,
Zoo weet hy nochtans niet zijn werken noch zijn kracht
En of zy uyt de aardt of Hemel zijn gekomen.
Zoo heeft van Wijmis hier zijn reden opgenomen
Te wijzen yder een zijn domme misverstant,
Die niet weet wat hy zaayt, noch minder wat hy plant,
Hy opent hier de deur die sluymerende droomen,
En roeyt het Mankop met alle distelen uyt,
Om datter niet en zou verdrukken 't goede Kruyt,
Dies wy hem wel te recht ten offer mogen vieren,
En eeuwig zijnen naam bekranzen met Laurieren,
Alzoo Galenus weer in hem herboren schijnt
Die d'Amstels wal bestraalt die nimmer meer verdwijnt.
JACOB BLOK
Chyrurgijn.

Het eerste boek bevat 14 + 20 ‘geschillen’, het 2e 35 en het 3e 19 geschillen. Het 2e
en het 3e deel te zamen dragen het jaartal 1661. Foutief wordt de naam van schrijver
Zanchin gedrukt, in plaats van Ranchin.
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François Ranchin, Montpellier 1564 † Montpellier 1641, doctor in de geneeskunde
in 1592, kanselier van de Universiteit in 1605. Hij schreef: Quaestions françoises
sur la chirurgie de Gui de Chauliac, Parijs 1604 in 8; Traité de la peste Lyon 1621;
Oeuvres pharmaceutiques Lyon 1628.
Nat. Wetensch. [1719-1732 van Ranouw W]. Kabinet der natuurlyke Historien,
Wetenschappen, Konsten en Handwerken, Geopent met de Maanden January en
February 1719. Verciert en opgeheldert met Kopere Plaaten. Te Amsterdam, By
Hendrik Strik, Boekverkoper bezyden 't Stadhuys. 1719. (15.8 × 9.7 cm., (16) + 552
+ (8) pp, Bi A.J.J.V., Bi Un Gent HN 1221).
Van de titelplaat, geteekend door J. Wandelaar, wordt de volgende verklaring
gegeven: ‘De Historie, dewelke hier met vleugels uitgebeeld word (om dat zy overal
zelfs tegenwoordig behoort te zyn) beschryft de groote Natuur, dewelke in het
opgeslagen Boek uitgedrukt staat. Om dit overeenkomstig met de zaaken, die zy
beschryft, uit te voeren, word zy verlicht door de Waarheid, terwyl de natuurlyke
schepzels ontvouwt en ontdekt worden door de proefkundige Ervarentheid, dewelke
met haar eene voet op een proef- of toetsteen staat, en met een passer na de
wiskonstige Methode afmeet alles, dat door de beproeving van het zuiverende vuur
gelouterd is. Waar door de onwetende Waanwysheid (met ezels ooren verbeeld) in
het duister geraakt, daar dezelve zich met het blaazen van windbollen ophoudt en
vergenoegt.’
De eerste aflevering van zijn Natuur- en Konstkabinet wordt door W. van Ranouw,
doctor in de medicijnen, aan Suffridus van Westerhuis opgedragen en begint met
deze woorden: ‘Godt is Schepper en Onderhouder van de Natuur, en de Mensch van
de Konst.’
Het volledig werk, dat bestemd was om met tweemaandelijksche afleveringen te
verschijnen, bedraagt 9 boekdeelen:
I. Eerste halfjaar 1719, bestaande uit 3 afleveringen, resp. voor de maanden Januari
en februari, Maart en april, mei en juni, (12) + 552 + 8 pp inhoud.
II. Tweede halfjaar 1719, uit 3 tweemaandelijksche afleveringen, 564 pp + 8 pp
inhoud.
III. Eerste halfjaar 1720, met 3 afleveringen, (4) + 562 + 6 pp inhoud.
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IV. Tweede halfjaar 1720, met 3 afleveringen, 570 + (6) pp inhoud.
V. Eerste halfjaar 1721, met 3 afleveringen, 570 + (9) pp inhoud.
De vijf eerste boekdeelen verschenen resp. in 1719, 1720 en 1721 te Amsterdam
bij Hendrik Strik, ‘boekverkooper bezyden 't Stadhuis’. Het zesde deel kwam, altijd
met dezelfde titelplaat en dezelfde titelprent bij een anderen uitgever uit, en wel in
1722, met een vertraging van ongeveer 6 maanden.
VI. Tweede halfjaar 1721, met 3 afleveringen, (12) + 563 + (6) pp inhoud. ‘Te
Amsterdam, By Z. Moelé en J. de Ruiter, Boekverkoopers op de Cingel, op de hoek
van de Huiszittensteeg, 1722.’ Het jaartal 1722 treft men op de aflevering Januari
en Februari 1721, het jaartal 1721 daarentegen op de twee volgende afleveringen.
In zijn opdracht, geteekend Amsterdam 26 October 1722, verontschuldigt zich van
Ranouw dat hij in het laten verschijnen van het Kabinet te kort is gekomen, en door
verscheidene verhinderingen, die hij niet noemt, bijna een jaar achteruit is geraakt.
Hij deelt ook mede dat de boekenverkoopers Moelé en de Ruiter het recht van kopij
aan Hendrik Strik hebben gekocht en de belofte gedaan hebben het achterstallige in
te halen.
Maar nu stelt men vast dat voor het 7e deel en de volgende tot het laatste, de
uitgever nogmaals verandert.
VII. Jaar 1722 met 3 afleveringen, de eerste voor januari en februari, de tweede
voor maart tot juli, de derde voor augustus tot december 1722; (4) + 184 + 192 +
192 + (8) pp. ‘Te Amsterdam by Balthazar Lakeman, Boekverkooper, achter de
Nieuwe Kerk, over de Molsteeg, 1722.’
De voorrede geeft geen uitleg over de verandering van den uitgever; maar,
zonderling genoeg, in de aflevering verschijnende voor de maanden januari en februari
1722, teekent van Ranow de genoemde voorrede op 15 april 1723.
VIII. De 3 afleveringen verschenen tusschen 1723 en 1727, altijd bij den uitgever
Lakeman: de aflevering Januari-Februari 1723 verschijnt in 1723, op (12) + 176 pp;
de aflevering maart tot juli 1723 verschijnt in 1724 op 191 pp. De 3e aflevering voor
Augustus tot December 1723 verschijnt eerst in 1727, aldus 4 jaren later; de
boekverkooper vermeldt dat de auteur, Dr.
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Van Ranouw, kort na het uitgeven van het deeltje Maart tot Juli 1723, is overleden.
Ten einde het boekdeel VIII met de aflevering Augustus-December 1723 te volledigen,
schenkt de boekverkooper aan den lezer twee werken over de plantgewassen, een
getrokken uit de Botanick Essais van Patrik Blair, lid der Royal Society van London,
het tweede uit de Anthologia van Julius Pontedera. Het deeltje, dat (18) + 152 pp
bevat, eindigt met een stukje over de ‘Afkomste en geboorte van muggen uit het
water’ alleen geteekend H.T.K.d.J.
Vijf jaren later, in 1732 kwam een register in het licht, waarin op zeer zorgvuldige
onuitgebreide wijze, al hetgeen in de vorige acht boekdeelen bevat is, op alphabetische
orde wordt vergaderd:
egister Tot alle de Deelen van het Kabinet der natuurlyke Historien, Wetenschappen,
Konsten, en Handwerken, van W.V. Ranouw, M.D. Door P. Vander Meersch. Tot
Amsterdam, By Balthasar Lakeman. 1732. (10 lim + 690 pp)
In zijn geheel beschouwd, is het Kabinet van Dr. van Ranouw, over wien in de
biographische werken niets te vinden is, meer eene reeks van eenige groote
verhandelingen die wellicht elk op zich zelf een boek uitmaken, dan een echt
tijdschrift. Die verhandelingen worden onder verscheidene vervolgen verdeeld. Die
verhandelingen zijn: Een overzicht van de boeken van Cajus Plinius Secundus
betreffende de natuurlijke historie, het nut van de stofscheikunde, chymie of
scheikonst, een algemeen overzicht over natuurlijke historie, de natuurlijke historie
bij de Hebreërs, verscheidene verhandelingen over het goud uit de pen van Izaak
Bronkhorst, het werk van de natuuronderzoekers Ulysses Aldrovandus, van Conradus
Gesner, Ferrandus Imperatus en Robert Boyle, verhandelingen over cacao, suiker,
thee, kina, indigo en kleurstoffen. Talrijke platen en kaarten maken het overzicht
duidelijk.
Deze wetenschappelijke verhandelingen zijn niet van belang ontbloot. De auteur
zelf is gansch onder den invloed van het Cartesiaansch stelsel; voor hem moeten de
schrijvers over natuurlijke historie zich aan acht regels of wetten onderwerpen, willen
zij goed wetenschappelijk werk leveren: de beschrijving der natuurvoorwerpen moet
zijn zooals deze in de natuur wor-
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den gevonden; de natuur zelf moet leiden, niet allerlei vooroordeelen; de stellige
eigenschappen dienen met de betrekkelijke niet verward te worden; de soorten moeten
volgens de natuur worden gerankschikt; de grensscheiding moet zorgvuldig bepaald
en bewaard worden; alleen hetgeen gezien en bevonden werd zal kunnen beschreven
worden; de waarnemingen moeten van de eerste generatie af tot den ondergang
gedaan worden; de onafscheidelijke kenteekens moeten op den voorgrond worden
gebracht.
Ras Ern. Zie 1664 Hippocrates.
Verloskunde. 1741 Rahtlau Joh. Pet. Voorbeeld van het gewichtige ambt eens
vroedmeesters. Franeker 1741 in 4.
Verloskunde. [1747 Rathlauw] Replicq, Dat is: Ontwyfelbaare egtheid en veilig
heil van het berugte Geheim van R. Roonhuysen, op hooge order Door J.P. Rathlauw,
Chirurgyn, en geauthoriseert Vroedmeester van Amsterdam en Amstelland. Onlangs
ontdekt en nu klaarder beweezen tegen het Lasterschrift van de vyf Heeren
Vroedmeesters, geintituleert: Klaare Bewyzen dat 't Berugte Geheim van Roonhuysen
volstrekt valsch, en het Instrument absolut onnut, &. &. Om zyne fraaiheid in 't
Nederduits vertaald. t'Amsterdam By Zacharias Romberg, Boekverkooper, op 't
Spuy. 1747. (21.4 × 12.8 cm, 94 pp, Bi Un Gent me 985a)
Discussie betreffende het gebruik van een verlostang.
Oogheelkunde [1775 Rathlauw]. Verhandeling over de Cataracta-Waar in derzelver
Oorzaaken, Kentekenen en Gevolgen, en wel inzonderheid, De Manier der Operatie,
Op eene duidelyke wyze verklaard, door de Ondervindinge bevestigd, en met naar
't leeven Gekoleurde Afbeeldingen opgehelderd worden; Benevens eene Voorreden
Over 't Samenstel van 't Oog, de Eigenschappen van 't Gezigt, en derzelver Gebreken;
door Jan Pieter Rathlauw Chirurgyn en Vroedmeester van Amsteldam en Amstelland.
Te Amsteldam, By J. Morterre, Boekverkooper op den Nieuwendyk. 1775. (19.8 ×
11.5 cm, VIII + 46 + (2) + 54 pp, Bi Un Gent me 3172).
Opdracht aan Thomas Schwencke. Lange voorrede van schrijver, samengesteld uit
den bouw van het oog, de eigenschappen en de gebreken van het gezicht. Na p. 46
vindt de lezer een gedicht:
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Aan den Heere Jan Pieter Rathlauw Chirurgyn van het Edelmogende
Kollegie der Admiraliteit te Amsteldam.
Wie Kunst waardeeren wil waardeert als 't Ligt der Kunst
Uw, Schrandren RATHLAUW, zo begaaft door 's Hemels gunst,
Die, tot verwondrend nut der Konstryke Amstellaaren,
Door Liefd' en vlyt genoopt, de smertende gevaaren
Van felle Kwellingen der Oogen brengt voor 't Ligt,
Zo klaar als leevendig vertoond voor elks Gezigt;
Waar by de Weetenschap uw innam om d'Elenden
Der Menschen blind Gezigt (door Zegen) af te wenden;
Daar reeds geholpenen uitroepen, ‘RATHLAUWS hand
Redt d'Amstellaars 't Gezigt door zyn beroemd Verstand.
Dit doet de bitze Nyd naar Uwe Glorie dingen,
En haaten, uit belang, die Prysbaare Oeffeningen,
Of spuuwen 't schimpig Gift op Uwe Daaden uit,
Werdt haare Afgunst niet door Uwe Kunst gestuit.
De Eer eischt het vervolg van 't geen gy hebt begonnen;
Wie zal de Prys dier Konst uw ooit ontrooven konnen;
De Laster zal, myn Heer, wilz' onophoudlyk woên,
Uw Roem vergrooten en haar Lof verkleinen doen.
Hoc flagrans Veritatis Amore qualecunque
Carmen scripsit.
N.v. Fr.

De verhandeling over de cataracta bespreekt de omschrijving, de onderscheiding, de
eigenschappen, de oorzaken, de genezing langs heelkundigen weg. In een bijzonder
stukje wordt de oogontsteking chemosis genoemd beschreven. Een gekleurde plaat
met uitleggingen.
Van Johan Peter Rathlauw zegt Jöcker (Fortsetzung VI 1819 p 1394) dat hij doctor
in de geneeskunde was, te Parijs en te London studeerde; Jöcher noemt een uitgave
van de Cataracta, te Amsterdam 1752 in 8, 46 en 54 pp.
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Van der Aa (XVI, 1874 p 88) stelt deze uitgave in 1751 in 8 te Amsterdam en noemt
van J.P. Rathlauw nog de volgende werken:
Het berugte geheim in de vroedkunde van Rogier Roonhuizen ontdekt. Amst. 1767
in 8
J.D. Schetting, Embryacia nova detecta of eene heel nieuw en nuttige vroedkundige
behandeling in de meest moeijelijke baaringen, eertijds gelukkig uitgeoefent door
R. Roonhuizen, en over de 50 jaren geheel bedekt gehouden. Nu ontdekt en
beschreven met plaat en eene bijvoeging van andere onbekende zaaken in de
Mierenchites. Amst. 1767 in 8
Brief aan den Heer van xxx bevattende eenige aanmerkingen op en van het werk
uitgegeven door J. de Visscher en Cr. van de Poll, geïntituleerd, tweeledige
verhandelingen, rakende het Roonhuziaans geheim in de vroedkunde. Amst. 1754
in 8.
Opmerkingen nopens den Dollenhondsbeet, en de middelen daartegen (in de
Werken der Kon. Maatsch. te Göttingen).
Geneeskunde. 1754 Rathlauw Jan Piet. Brief bevattende eenige aanmerkingen en
wederlegging op en van het werk uitgegeven door de heeren Jac. de Visscher en
Hugo v.d. Poll, geïntituleerd: Tweeledige verhandeling rakende het Roonhuysiaans
geheim. Amsterdam 2e druk 1754 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Oogheelkunde. 1752 Rathlauw Jan Piet. Verhandeling over de cataracta. Amsterdam
1752 in 8, 1775 in 8, 1790 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Oogheelkunde. 1790 Rathlauw J.P. Verhandeling over de ongemakken en ziektens
der oogen; en over de cataracta. Door een voornaam heelmeester (J.P. Rathlauw).
Amsterdam 1790 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Oogheelkunde. 1792 Rathlauw J.P. Over het samenstel van 't oog, de eigenschappen
des gezichts, de oogkwaalen in het algemeen en de cataract in 't byzonder. 2e druk
Amsterdam 1792 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Rau J.J. Zie 1731 De Beaulieu, 1726 Douglas.
Heelkunde [1730 Rau] Heelkundige aanmerkingen Over den Steen der Nieren,
Blaaze, en Waterpyp; het Snyden der zelven, mitsgaders over de Blaas-steek. Daar
benevens een Aantooning, Dat de wyze van Steensnyden, wel eer geoeffent door
den Here Johannes Jacobus Rau, In zyn Leven Hoogleraar der Ontleed- en Heelkunde
in 's Landts Hoge Schole te Leyden, Is de gegrondtste, vyligste, en gelukkigste van
allen, die tot heden
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is in 't werk gesteldt. Te zamen gevoegt en met verscheidene ervaringen opgeheldert
en betoogt Door Jacobus Denys, Gewoon Stads Heelmeester, Steensnyder,
Vroedmeester en Voorlezer ter onderwyzing van de Vroedvrouwen binnen de Stede
Leyden. Met Kopere Platen naar 't Leven afgetekent. Te Leyden, By Johannes à
Kerkchem, 1730. (19.6 × 12.1 cm, (22) + 200 + (6) pp, Bi Un Gent me 3200).
Opdracht aan H. Boerhave en H.O. Schacht, en Voorrede, beiden door Jac. Denys
geteekend. Twee verzenstukken opgedragen aan Jakob Denys door Arnold Hoogvliet
en door Johan Samuel Arlebout. Studie in 12 hoofdstukken met alphabetische
zakenlijst en 12 platen verbeeldende allerlei steenen en heelkundige werktuigen.
Johannes Jacobus Rau, geboren te Raden in 1668 en † Leiden 1719, doctor in de
geneeskunde van de Universiteit te Leiden in 1694, hoogleeraar te Leiden in 1705.
Hij publiceerde: Observationes chir. de calculo renum vesicae, urethral, lithotomica,
Lugd. Bat. 1731, uitgegeven door J. Denys.
Verloskunde [1771 Raulin] Kort-bondig onderwys aengaende Vroed-Kunde, Ten
Voordeele van de Vroedvrouwen ten platten Lande; Op 't Bevel van het Ministerie.
Op-gestelt door M. Raulin, Doctoor in de Geneeskunde, gewoonelyken Raed-Medecyn
des Konings, Koninglyken Keurder, van de Koninglyke Maatschappye 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 vertaelt,
door J.B. Jacobs 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 + 179 + (2) pp, Bi Un Gent me 2640, G 2600,
Bi Un Amsterdam, Kon Bi Brussel VH 7880A).
Voorbericht van den vertaler, waarschuwing, overzicht in 12 hoofdstukken,
goedkeuring van den Koninklijken boekenkeurder te Parys 28 mai 1769, en van de
faculteit der godgeleerdheid van Parijs 28 april 1769, approbatie van het College der
medecijnen van Gent 19 sept. 1771 en van den censor van Gent 20 sept. 1771. Twee
platen met uitleggingen.
Verloskunde. 1771 Raulin. Kort-bondige onderwyzingen op de Kinderbaeringen.
In het Vlaamsch overgezet door de Burck. Brugge, J. Van Praet 1771 in 8 (Bi Un
Amst.)
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Raulin J. Zie J.B. Jacobs 1771.
Joseph Raulin, Aiguetinte 1708 † Parijs 1784, gewoon arts van den koning,
koninklijke censor en inspecteur der minerale waters.
Ravesteyn Adriaen P. Zie Anonymus 1637.
Geneeskunde [1779 Raynaud] Verdediging Van het Collegien der Haagsche Doctoren
en Chirurgyns, tegen des Heeren P. Lyonet's geschrift, ten Titel voerende: Verklaaring
der Geneezingen in 's Haage gedaan door Jaques Raynaud, &. In 's Graavenhage,
By J.H. Munnikhuizen en C. Plaat, in Comp. MDCCLXXIX. (22 × 14.5 cm, XVI +
154 pp, Bi Un Gent me 982)
Verhandeling van strijdenden aard.
Magnetisme. 1651 Reael Laurens, Observatiën aan de magneetsteen. Amsterdam
1651 in 8.
Reaumur. Zie Anonymus 1734, Anonymus 1739.
Verloskunde. [Sd Rechtberger] Bekendmaeking van eenen bezonderen Hef-Boom,
En des zelfs Aenlegging, Gebruyk ende Nut in Baerens nood. Door den Heer
Anthonius Joannes Rechberger, H.R.K.K.A. Majesteyts Lyfwondarts, Eersten van
het Weezen-huys en Voormaligen Wondartz en Geboôrts-helper van het Hospitael
van den H. Marcus tot Weenen. Uyt het Hoogduytsch in het Nederduytsch vertaeld,
met eene Voor-Reden vermeerderd, en uytgegeeven door J.A. Roselt, Gezwoôrn
Wondartz en Geboôrts-helper, tot Machelen. Tot Gend by de Gebroeders Gimblet,
Boekdrukkers en Boekhandelaeren. (20.3 × 12.5 cm, 58 + (1) pp, Bi Un Gent me
3244 a en G 2329).
Eerst deze twee verzen van Haller:
Haet alle Vooroordeel, en zoekt uyt waere Gronden
By 't licht van het Vernuft, het nuttigst t'allen stonden.
Waarna de voorrede van den vertaler, en daarna de twaalf volgende verzen:
Verwerfd u Deugd en wys beleyd,
Maer geensints uyt hoogmoedigheyd,
Om over al te zyn geprezen.
Verwerfd door eed'ler moeyte u wensch.
Dit zy u roem: uw mede-mensch
En u van nut te wezen.
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Zoo g'uw gedrag naer wysheyd richt,
Uw vlyd gelyk maekt aen uw plicht,
Zuld gy gewis geen roem ontbeeren.
En zoo uw Deugd dien niet verkrygd,
Zal steeds schoon al de wereld zwygd
Uw reyn gewisse u eeren.
GELLERT.

Het werkje wordt opgedragen aan Anthonius van Störck door Rechberger. Na het
overzicht, een plaat met drie figuren en verklaringen, betreffende verlostangen.
Hygiene. 1773 Redelijkheid C. Project om de stank der wateren in de gragten van
's Gravenhage voor te komen. 's Gravenhage H.C. Gutteling 1773 in 8.
Geneeskunde. 1777 Rega H.J. Redenvoering waerin.... ondersogt word of iemant...
soude konnen alleenelyk door besigtinge des pis den aert der siekten onderscheyden.
Uut het Latyn door P.J. Delava. Brugge M. De Slovere 1777 in 8.
Henri-Joseph Rega, Leuven 26 april 1690 † Leuven 22 Juli 1754, arts en hoogleeraar
te Leuven.
Rega J. Zie Anonymus 1739.
Diergeneeskunde. 1799 Reich G.C. Waarachtig en naauwkeurig onderwys voor den
landman, aangaande de rundveeziekte en derzelver inënting. Zutphen 1799 in 8 (Bi
Un Amsterdam).
Chemie. 1796 Reijers H. Over de bereiding van het azijnzuur-mineraalloogzout. In
P.V. Werkhoren Nieuwe Chemische en Physische Oefeningen 1796 II p 21.
Tuinbouw. [1676 Reyntkens]. Den sorghvuldighen Hovenier ende de Oprechte
Practycke, Ende gront vande Wetenschap om Blommen te zaeyen, planten ende
gouverneren naer de conste vande Hof-Bauwinghe Ghetrocken uyt diversche fameuse
Autheurs met de daeghelijnckxsche practycke, ende veele andere schoon speculatien.
Uytgegeve door H.I.B. Reyntkens Relig. Priester inde exempte Abdye van St Pieters
neffens Ghendt. Te Ghendt By Baudvyn Manilius Stadts-drucker inde witte Duyve
Anno 1676. (14 × 9.1 cm, (18) + 240 + (12) pp, Kon Bi Brussel VH 6088).
Opdracht aan den prior van St Pieter Livinus Vander-
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saren. Daarna een gedicht, en een voorrede tot den lezer. Hier volgt het gedicht:

Dicht Tot Lof van de Boomen ende Blommen.
Comt ghy neghen Sang-goddinnen,
Myn verstant verlicht, myn sinnen
Wilt verscherpen en myn breyn
Door uvv' crachten onghemeyn.
Planten, Boomen ende Blommen
VVill' ick singhen, will' ick rommen,
Ende prysen door mijn dicht
Dat als heden comt int' licht.
Maer vvat vvill' ick hulpe vraeghen
Van u-lieden? vvat behaeghen
Vind' ick in een saeck versiert?
Beter vvord van my gheviert
Dorothé die maeght ghepresen,
Dese sal my jonstigh wesen:
Dese zy myn Sang-goddin
Eer ick myn ghedicht beghin'.
Weest dan myne Patronesse,
Weest dan myn' Advocatesse
Dorothé, thoont my uw' jonst
En versterckt myn swacke const.
Eerst sing' ick de Lauwerieren
Want sy plachten t'hooft te cieren
In des keysers Julî tijdt,
Vande winners in den strijdt.
Mijrthus, Daedels, Oleander,
Citroen, Oraignen en meer ander
Cypres en Granaden schoon,
Die verdienen schier de croon
Van de boomen al-te-saemen:
Voorts noch hondert ander naemen
Als Amandels, Roosmarijn,
Abricocken, Barbarijn.
Vyghe-boomen, en Syringhen
En Juniperus wy singhen:
En de moeder vanden wijn
Die magh niet vergheten zijn.
Nu will' ick de Blommen prijsen,
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En die lof en eer bewysen
Soo om hunnen soeten geur,
Als wel om het schoon coleur.
Hyachinten. Tulipanten
Violetten, Amaranten
Iris, croon imperiael,
Violettjens Matronael.
Animonien, Narcissen
Angelieren, schoone Klissen
Van de Roosen wit en root,
En meer Blommen kleyn en groot,
Aquileyen, Martagonen,
Fraxinellen en Pionen,
Schoon Ranonckels, Sonne-blom
Goudt-blom, dat is willekom
Schier by alderhande menschen
(Want naer t'goudt zijn jders wenschē)
Maer ick buyten doel hier schiet',
't Goudt en is de Blomme niet.
Daer ick eerst quam af te spreken:
't Goudt dan sal ick laeten steken,
Al-hoe-wel het noodigh is
Totter Blommen coop ghewis.
Ick moet' oock de Leli' loven
Want sy gaet het al te boven
Midts sy suyverheydt beelt-uyt,
En die in sich self besluyt.
Crocus, Honts-tandt, en de Blommen
Die wy naer de Lenten noemen,
En die voeren 'slevers naem
Oock bekent door haere faem,
Beiren-voren, Colchicaenen
Elleboor', Ameriaenen
En meer Blommen welckers naem
Tot myn dicht zijn onbequaem.
Dus sal ick een eynde maken,
En myn corte dichtjens staken,
Want ick niet bequaem en ben
Om te prysen door myn pen
All' de Blommen int' besonder,

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

106
En voorwaer dat is gheen wonder,
Want al quam Homerus weêr,
Hy en soude nimmermeer
All de Boomen ende Blommen
Naer verdiensten connen rommen.
Leser neemt in danck mijn ionst,
Schoon dat kleyn is myne const.

Het werk zelf bedraagt voor pp 1-162, 129 capittels met de beschrijving van bloemen.
Daarna komt:
Het Tweede Boeck ghenaemt De nieuwe Practycke Om alle Boomen te zaeyen ende
te gouverneren Naer Eysch van de Conste vande Agriculture tot Onderwys Van alle
Lief-hebbers der selver professie Uytghegheven Door Heer J.B. Reyntkens. Te
Ghendt, By Baudvyn Manilivs woonende in de witte Duyve 1676.
Dat deel bespreekt de boomen en de heesters met 47 hoofdstukken en een algemeen
instructie om de boomen te planten en te verplanten (pp 163-240). Ten slotte twee
inhoudslijsten per hoofdstukken, voor elk der twee deelen.
Tuinbouw [1695 Reyntkens] Den Sorghvuldighen Hovenier ende de oprechte
Practycke Om Blommen te zaeyen, planten, ende gouverneren naer de conste ende
daghelijcksche Hof-Bauwinghe Eertijdts in het licht uyt-ghegheven door Heer J.B.
Reyntkens. Religieus Priester inde Exempte Abdye van S. Pieters neffens Ghendt.
Van alles op een nieuw oversien, ende vermeerdert Met den Nederlantschen
Hesperides Dat is Oeffeningh enghebruyck vande Limoen en Oranie-Boomen Naert
den Aert ende Climaet der Nederlanden. Door eenen grooten ende Curieusen
Lief-hebber der selve, nu hier eerst in het licht uyt-ghegheven, Den tweeden Druck.
Te Ghendt, By Hendrick Saetreuver, Ghezworen Stads-drucker inde witte Duyve,
1695. (16.9 × 10.2 cm, (8) + 116 + (7) + (4) + 66 + (2) pp, Bi Un Gent HN 609)
Opdracht aan de supprior Ansbertus Van Zuutpeene, Voorrede, het 1e deel met 129
hoofdstukjes (pp 1-78), het tweede Boecke met jaartal 1694 bedragende 47
hoofdstukjes (pp 81-116). De Hesperides begint met een voorrede en bevat 43
hoofdstukjes.
Dierkunde. 1761 Reimarus Herm. Sam. Algemeene beschouwingen
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van de driften der dieren. Leyden 1761 in 8; 2e druk Leyden 1774-1776 in 8 (Bi Un
Amsterdam)
Diergeneeskunde. 1776 Reinders Geert. Waarneemingen en proeven meest door
inentinge op het rundvee gedaan. Groningen 1776 in 8 (Bi Un Amsterdam)
Reinders G. Zie Anonymus 1784.
Hygiene. 1754 Reyse. Vermakelyke en onderrigtende, na de Viaansche
gezondheidsbron. Gorinchem 1754 kl in 8.
Nijverheid [1793 Reisig] De suikerraffinadeur; of volledige beschrijving van het
suiker, deszelfs aankweking, bereiding en verzending, met de opgave der verschillende
bewerking, molens, fabrieken enz. in en buiten Europa. Door J.H. Reisig. Met plaaten.
Te Dordrecht by A. Blussé en Zoon. MDCCXCIII (22.5 × 13.8 cm, (4) + 216 pp, Bi
A.J.J.V., Kon Bi Brussel VH 9890)
Het boek is opgedragen aan Jan Hendrik van Meeteren door den uitgever Blussé.
Het wordt verdeeld in 6 afdeelingen. In de 1e afdeeling behandelt Schrijver het
suikerriet in het algemeen, het kweeken van het suikerriet, de persmolens, de
raffinaderijen, de Amerikaansche plantagiën, de raffinaderijen in West-Indië. Het 2e
deel bespreekt de Hollandsche raffinaderijen en suikerbedrijven, de werktuigen; het
3e deel, het zuiveren van de suiker en de middelen die daartoe worden gebruikt. In
het 4e deel wordt gesproken van het verscheppen en van het kuischen van hout,
vormen, potten en kuipen; in het 5e deel wordt het gereedschap besproken en het 6e
deel handelt over het werkvolk, dat vooral bestaat uit een meesterknecht, een
farmenknecht, zolderknechten en leerjongens. Schr. bekent dat deze laatste echte
slaven zijn.
Reisig, J.H. Zie P.J. Kasteleyn.
Heelkunde [1800 Reis] Tweetal waarnemingen. Eerste waarneming Nopens eenen
gesloten Endeldarm door F.A. Reis. Heelmeester tot Anderlecht by Brussel. (In
Verhandel. Gen. Gen. Antwerpen 1800 III pp 225-232, Bi Un Gent me 556)
De 2e waarneming gaat over een ongeneeslijken ileus bij een nieuw geboren kind.
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Voeding. 1790 Remler J.C.W. Tafel van de hoeveelheid der oplosbare bestanddeelen,
welke uit de gewassen, door water en wijngeest uitgetrokken worden; uit het
Hoogduitsch. Amsterdam Van Es 1790 in 8.
In Acta Acad. Erfurt (1787) verscheen van J.C.W. Remler een studie over het
tamarindezuur getrokken uit Tamarindenvruchten van Indië.
Geneeskunde [1776 Reitz] Bericht van eene belette doorzwelging door F.T. Reitz.
(In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1776 V pp 460-464, Bi Un Gent Hi 1902)
Anatomie. 1667 Remmelinus Joh. Pinax microcosmographicus, transl. a Justo
Gratiana (J. Danckers). Ed 2a: Ontleding des menschelyke lichaems. Amsterdam
Just. Danckerz. 1667 in fo (Bi Un Amsterdam).
Rempelaer P. Zie 1784 Anonymus.
Heelkunde. 1729 Reneaulme de la Garanne Mich. Lud. Vertoog ter opening van het
school der heelkunde. Haarlem 1729 kl in 8; Rotterdam 1730 in 8.
Sd. Retxelin. Van de onzichtbare wezens in 8.
Geneeskunde. [1779 De Reus]. Kort Verhaal van de Roode Loop te Harlingen. Met
een Byvoegsel Aanwysende De oorzaaken der besmetting, en de behoedmiddelen
daar tegen. Door Jan De Reus, Stads-Vroedmeester, en gewoon Heelmeester van het
Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Friesland. Te Harlingen, By Volkert van der
Plaats, Te Amsterdam, By Petrus Conradi, MDCCLXXIX. [De prys is een Zesthalf.]
(18.5 × 11.1 cm, 27 + (5) pp, Bi Un Gent me 1912).
Onder de oorzaken worden genoemd: onzuivere lucht, bedorven vleesch, visch of
graan, bedorven water, misschien meer door besmetting van wege zieken.
Van Rheede H. Zie 1689 Casearius.
Geneeskunde. 1687 ten Rhyne W. Verhandelinge van de Asiatise melaatschheid.
Amsterdam van Someren 1687 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1629 Rhijnenburgh B. Nieuwe practycke van trepane. Rotterdam 1629
in 8 (Bi Un Amsterdam).
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Heelkunde. 1632 Rhijnenburgh B.J. Nederlantsche examen ofte proeve der
chirurgijns ende barbieren. Leyden Roels 1632 kl in 8; Rotterdam Van Waesberge
1650 in 12 (Bi Un Amsterdam).
Natuurkunde. 1772 Richard W. Natuurlyke historie van den dampkring en deszelfs
invloed over de geheele wereld. Naar het Fransch. Leiden 1772 in 4 (Bi Un
Amsterdam (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde [1790 Richard] Waarneeming, eener operatie wegens de wegneeming
van den arm in 't gewricht van den schouder. Door den Chirurgyn A.N. Richard, op
Cabo de Goede Hoop, Gedaan den 6 Augusti 1788. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam
1790 XIV pp 433-436, Bi Un Gent me 366a)
Geneeskunde. 1741 Richter Chr. Sig. Kort bericht van het pulvis solaris; hoe het ter
zuivering van t'bloed, en de waterachtige vocht, by Venus-ziekte.... is gebruikt.
Amsterdam 1741 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde [1780 Richter, A.G.] D. August Gottlieb Richters, Bij de Georg August
Universiteit te Gottingen gewoon openbaar Hoogleeraar in de Geneeskunde, President
van het Heelkundig Genootschap, Lid van de Koninglijke Gottingsche en Koninglijke
Zweedsche Akademie der Wetenschappen, als ook van het Geneeskundig Genootschap
te Kopenhagen, enz., enz. Heelkundig Boekzaal. Uit het Hoog- in het Nederduitsch
vertaald, met Voorrede, eenige Aanmerkingen en nieuwe Plaaten vermeerderd, Door
Jan Bernard Jacobs, Artis Obstetric. Prof. Pub. & Coll. Med. Gand. Assessor,
Gezworen Heelmeester, Gepensioneerden der Stad Gend en de Casselrije den
Auderburg. Eerste deel, eerste stukje. Te Gend, By J.F. Vander Schueren, Boekdrukker
op de Groenselmerkt. (21 × 12.5 cm, XII + IV + 393 pp + 15 pp, Kon Bi Brussel
VH 21277 A).
Het jaar van uitgave kan vastgesteld worden op 1780, volgens de opdracht van
Bernard Jacobs aan Ferdinand Maria Prins van Lobkowitz, bisschop van Gent,
geteekend uit Gent 7 Oogstmaand 1780. Voorrede van den vertaler en van de
opstellers. Het boek bevat, in Nederlandsche vertaling, 12 verhandelingen van
Berdmore, Bertrand, White, Portal, Thedens, Northcote en Richter.
Heelkunde [1782 Richter]. D. August Gottlieb Richters, ..... Tweede deel. Te Gend,
Bij J.F. Vander Schueren, in de Breidelstege, bij d'Appelbrugge. MDCCLXXXII
((2) + 375 + (10 pp)
Het 2e deel bevat 9 verhandelingen van Aerel, Valentin,
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Aikin, le Vacher de la Feutrie, R. de Hautesierk, Bromfield, Bierchen en Stein, in
het Nederlandsch overgezet.
Heelkunde [1783 Richter] D. August Gottlieb Richters,.... Derde deel...
MDCCLXXXIII ((2) + 334 + (10) pp)
Dit deel bevat 16 verhandelingen, in het Nederlandsch vertaald, van Gardane,
Pressavin, Rowley, Cezan, Lentin, Hellmann, Schmucker, Bruns, Alix, Posch en
Metzger. Het boek bevat 3 deelen, die kunnen beschouwd als 3, 4 en 5, hetgeen kan
uitleggen dat het volgend stuk het 6e deel zou zijn.
Heelkunde [1780 Richter] D. August Richters ........ Sesde deel.... MDCCLXXX
((2) + 361 + (14) pp).
Dat 6e deel draagt jaartal 1780, en kondigt een vervolg aan. Het bevat 21 + 11 + 8 +
20 stukjes.
Heelkunde [1780 Richter] August Gottlieb Richter, Leeraar in de genees- en
heelkunde te Gottingen, enz. enz. Verhandeling over de Breuken. Uit het Hoogduitsch
vertaald door Johannes Daams, Heelmeester te Haarlem. Eerste Deel. Met Plaaten.
Te Haarlem, By Cornelis vander Aa, Boekverkooper. MDCCLXXX (20.2 × 12.1
cm, VIII + 330 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 2282).
Heelkunde [1784 Richter]. Ibid. Tweede deel.... MDCCLXXXIV (173 pp).
In elk der twee deelen worden de werktuigen met teekeningen beschreven.
Heelkunde. 1784 Richter. Beginselen der heelkunde, uit het Hoogduitsch. Amsterdam
1784 in 8. (Bi Un Amst.)
August-Gottlieb Richter, Zoerbig 1742 † Göttingen 1812, heelkundige en hoogleeraar
te Göttingen. De Heelkundig boekzaal is de vertaling van Chirurgische Bibliothek,
Göttingen 1771-1797, 15 vol in 8. De Beginselen der heelkunde is de vertaling van
Anfangsgründe der Wundarzneykunst, Göttingen 1782-1804, 7 vol in 8.
Ridinger Joh. El. Zie 1736 Seuter Barthol.
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Chemie [1776 van Riemsdyk] Verhandeling over het zout van wier, of sal quercus
marinae; door Wesselius van Riemsdyk, apotheker in 's Hage. (In Verhandel. Maatsch.
Wet. Haarlem 1776 XVI2 pp 232-240, Bi Un Gent Hi 2045).
Dat zout bevat calciumsulfaat, natriumsulfaat, natriumchloride, ‘en een zout uit het
vitriolisch en zeezuur, in een aardagtige basis schynt te bestaan’ aldus
magnesiumsulfaat en -chloride.
Pharmacie. 1769 Riga Jean George. Laboratorium chymico-pharmaceuticum. Of
het chymische werkhuys der apotheekers. Amsterdam 1769 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Pharmacie. 1698 Ryckarts N. Eygene kleyne beknopte huysapoteek, voorsien met
seer bequame heyl ende deughtsame medicamenten. Dordrecht de Vries 1698 in 12
(Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1553 Ryf Gwalterus. Een costelijc Tractaetken inhoudende dye kennisse
oorsake ende... genesinge des steens in den Nieren, Lendenen, oft in der Blasen
sonder snijden met seer excellenten Recepten ende Medicijnen. Thantwerpen, Jan
Roelants 1553 in 4.
van Rijnenburgh B. Zie 1629 Hippocrates.
Heelkunde. 1788 Rysterburg Hendr. Proeve eener beschouwende ontleeding van 's
menschen ligchaam. Haerlem 1788 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1792 Rysterburg Hendr. Heelkundige waarneeming der behandeling
eener ontwrichte schouder. Alkmaar 1792 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Ripley George 1688. Zie Van de Velde J. 1688.
Geneeskunde [1777 Robol] Proeven genoomen met de Spianterbloemen. Door
Johannes Robol, Medicinae Doctor te Enkhuizen. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam
1777 II pp 211-222, Bi Un Gent me 366a)
Gebruik van zinkbloemen met gunstig gevolg by zes gevallen.
Geneeskunde [1778 Robol] Twee waarneemingen wegens het Quassihout.
Medegedeelt door Johannes Robol, Medicinae Doctor te Enkhuizen.
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(In Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1778 III pp 465-468, Bi Un Gent me 366a, me
46276)
Geneeskunde [1779 Robol] Waarneeming wegens den Muskus, in een hardnekkigen
risus sardonicus met het aangenaamste gevolg gegeeven door Johannes Robol,
Medicinae Doctor te Enchuizen. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1779 IV pp
350-358, Bi Un Gent me 366a)
Geneeskunde [1791 Robol] Heeft het inwendig gebruik der Flores Zinci tot nog aan
de verwachting van den grooten Gaubius, die allereerst de aanmoediging daartoe
gegeeven heeft, voldaan?.... Door J. Robol, Medicinae Doctor, Lid Consultant van
de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie Societeit in 'sHage, gewoon Lid van
het Provinciaal Utrechts Genootschap van Konsten en Weetenschappen, te
Amsterdam. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1791 XV pp 129-322, Bi Un Gent
me 366a)
Geneeskunde [1791 Robol] Waarneeming wegens eene waterzugt der longen, en
deszelfs geneezing. Door Johannes Robol, Med. Doct. (In Handel. Gen. Gen.
Amsterdam 1791 XV pp 325-336, Bi Un Gent me 366a)
Geneeskunde [1798 Robol] Waarneemingen, wegens het inwendig gebruik van het
Heulsap in de verstervingen der teenen en voeten, medegedeeld door Johannes Robol,
Medicinae doctor te Utrecht. (In Verhandel. Batav. Gen. 1798 XI pp 30-48, Bi Un
Gent Hi 9621).
Heulsap of opium verzacht de pijn, ook bij de venerische ongemakken; zekere
waarneemingen zouden zelfs besluiten tot herstelling.
Roemer E.J. Zie 1770 Schutt G.J.
Eucharius Röslin geboren te Frankfurt ca 1490, en aldaar geneesheer. Ook onder den
naam van Rhodion heeft hij geschreven over verloskunde en over plantkunde: De
partu hominis, Frankfurt 1532 in 8; Kreuterbuch von aller Kreuter, Gethier, Gesteinen
und Metal, Frankfurt 1533 in fo.
Verloskunde [1516 Röslin] Eucharius de Oude. Den roseghaert vanden beuruchten
vrouwen. Cum gratia et privilegio. De prologhe ..... (op het einde). Ick Th vander N
die dit tegewoerdich boecxken tot trooste ende ond'stande den eersamen vroukens
di mz kind beurucht sijn (wt de overlansche of hoochduytsce tale in onse ghemeine
sprake getranslateert hebbe) bid de alle personen dient in handen comen sal, dat si
dat so eerlijck en se-
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cretelijck houdē (gelijck si dat in dz wterste oerdeel voer den oogen gods verantwoerdē
willen) op dat niet en come in handē der vileynen diet lieuer lesen souden den vrouwen
te verwijtte dan tot onderstande. Daerō en salmē dese boecxkens nz alle persoonē
vercopē noch thoonen noch oock te coope vindē tot eenighen boeckvercopers, dan
alleene in de princelijcke stat van bruesele indē zeeridde daer si geprēt sijn int iaer
ōs heerē duysent vijfhond't en sestiene dē achstē dach ī merte. (18 × 12 cm, (53
fos), Bi Un Gent Res 11095)
Nr 1831 van W. Nijhof en M.E. Kronenberg: in 4, vertaling van Der Swangern
Frauwen und Hebammen Rosegarten 1513.
Prologhe, daarna het overzicht, dat op het voorlaatste fo eindigt, zooals op fo LXVI
van de uitgave ca 1540, waar nog een bespreking van geneesmiddelen voorkomt. In
het exemplaar vond ik den naam van Roeslin niet.
De Catalogus van de Bibliotheek der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunst vermeldt van Roeslin:
Verloskunde. 1528 Roeslin. Den Roseghaert van den bevruchten vrouwen.
Ghecorrigeert en(de) vermeerdert wt die boecke(n) van die alder expeertste scrivers,
die va(n) deser materie(n) te wete(n) van die secreten, ontfanghinge, baringhe, en(de)
conste der vroevrouwe(n), int latyn ghescreue(n) hebbe(n) als Albertus Magnus,
Aristoteles, Plinius, Avicenna, Marcus varro, en(de) meer andere. En(de) oeck wt
Jason a pratis, die ee(n) dat aldercostelychste tractaet in latijn heeft bescreue(n) van
der vroevrouwen conste. (Door Eucharius Roeslin. Vert. door Thom. van der Noot).
Men vint dese boecken te coope (te Antwerpen) op die Lombaerde veste bi my Simon
Cock, ende op die cammerpoortbrugghe bi my Jacop van Liesveldt (1528) 4o. (Tekst
met titelblad en colophon uit Catalogus Bi Nederl. Maatsch. Bevord. Geneesk. 1930,
pp 334 en 335).
1529. Antwerpen, Michiel van Hoochstraten, in 4
1530. Antwerpen, Willem Vorsterman, in 4
ca 1540? Bijvoegsel. Antwerpen, Jan van Ghelen, in 8
ca 1540. Antwerpen, Symon Cock, in 8
ca 1560? Leyden, Jan Mathijs zoon, in 8
sd. Campen, Steven Joessen, in 8
1564. Antwerpen, Jan Roelants, in 8
1579? Reesz, Derick Wijlicks van Santen, in 8
1599 Amersfoort, Reynder Wijlicks, in 8
1603. Delff, Bruyn Harmansz. Schinckel, in 8
1604. Amstelredam, Cornelis Claesz, in 8
1608. Delf, Bruyn Harmanssz, in 8
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De Nederlandsche vertaling is van Thomas Van der Noot.
Verloskunde. 1529 Röslin, Eucharius, de Oude. Den Roseghaert vandē beuruchtē
Vrouwen. Ghecorrigeert en vermeerdert wt die boeckē vā diē alder expeertste
Scrivers, die van deser materien (te wetē vā die secreten, ontfanginghe, baringhe,
en conste der vroevrouwē) int latijn gescreuē hebbē als Albertus Magnus,
Aristoteles, Plinius, Auicenna, Marēus varro, en meer ander. En ooc wt Jason a
pratis, die een dat alder costelijcste tractaet in latijn heeft bescreuen vāder
vroevrouwen conste. Men vint dese boeckē te coope tot Antwerpen bi my Michiel
vā hoochstraten. Binnen die Camer poorte... In die Rape. Int iaer M.CCCCC. en
XXIX .....
Gheprent Tantwerpen, bi my Michiel vā Hoochstraten. binnē diē Camer poorte In
die Rape.
Nr 1832 van Nijhof en Kronenberg, 4o 56 pp, Kon Bi Brussel.
Verloskunde. 1530 Röslin, Eucharius, de Oude. Den roseghaert vanden beuruchten
vrouwen. Ghecorrigeert en vermeerdert wt die boeckē vā die alder expeertste
Scrijvers: die van deser materien (te weten vā dye secreten: ontfanghinge: baringhe:
en coste der vroevrouwen) int latijn gescreuen hebbē: als Albertus magnus:
Aristoteles: Plinius: Auicēna: Marcus Varro: en meer ander. En ooc wt Iāson a
pratis: dye een dat aldercostelijcste tractaet in latijn heeft bescreuē vander
vroevrouwen conste. Men vint dese boecken te Coope tot Leyden: bi die Visch capelle
tot Bartholomeus Jacob. Boeckvercooper............. te coope vindē tot eenige
boecvercopers, dā alleene in die coopstadt vā Antwerpē bi mi Willem Vorsterman.
Gheprent indē guldē Eenhoren. Int iaer MCCCCC en XXX ..... Dese boecxkens
salmen vinden te coope tot Leyden bi die Visch capelle, tot Bartholomeus Jacob
Boeckvercooper.
Nr 1833 van Nijhof en Kronenberg 4o, 56 pp, Bi Un Amst.
Verloskunde. [ca 1540 Röslin] Eucharius, de Oude. Den Rosegaert van den
bevruchten vrouwen. Ghecorrigiert en vermeerdert wt die boeckē van die alder
expertste scriuers die vā dese materie (te wetē van al die secreten, ontfanghinghe,
baringhe, en conste der Vroevrouwē int latijn ghescreuē hebben, als Albertus
magn9, Aristoteles, Plinius, Auicenna, Marcus varro, en meer andere. En oock
wt Iason a Pratis, die eene, dat alder beste tractaet int latijn bescreuē heeft vā der
vroe vrouwen consten. Noch sijn hier bi gheset veel addicien, tot deser materie wel
dienende die in gheen and' boecken gheprent en zijn. Bi consent vāden Houe. Gheprent
Thantwerpen op die Lombaerden veste by mi Symon Cock. (14.5 × 10 cm, (1 fo) +
91 fos + (3 fos), Bi Un Gent res 715)
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Nr 1835 van Nijhof en Kronenberg in 8, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent Res 715.
Tot den lezer, prologhe, 12 capittelen, geneesmiddelen, tafel der capittelen. In het
exemplaar vond ik den naam van den schrijver niet.
Verloskunde. ca 1540 Röslin Eucharius, de Oude. Den Rosegaert vandē beuruchten
Vrouwen Ghecorrigeert en vermeerdert wt die boecken vā die alder expertste
schrijvers die vā deser materien (te weten vā die secreten, ontfanghinghe, baringhe,
en Conste der Vroe-vrouwen) int Latijn ghescreuen hebben als Albertus Magnus,
Aristoteles, Plinius, Auicenna, Marcus varro en meer andere. En oock wt Iason
a pratis, die een dat alder costelijcste tractaet int Latijn bescreuē heeft vāder
Vroevrouwē conste....... - - Gheprent Thantwerpen, in die Baghijnen strate, bi mi Jan
van ghelen.
Nr 1834 van Nijhof en Kronenberg: in 8, 96 pp, Un Bi Amsterdam.
Verloskunde. 1612 Roeslin Eucharius. Den nieuwen vermeerderden Roosengaert
vande bevruchte vrouwen.... Met Appendix ofte tweede deel. Amstelredam by Hendr.
Barentsz. 1612 in 8
1625, 3e herdruk Amstelredam, Broer Jansz, in 8
1627, 4e herdruk Amstelredam, Broer Jansz, in 8
1634, 5e herdruk Amstelredam, Broer Jansz, in 8

Dat werk verscheen daarna, onder den titel van:
1645. Het kleyn Vroetwyfs-boeck: of vermeerderden Roosengaert. Amstelredam
by Broer Jansz, kl in 8.
ca 1665, Amsterdam, Jan Jacobsz Bouman, kl in 8
1667, Amsterdam, Mich. de Groot, kl in 8
ca 1670, Amsterdam, Mich. de Groot, kl in 8
1685, Amsterdam, Gysb. de Groot, kl in 8
1694, Amsterdam, Wed. de Groot, kl in 8
1700, Amsterdam, Wed. de Groot, kl in 8
1701, Amsterdam, Jac. Bouman, kl in 8
1720, Amsterdam, de Erven van Wed. G. de Groot en A. van Dam, kl in 8
1730, Amsterdam, de Erven van Wed. G. de Groot, kl in 8
1742, Amsterdam, Gysb. de Groot, kl in 8

Geneeskunde. 1731 Royaards Alb. Nodige en tydige waarschouwing tegens de
gemeenschap aan Sodoms grouwelyke zonde. Nijmegen 1731 in 4.
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Geneeskunde. 1690 Roman Jac. Briev aan Jac. le Mort, vertonend de
wisselvalligheden, welke omtrent de diverse insigten door de philosophe als
medicynse stellingen, gemaakt werden. Amsterdam Haring 1690 in 4 (Bi Un
Amsterdam).
Roman Jac. Zie 1696 Le Mort.
Heelkunde. 1663 Van Roonhuyse Hendrick. Heelkonstige aanmerkingen betreffende
de gebreken der vrouwen. Amsterdam van Theun 1663 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. [1672 van Roonhuyze]. Genees- En Heelkonstige Aanmerkingen van
Hendrick van Roonhuyze, Ordinaris Heelmeester Der Stadt Amsteldam. t'Amsteldam,
By de Weduwe van Theunis Jacobsz. Lootsman, op 't Water, in de Loots-man, Anno
1672. Met Privilegie voor 20. jaren. (15.2 × 9.3 cm, (16) + 251 + (5) pp, Bi Un
Amsterdam, Bi Un Gent me 1786).
Titelprent een operatiezaal verbeeldende. Privilegie uit 's Gravenhage 4 april 1672.
Opdracht aan Nikolaas Tulp, burgermeester van Amsteldam. Voorrede door van
Roonhuize op 20 van Lowmaand 1672 geteekend. Drie gedichten in het Nederlandsch
ter eere van van Roonhuyze, geteekend D. Lingelbach, Jan Lons Advt, en R. Rogierse
Beerenaert. Hierna het kortste van deze drie stukken:

Ter Eere van Hendrick van Roonhuyze Roemrughtigh Heelmeester
Tot Amsteldam.
Geoeffent door 't verloop van tweewerf twaelef jaeren,
In loffelijcke Konst van heelen tróts ervaren,
Beschijnt ons Rodenhuys met glans van sijn vernuft,
Laet Momus bitze tongh hayrklovende dit laecken,
Hy is wel prijsens waert, die breecken kan en maecken,
Waer door de wereldt staet verwonderendt versuft.
Als alle hulp ontbreekt in hooge noodt van baeren,
Streckt Henrick Loots om nae de Volewijck te vaeren.
JAN LONS. Advt.

Daarop volgt de inhoudstafel der aanmerkingen. Het 1e deel bevat 35 dezer
aanmerkingen. Het 2e deel bevat eenige genummerde en ongenummerde stukjes, om
te eindigen met aanmerkingen 37 tot 40. Bladwijzer in alphabetische orde.
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Gynaecologie. [1672 Van Roonhuyse] Heel-Konstige Aanmerkkingen van Hendrik
van Roonhuyse, Ordinaris Heel-Meester der Stad Amsterdam. Betreffende de
Gebreekken der Vrouwen. De Tweede Druk, Met verscheyde nieuwe stoffen, en
Geneesmiddelen vermeerdert. t'Amsterdam, By de Weduwe van Theunis Jacobsz.
Boeck-verkoopster op 't Water, in de Lootsman. Anno 1672. (15.2 × 9.3, (16) + 184
+ (8) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1786).
Titelprent betreffende vrouwenanatomie. Opdracht aan Nikolaas Tulp,
burgermeester van Amsterdam. Bericht tot den lezer. Drie gedichten, het 1e en het
3e ter eere van den schrijver, van Joan. Blasius en van W. de Vogel, het 2e tot den
lezer geteekend R. Rogierse Beerenaart. Op de aanmerkingen, de meeste onder vorm
van brieven, volgt een alphabetisch register.
van Roonhuyse Hendrik. Zie Pigraeus.
Chemie. 1800 de Roover J.B. Scheikundig gedenk-schrift over de vlugtige oliën
(Olea essentialia) te trekken op de beste wijze uit de gedroogde planten, hunne
zuivering, en waar in hun koleur in den staat hunner opgeklaartheid bewezen word.
(In Verh. Gen. Occidit non servat III 1800 p 145).
Pokken [1784 Rose] Verhandeling over den Aart en behandeling der natuurlyke en
ingeënte kinderpokjes, ter behandeling in eene West-Indische volkplanting opgesteld;
en nu medegedeeld door P. Rose Roume de Saint-Laurent. (In Verhandel. Maatsch.
Wet. Haarlem 1784 XXI pp 169-192, Bi Un Gent Hi 2045).
Dierkunde. 1765 Rösel A.J. Natuurlijke historie der insecten. Amsterdam sd (1765)
in 4
Rösel A.J. Zie 1770 Kleeman.
Roselt J.A. Zie A.J. Rechberger.
Geneeskunde. [1781 Roselt] Natuur- Genees- Heel- en geboortskundige
Waarnemingen en Mengel-Schriften, Ten dienste van het Landvolk, uytgegeven door
J.A. Roselt, Gezwooren Wondartz en Geboortshelper tot Machelen. Eerste Stuk. Te
Gend, By J.F. Vander-Schueren, in de Breidelstege, bij d'Appel-brugge.
M.DCC.LXXXI. (22.3 × 12.9 cm, VIII + 87 + (1) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent
G 2839)
Opgedragen aan de ‘hoogpointers ende vrye Schepenen der Casselrye van Cortryk’.
Bespreking van een reeks gevallen uit de praktijk.
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Geneeskunde [1783 Roselt] Natuur- Genees- Heel- en geboortskundige
Waarnemingen ..... Tweede Stuk ..... M.DCC.LXXXIII. (22.3 × 12.9 cm, (4) + 91 +
(1) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent G 2839).
Evenals in het 1e deel, een reeks practische waarnemingen. Het stuk eindigt met de
4 volgende verzen:
Schoon Waarheid veelmaals word benijd,
Blijft z'echter van 't vergaan bevrijd;
Want als het Heelal zal vergaan
Zal Waarheid eeuwig blijven staan.

Kinderziekten [1768 Rosen van Rosenstein]. Handleiding tot de Kennis en Geneezing
van de Ziekten der Kinderen. Ten nutte van het algemeen, Op verzoek van de Koningl.
Sweedsche Academie der Weetenschappen, In het Sweedsch geschreeven door den
Heere N. Rosén van Rosenstein, lyf-artz des Konings van Sweeden en ridder van de
Noordster-Orde. Vertaald, met aanmerkingen en Byvoegselen vermeerderd door
Eduard Sandifort, Med. doct. Lid van de Keizerlyke Academie der
Natuur-onderzoekers, en andere geleerde Genoodschappen. In 's Gravenhage, By
Pieter van Cleef, M.D.CC.LXVIII (21.3 × 11.8 cm, XVI + 670 pp, Bi Un Amsterdam,
Bi Un Gent me 2745c)
Overzicht in 28 hoofdstukken, gevolgd door een alphabetisch register (pp 653-670).
Kinderziekten [1779 Rosen van Rosenstein]. Handleiding tot de Kennis en Geneezing
Van de Ziekten der Kinderen. In het Zweedsch geschreeven door den Heere N. Rosén
van Rosenstein, Lyf-arts des Konings van Zweeden en Ridder van de Noord-Sterorde.
Vertaald, met Aanteekeningen en Byvoegselen vermeerderd door Eduard Sandifort,
Med. Doct. Hoogleeraar in de Genees- Ontleed- en Heel-Kunde op 's Lands Hooge
School te Leyden. Tweede druk. Aanmerkelyk vermeerderd. Waarby gevoegd is
eene Verhandeling over de Gebreken, welke de Kinderen somtyds kort na de geboorte
treffen, en tot de Heelkunde betrekking hebben. Eerste deel. In 's Gravenhage By
Isaac van Cleef, MDCCLXXIX. (22.3 × 13.9 cm, 56 + 495 + 458 pp, Bi Un
Amsterdam, Bi Un Gent me 2745 en me 4621).
Het 1e deel met 56 + 495 pp, het 2e met 458 pp. Na een voorrede, de
levensbeschrijving van Nicolaas Rosén van Rosenstein uit de redevoering in 1773
in de Academie te Stockholm door van Schulzenheim gehouden. Overzicht in 29
hoofdstukken en een bijvoegsel, gevolgd door een alphabetisch register (2e stuk, pp
421-458).
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Nicolaas (Nils) Rosén geboren dicht bij Gothenburg op 1 februari 1706 (Oude Stijl),
adjunctus medicinae te Upsal in 1728, hoogleeraar te Upsal in 1731, lid van de Kon.
Academie der Wetenschappen te Stockholm in 1739. Hij overleed op 16 juli 1773.
In 1769 gaf hij raad aan de kon. familie van Zweden zich de pokjes te laten inenten.
In 1762 had hij door een brief van adeldom den naam van Rosenstein gekregen.
Pharmacie [1784 Rosen van Rosenstein] Huys- en Reys-Apotheek van den Ridder
en Zweedsch-Koningslyken Lyf-arts Rosen van Rosenstein, Gemaekt Op het genadigst
Bevel van Haere Majesteyt de Koninginne-weduwe Louisa-Ulrica. Uyt het
Hoog-Duydsch, volgens de tweede zeer vermeerderde en verbeterde Uytgave,
overgezet Door P.E. Wauters, Geneesheer, Correspondent van het Koninglyk
Genootschap der Geneeskunde van Parys. Tot Gend, By Bernard Poelman, op
d'Hoogpoorte in het gekroond Zweird. (20 × 12.2 cm, 176 + (8) pp, Bi Un Gent me
2926).
Ferd. vander Haeghen vermeldt in zijn Bibliographie gantoise (IV p 340) dat het
boek in 1784 werd gedrukt. Het overzicht bedraagt 56 stukjes en een alphabetisch
register.
Geneeskunde [1800 Van Rotterdam] Aanmerkingen Over eene watervrees
(hydrophobia) door de beet van een getergt zes-à-zeven maandig hondje (het gene
egter niet dol bevonden wird) veroorzaakt: als-mede een kort onderzoek over de
kragt der byzonderste Geneesmiddels, door verscheide Schryvers tot deze Ziekte
sterk aangeprezen Door J. Van Rotterdam M.L. en Practizerend Geneesheer te Gend.
Lid Correspondent van dit Genootschap. (In Verhandel. Gen. Gen. Antwerpen 1800
III pp 154-208, Bi Un Gent me 556)
Op het einde een briefwisseling tusschen J.P. Hoylarts en J. Van Rotterdam.
Rabies. [1794 Rougemont] Verhandeling over de gevolgen der beet van dolle dieren;
over de watervrees en hare onderscheidene zoorten. (In Verhandel. Utrecht 1794
VIII, 312 pp, Bi Un Gent Hi 9653).
De naam van den Schrijver wordt bekend gemaakt op p VI van het voorbericht van
het Genootschap: Joseph Claude Rougemont, Professor in de Anatomie en Chirurgie
opde Academie te Bonn, en Correspondent van het Koninglijke Medicijnsch
Genootschap te Parijs. De verhandeling verschijnt in het Fransch (301 pp) en daarna
in Nederlandsche vertaling
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(312 pp). De verhandeling bedraagt een overzicht over de dolheid der honden, dan
over de dolheid bij den mensch, ten slotte over de middelen die kunnen gebruikt
worden om de dolheid te genezen.
Geschiedenis. 1706 Roukema Roel. Naamboek der beroemde geneesen heelmeesters
van alle eeuwen. Amsterdam 1706 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1717 Roukema R. Verhandelinge der beenbreuken. Leeuwarden 1717
in 4 (Bi Un Amsterdam).
Verloskunde. 1739 Roukema R. Natuurlijke stellingen dat een dryvende long van
een nieuw geboren Kindt geleefd heeft. Leeuwarden 1739.
Verloskunde 1741 Roukema R. Aanmerkingen op het kort ontwerp vervattende de
waare oorzaak der eerste inademing, opgestelt na 't begrip van J.H. Croeser.
Leeuwarden 1741 (Bi Un Amsterdam).
Chemie. 1789 Rouppe H.W. Iets aangaande de revivicatie van de roode bijtende
kwik door den aether vitriolatus. Alg. Konst- en Letterbode 1789 II p 203.
Toxicologie. 1790 Rouppe H.W. Berigt wegens de doodelijke kracht der pijlen,
welke de volken van Macasser in de Oost-Indiën gebruiken. Alg. Konst- en Letterbode
1790 II p 202.
Chemie. 1793 Rouppe H.W. Brief over het loogzout. Alg. Konsten Letterbode 1793
II p 42.
Physiologie 1793 Rouppe H.W. De ademhaling, volgens het nieuwe scheikundig
leerstelsel, proefondervindelijk verklaard, en het nut derzelve voor de dierlijke
huishouding nagespoord. Haarlem Loosjes in 8 (Bi Un Amsterdam).
Physica 1794 Rouppe H.W. Kort berigt aangaande den tegenwoordigen staat der
hygrometrie, en der geschikste werktuigen om de vochtigheid der dampkringslucht
te bepalen. Nieuwe Konst- en Letterbode 1794 II p 17.
Chemie. 1794 Rouppe H.W. Brief over spermaceti. Nieuwe Konsten Letterbode
1794 I p 196.
Chemie. 1795 Rouppe H.W. Over de verandering van vleesch in
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eene aan spermaceti gelijkende stof. Nieuwe Konst- en Letterbode 1795 II p 57.
Chemie 1795 Rouppe H.W. Over de ontvlamming van den indigo met het
salpeterzuur. Nieuwe Konst- en Letterbode 1795 II p 36.
Chemie. 1795 Rouppe H.W. Over de ontleding van het salpeterzuur-ammoniac-zout.
Nieuwe Konst- en Letterbode 1795 II p 40.
Chemie. 1795 Rouppe H.W. Beredeneerd vertoog over het gebruik, hetgeen men
kan maken van het overblijfsel, van het met wijngeest gedistilleerde vitrioolzuur.
Nieuwe Konst- en Letterbode 1795 II p 117.
Toxicologie. 1795 Rouppe H.W. Iets over de loodvergiftiging. Nieuwe Konst- en
Letterbode 1795 I p 3, 10, 18.
Chemie. 1795 Rouppe H.W. Vorming van bergcrystal door kunst. Nieuwe Konsten Letterbode 1795 II p 43.
Physica. 1794 Rouppe H.W. Proefnemingen aangaande bevriezing van kwikzilver
in Holland. Nieuwe Konst- en Letterbode 1794 I p 57.
Chemie. 1795 Rouppe H.W. Crystallisatie van eene eenvoudige aardsoort in enkeld
water, door kunst bewerkt. Nieuwe Konst- en Letterbode 1795 II p 44.
Physica 1795 Rouppe H.W. Proefneming aangaande de bevriezing van kwikzilver
water. Nieuwe Konst- en Letterbode 1795 I p 50.
Chemie. 1795 Rouppe H.W. Aanmerkingswaardig verschijnsel met betrekking tot
het crystallizeren der zouten. Nieuwe Konst- en Letterbode 1795 II p 37.
Chemie. [1796 Rouppe]. Redevoering, Over den invloed der Hedendaagsche
Scheikunde, op de Oeconomische Wetenschappen en Artzneymengkunde. Opentlyk
uitgesproken in de Groote Kerk te Rotterdam, door H.W. Rouppe, Med. Doctor, enz.
By het plechtig aanvaarden van het openbaar Leeraar-Ambt in de Schei- en
Artzneymengkunde. Den 27 van Herfstmaand 1796. Te Rotterdam, By J. Bronkhorst,
E. van Wolfsbergen, C. van den Dries en J. van Zanten. MDCCXCVI. (22.5 × 13.5
cm, (6) + 56 pp, Bi Un Gent Ph 439).
Opgedragen aan S.J. Brugmans te Leiden en M. Van Marum te Haarlem.
Voorbericht uit Rotterdam 30 van Slagtmaand 1796.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

122
Electriciteit. 1797 Rouppe H.W. Beschrijving van een geheel nieuw magnetisch
verschijnsel. Nieuwe Konst- en Letterbode 1797 II p 49.
Chemie. 1798 Rouppe H.W. Kort berigt aangaande drie nieuwe metaalsoorten, het
titanium, tellurium en chronium, alsmede van de nieuwe aardsoort glucine. Nieuwe
Konst- en Letterbode 1798 II p 107.
Chemie. 1799 Rouppe H.W. Voorlopend bericht van eenige belangrijke proeven in
't werk gestelt met geheel uitgedoofde houtskolen, aangaande de opslurping van gas
en dampkringslucht. Nieuwe Konst- en Letterbode 1799 II p 11.
Physica 1800 Rouppe H.W. en Bicker L. Beschrijving van een stoommeter en verslag
van gedaane proeven met dien genomen. Rotterdam, Nieuwe Verh. Bat. Gen. 1800
I p 549.
Rouppe H.W. Zie C.A. Hoffman 1793.
Geneeskunde [1769 Rouppe] Waarneeming aangaande eene moeyelyke doorzwelging,
veroorzaakt door eene drukking op den slokdarm. Door Ludovic. Rouppe, Med.
Doct. te Rotterdam. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1769 XI pp 251-323, Bi
Un Gent Hi 2045)
Geneeskunde [1775 Rouppe] Beknopte Schets en Byvoegsel op de Verhandeling
Van de Ziektens der Scheepvaarende door Lodewyk Rouppe. Handelende over de
meeste Ziektens, dewelke aan de Zeelieden binnen Scheepsboort en in vreemde
Gewesten aanvallen en veeltyds in doodelyke gevolgen eindigen, benevens eenige
uitgezogte en beproefde Geneesmiddelen, dewelke in de Medicynkist of in warme
Gewesten algemeen voor handen of te bekomen zyn tot een nuttig gebruik voor
aankomende en ervaarne Scheepsheelmeesters in 't Licht gebracht door J.S.P.
T'Amsterdam, By J. Morterre, Boekverkoper op den Nieuwendyk. MDCCLXXV
(22.5 × 14 cm, (6) + 106 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 2817).
De Bi Un Amsterdam bezit een uitgave Hoorn 1765 in 8.
Biologie. [1733 Rousset] Aanmerkingen over den oorsprong, gesteltheit en aard der
zee-wormen. Die de Schepen en Paal-werken doorboren door Den Hr. Rousset, Lid
van 't Koninklyk Genootschap der Wetenschappen van Berlin. Met Kopere Plaaten.
Te Leyden, By Gysbert Langerak, Boekverkoper in de Pieters Choorsteeg. 1733.
(21.9 × 13.5 cm., 31 pp, 2 platen, Kon Bi Brussel VH 7104, medegebonden met
Belkmeer 1733).
Schr. verwerpt het stelsel van Vallisnieri over het herma-
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phrodismus van die wormen, die zich door samenvoeging in den zomer en in het
water vermenigvuldigen.
Geneeskunde [1784 â Roy]. Van eene kwaadaartige zinkingkoorts, welke in het
Roomsche meisjes-weeshuis te Amsterdam, in de maanden november en december
1782, en january en february 1783, geregeerd heeft. Door Corn. Henr. â Roy,
Medicinae Doctor te Amsterdam. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1784 IX pp
337-356, Bi Un Gent me 366a)
Pest. 1667 Rudolphus J. Publicatie behelzende de opheffing van het wegens de pest
verboden verkeer tusschen Holland en Milaan. Milaan 1667 in fo (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde 1789 Ruetz F.G.C. Daemonologische fragmenten of byvoegzels tot
de oudheid- en geneeskundige verhandeling van prof. T.G. Timmermann. Haarlem
1789-1790 in 8 (Bi Un Amsterdam).
De Catalogus van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunde
noemt van het werk van Ruffen de volgende uitgaven:
Verloskunde. 1591 Ruffen Jac. t'Boeck vande vroet-wijfs. Int welcke men mach
leeren alle heymelicheden vande vrouwen, ende in wat ghestalte de mensche in zijn
moeders lichaem ontfanghen, groeyet ende gheboren wort. Overges. wtten Hoochd.
in ons Nederl. sprake, deur Martyn Everaert B. t'Amstelredam by Cornelis Claesz.
1591 in 4.
1604 Amstelredam, Cornelis Claesz, in 4
ca 1620 t'Amstelredam, Willem Jansz, in 4
1622 t'Amstelredam, Broer Jansz, in 4
1633 t'Amstelredam, Broer Jansz, in 4
1648 t'Amstelredam, Broer Jansz, in 4
1655 t'Amstelredam, Jan Jacobsz Bouman, in 4
1664 t'Amstelredam, Jan Jacobsz Bouman, in 4
1664 t'Amstelredam, Jan Jacobsz Bouman, in 4
1670 t'Amsterdam, Michiel de Groot, in 4
1680 t'Amsterdam, Michiel de Groot, in 4
ca 1690 t'Amsterdam, Wed. van Gysbert de Groot, in 4.
Dierkunde. 1729 de Ruijscher M. Natuurlijke historie van de Couchenille.
Amsterdam 1729 in 8
Geneeskunde. 1595 Rulandus Mart. Drie centuria van curatien of genezingen.
Amsterdam Claesz, 1595 in 8 (Bi Un Amsterdam).
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Rutgers P. Zie Pigraens 1662.
Nat. wetensch. [1705 Rumphius] D'Amboinsche Rariteitkamer, Behelzende eene
Beschryvinge van allerhande zoo weeke als harde Schaalvisschen, te weeten raare
Krabben, Kreeften, en diergelyke Zeedieren, als mede allerhande Hoorntjes en
Schulpen, die men in d'Amboinsche Zee vindt: Daar beneven zommige Mineraalen,
Gesteenten, en soorten van Aarde, die in d'Amboinsche, en zommige omleggende
Eilanden gevonden worden. Verdeelt in drie Boeken, En met nodige
Printverbeeldingen, alle naar 't leven getekent, voorzien. Beschreven door Georgius
Everhardus Rumphius, van Hanauw, Koopman en Raad in Amboina, mitsgaders Lid
in d'Academiae Curiosorum Naturae, in 't Duitsche Roomsche Ryk opgerecht, onder
den naam van Plinius Indicus. T'Amsterdam, Gedrukt by François Halma,
Boekverkoper in Konstantijn den Grooten. 1705 (44 × 28 cm, (36) + 340 + (43) pp,
Bi A.J.J.V., Kon Bi Brussel VH 7227, Bi Un Gent HN 250)
Schoone titelplaat verbeeldende geleerden rond een tafel aan het onderzoek van
natuurlijk materiaal, uitgevoerd door Jacobus d'Later en geëtst door Goere. Portret
door zijn zoon P.A. Rumph, geëtst door F. de Later en F. Halma; dat portret van schr.
op 68-jarigen leeftijd draagt onderaan de 4 latijnsche verzen:
Coecus habens oculos tam gnavae mentis acutos,
Ut nemo melius detegat aut videat:
Rumphius hic vultu est Germanus origine, totus
Belga fide et calamo: coetera dicet opus.
Opdracht aan Hendrik D'Acquet, geneesheer en burgemeester te Delft, van G.E.
Rumphius uit Amboina op 1 sept 1699. Opdracht aan denzelfden, van Fr. Halma, uit
Amsterdam op 1 herfstmaand 1704, die in het bezit was gekomen van het hs van
Rumphius, in 1702 overleden. Voorrede van drukker tot lezer, geteekend F. Halma
uit Amsterdam op 1 van Slagmaand 1704. Tafel der hoofddeelen der drie boeken
waaruit het werk is samengesteld. Het 1e boek handelende over de weeke
schaalvisschen met 44 hoofddeelen (pp 1-54); het 2e boek over de harde
schaalvisschen met 39 en de hoornen en schulpen met 19 hoofdstukken (pp 57-194),
deze laatste beschreven door Sipman doctor in de medicynen, en medegenoot van
Rumphius; het 3e boek over de mineralen en de gesteenten met 87 hoofdstukken en
de beschrijving van een stuk grauwen amber we-
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gende 182 ponden (pp 197-340). Op het einde een uitgebreid alphabetisch register.
Het werk is versierd met 60 groote platen met talrijke goed uitgevoerde figuren,
die in het exemplaar van de Bi A.J.J.V. zorgvuldig gekleurd werden.
Nat. Wetensch. [1741 Rumphius] D'Amboinsche Rariteitkamer. (Zelfde titel als bij
1705, alleen onderaan een verschil:) .... Beschreven door Georgius Everhardus
Rumphius, van Hanauw, Koopman en Raad in Amboina, mitsgaders Lid van de
Kyzerlyke Kweekschool der onderzoekers van de Natuurkunde in 't Duitsche
Roomsche Ryk opgerecht onder den naam van Plinius Indicus. T'Amsterdam, By
Jan Roman de Jonge, Boekverkoper, 1741. (39.5 × 24.4 cm, (26) + 340 + (43) pp,
Bi A.J.J.V., Bi Un Gent HN 249).
Dat exemplaar is een herdruk van de uitgave 1705. Met de zelfde titelplaat dragende
onderaan 'T Amsterdam, Gedrukt by François Halma Boekverkoper 1705. Geen
portret. De opdracht aan Johannes Burmanus is geteekend Jan Roman de Jonge. De
Voorrede van den drukker is deze van F. Halma uit Amsterdam 1 Slagmaand 1704.
De opdracht van Fr. Halma aan H. D'Acquet ontbreekt. De drie boeken zijn op
dezelfde wijze geschikt als in 1705; ook 60 groote platen met figuren.
Kruidkunde [1750 Rumphius I] Het Amboinsche Kruidboek, Dat is, Beschryving
van de meest bekende Boomen, Heesters, Kruiden, Landen Water-Planten, Die men
in Amboina, en de omleggende eylanden vind, Na haare gedaante, verscheide
benamingen, aanqueking, en gebruik: mitsgaders van eenige insecten en gediertens,
Voor 't meeste deel met de Figuren daar toe behoorende, Allen met veel moeite en
vleit in veele jaaren vergadert, en beschreven in Twaalf Boeken, Door Georgius
Everhardus Rumphius, Med. Doct. van Hanau, Oud Koopman en Raadspersoon in
Amboina, mitsgaders onder de naam van Plinius Indicus, Lid van de illustre Academia
Naturae Curiosorum, in 't Duitsche en Roomsche Ryk opgerigt. Nagezien en
uitgegeven door Joannes Burmannus, Med. Doct. en Botanices Professor in de Hortus
Medicus te Amsterdam, Medelidt van het Keyzerlyke Queekschool der Onderzoekers
van de Natuurkunde; Die daar verscheide Benamingen, en zyne Aanmerkingen heeft
bygevoegt. Eerste Deel, Te Amsterdam, By Meinard Uytwerf, M DCCL (40 × 25
cm, (32) + 200 pp, Bi Un Gent HN 34, Bi Kruidtuin Antwerpen).
Tusschen den Latijnschen en den Nederlandschen titel bevindt zich een schoone
titelplaat door A. Vander Laan uit-
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gevoerd en geëtst, verbeeldende een zicht van uit de zee, op het eiland Amboina,
met een hemel bevolkt met goden en godinnen, die de boeken van Rumphius, door
engelen gedragen, bewonderen. Twee groote portretten versieren de inleiding: het
eerste van Rumphius, geteekend J. de Later en F. Halma, het tweede van Burmannus,
geschilderd door J.M. Quinkhard en geëtst door J. Houbraken.
De inleiding is zeer uitgebreid, en bedraagt een opdracht aan de ‘Bewinthebberen
der Geoctroyeerde Nederlandse Compagnie van Oost-India’ geteekend van Rumphius,
uit Amboina op 20 September 1690; een voorrede, ook in het latijn en in het
Nederlandsch, een brief tot den lezer van Joannes Burmann, uit Amsterdam op 20
October 1740, waarin hij zegt hoe hij de noodige wijzigingen aan den tekst heeft
gebracht om het boek drukwaardig te maken.
In de inleiding treft men verscheidene gedichten: 1o Auctor librum adloquitur,
door Rumphius; 2o de Autheur tot het boek, door Rumphius (zie Vla. Acad. 1931 p
816); 3o Liber Auctori respondet, door Petrus Burmannus junior; 4o Antwoord van
het boek aan den Auteur (zie Vla. Acad. 1931 p 817); 5o Epigramma in opus
botanicum Rumphii; 6o Op het Amboins Kruydboek (zie Vla. Acad. 1931 p 818);
7o Op de Afbeeldink van J. Burmannus (zie Vla. Acad. 1931 p 819); 8o 9o en 10o
Latijnsche gedichten geteekend Franciscus Burmannus, Petrus Burmannus junior en
Joannes Oosterdyk Schacht; 11o Een laatste Nederlandsch gedicht aan Joh. Burman
door Jan Balde junior opgedragen (zie Vla. Acad. 1931 p 820).
Het 1e boekdeel bevat 200 pp met 119 hoofdstukken en 82 platen; iedere bladzijde
draagt op de linker zijde een Latijnschen tekst, op de rechter zijde den
Nederlandschen. Het bevat het eerste boek handelende over de boomen met eetbare
vruchten.
Kruidkunde [1750 Rumphius II]. Het Amboinsch Kruidboek... (zooals 1750 R. I)...
heeft bygevoegt. Tweede deel, Te Amsterdam... (270 pp).
Daarin het tweede boek behelzende de speceryagtige boomen, met 54 hoofdstukken
en 46 platen (pp 1-143); het derde boek over de boomen die hars, ‘aanzienelyke
bloemen, of schadelyke melk’ leveren, met 46 hoofdstukken en platen 46 tot 87.
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Kruidkunde [1750 Rumphius III]. Het Amboinsch Kruidboek.... zooals 1750 R.
I).... heeft bygevoegt. Derde deel, Te Amsterdam.... (218 pp).
Het vierde boek over de wilde boomen, die timmerhout leveren, met 71 hoofdstukken
en platen 1 tot 83 (pp 1-126). Het vijfde boek over de overige wilde boomen onder
malkanderen, met 60 hoofdstukken en platen 84 tot 141 (pp 127-218).
Kruidkunde [1750 Rumphius IV]. Het Amboinsch Kruidboek... (zooals 1750
Rumphius I).... Vierde deel. Te Amsterdam... (154 pp).
Het zesde boek over de heesters, met 91 hoofdstukken en 82 platen.
Kruidkunde [1750 Rumphius V] Het Amboinsch Kruidboek... (zooals 1750 R. I)...
Vijfde deel. Te Amsterdam.... (292 pp).
Het zevende boek over de boschtouwen en de kruipende heesters, met 61
hoofdstukken en platen 1 tot 59 (pp 1-124).
Het achtste boek, over de tuinkruiden dienende als voedsel, geneesmiddelen of
vermaak, met 92 hoofdstukken en platen 60 tot 115 (pp 125-331).
Het negende boek, over omslingerende kruipende kruiden, met 91 hoofdstukken
en platen 116 tot 184 (pp 332-492).
Kruidkunde [1750 Rumphius VI]. Het Amboinsch Kruidboek... (zooals 1750 R,
I).... Zesde deel.... (IV + 256 + 74 + XXI pp).
Het 6e deel dat met een latijnsch gedicht begint betreffende de reis van Rumphius
naar Brazilië, bevat het tiende boek, handelende over de wilde kruiden, met 64
hoofdstukken en 41 platen (pp 1-94), - het elfde boek ook over de wilde kruiden,
met 60 hoofdstukken en platen 42 tot 76 (pp 95-192), - het twaalfde boek over ‘de
zeeboompjes en steenagtige zeegewassen, die na een plant gelijken’, met 33
hoofdstukken en platen 77 tot 90 (pp 193-256), - daarna een uitgebreid bijvoegsel
met 1755 als jaar van uitgave, met volgenden titel:
[1755] Het auctuarium, ofte vermeedering op het Amboinsch Kruyd-Boek. Dat is,
Beschryving van de overige Boomen, Heesters, en Planten, Die men in Amboina,
en de omliggende eilanden vind, Allen zeer accuraat beschreven en afgebeeldt na
der zelvergedaanten, met de verscheide Indische benamingen, aanqueking, en gebruik,
Door Georgius Everhardus Rumphius, Med. Doct. van Hanau, Oud Koopman en
Raadspersoon in
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Amboina, mitsgaders onder de naam van Plinius Indicus, Lid van de Illustre Academia
Naturae Curiosorum, in 't Duitsche en Roomsche Rijk opgerigt. Nu voor 't eerst
uitgegeven, en in het Latyn overgeset, door Joannes Burmannus, Med. Doctor en
Botanices Professor in het Illustre Athenaeum, en de Hortus Medicus te Amsteldam,
Medelidt van het Keizerlyke Queekschool der onderzoekers van de Natuurkunde;
Die daar verscheide Benamingen, en zyn Aanmerkingen heeft bygevoegt. Te
Amsterdam, By Mynard Uytwerf, en de Wed. S. Schouten en Zoon. MDCCLV (74
pp).
Dit bijvoegsel, met 84 hoofdstukken en 30 platen, is, evenals het overige van het
werk, in het Latijn en in het Nederlandsch opgesteld.
Op het einde komt een alphabetische lijst der Latijnsche plantennamen over de 6
boekdeelen, op 21 pp, waarna J. Burmannus, in een latijnsch naschrift, uit Amsterdam
op 20 Juni 1755, van den lezer plechtig afscheid neemt, met de woorden: ‘Vale, mi
Lector, et, siquid meruerim, save.’
George Everhard Rumpf, of Rumpfius werd geboren rond 1627-1628, en overleed
op 15 Juni 1702. In een gedenkboek dat op 15 Juni 1902 verscheen, vindt men
uitvoerige inlichtingen over zijn leven en zijn werken:
[1902] Rumphius Gedenkboek, 1702-1902, uitgegeven door het Koloniaal Museum
te Haarlem 15 Juni 1902. (38 × 29.8 cm, VII + 221 pp, Kon. Bi Brussel II 81957).
In de ‘Eerste proeve van eene Rumphius-Bibliographie’ van A.P. Rouffaer en
W.C. Muller, vindt men:
Kruidkunde. 1741-1750 Rumphius. Het Amboinsche Kruidboek, 1e uitgave in 6
boekdeelen, I en II 1741, III en IV 1743, V 1747, V 1750 Amsterdam; 2e uitgave in
6 boekdeelen, Amsterdam 1750.
Nat. Wetensch. 1705 Rumphius. D'Amboinsche Rariteitkamer, Amsterdam 1705;
e
2 uitgave 1739 den Haag; herdruk 1740 Amsterdam; duitsche uitgave Wien 1766.
Verder worden genoemd: Verhael van de Schrickelijke Aerdbevinge van 17 februari
1674, 1675; Advys ingegeven by den koopman 1724; Antwoord en rapport op eenige
pointen ca 1683; Advys over den Amboinschen landbouw 1686; Verscheidene
gedrukte brieven.
Anatomie [1725 Ruysch] Ontleedkundige Verhandelingen Over de vinding van een
Spier in de grond des Baar-moeders. Te voren noyt ont-
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dekt. Mitsgaders Een nader Onderwys wegens de verlossing van de nageboorte Der
barende Vrouwen. Door Fredericus Ruysch, Hoog-Leeraar in de Ontleed en
Kruidkunde: Medelit in de Keyserlyke Academïe in Duitschland, en van de
Koninklyke Maatschappye der Geleerden in Engelandt. Te Amsteldam, By de
Janssoons van Waasberge, 1725 (16.5 × 10.8 cm, (8) + 67 pp, Bi Un Gent me 1186)
Het werkje begint met een lang verzenstuk van Hermannus Schyn. M. Dr. Op het
einde, een plaat met uitlegging. Mede ingenaaid met het vervolg 1726 gedagteekend.
Anatomie [1726 Ruysch]. Vervolg Van de Ontleedkundige Verhandelingen.... (zooals
1725).... 1726. (16.5 × 10.8 cm, (4) + 45 pp, Bi Un Gent me 1186).
Medegenaaid met het werkje van 1725, begint dit stuk met 4 Latijnsche verzen van
J.C. Bohlius Borussus. Op pp 44 en 45 de uitlegging van een afwezige plaat
vertoonende een plant in een plant gevonden, waarvan sprake is in een brief van
Ruysch aan Abraham Vater, onder dagteekening van 1727.
Anatomie [1744 Ruysch I] Alle de Ontleed- Genees- en Heelkundige Werken van
Fredrik Ruysch, In zyn Ed. Leven vermaard Geneesheer en Hoog-Leeraar in
d'Ontleed- en Kruydkunde tot Amsterdam; als mede Lid der Keyserlyke, Londense
en Parysse Genootschappen. Eerste Deel. Behelzende, Het Leven van den Autheur,
d'ontdekking van de Klapvliezen, d'Anatomische en Chirurgicale Aanmerkingen, en
Catalogus van Rariteyten, als mede alle d'Ontleedkundige voorgestelde Brieven met
verscheide Geleerde Lieden gewisselt. Meerendeels in 't Nederduyts Vertaalt, Door
Ysbrand Gysbert Arlebont, In Leven vermaard Geneesheer tot Weesp. Met veele
Kopere Plaaten. Amsterdam, By de Janssoons van Waesberge. MDCCXLIV. (28.3
× 22.5 cm, (4) + 104 + 483 pp, Kon Bi Brussel VH 7437, Bi Un Gent me 449 B).
Titelprent, een museum verbeeldende, geteekend C. Huijberts, portret van Fredericus
Ruysch op 86 jarigen leeftijd den 23 Maart 1723 door I. Wandelaar. Verhaal van het
leven en de verdiensten van Frederik Ruysch door Joannes Fridericus Schreiberus,
waarin wordt vermeld dat Fr. Ruysch den 23 van Lentemaand 1638 te 's Gravenhage
werd geboren, en op 22 van Louwmaand 1731 overleed.
Dat 1e deel bevat: Ontdekking der Klapvliesen in de wateren melkvaten,
Ontleedkunstige aanmerkingen, Hondert anato-
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mische en chirurgicaale Aanmerkingen, Anatomisch Kabinet of Naamlyst der
Rariteyten, Briefwisseling met Joh-Gaubius, Joh-Jac. Campdomercus, Ger. Frentz,
Joh-Henr. Graetz, Andr. Ott. Goelicke, Barth. Keerwolf, Joh. Chr. Wolf, Mich-Ern.
Etmuller, Chr. Wedelius, Mau. Van Reverhorst, Alb. Henr. Craetz, Gov. Bidloo. Het
werk bevat talrijke groote platen met verklaring.
Anatomie [1744 Ruysch II]. Alle de Ontleed..... Genootschappen. Tweede Deel.
Behelzende, Alle d'Anatomische Cabinetten, beneffens de laatste en vernieuwde
Oeffeningen. Meerendeels...... MDCCXLIV (... (9) + pp 490-932....)
In dat 2e deel, ook met talrijke platen: Het eerste Anatomisch Cabinet, het tweede
Anatomisch Cabinet, het derde opgedragen aan Jos. Pitton Tournefort, daarna vierde
tot achtste Cabinet, het negende opgedragen aan Andreas Gundelscheimerus, het
tiende, het elfste of laatste opgedragen aan Czaar Peter Alexiowitz. Ten slotte een
12e onder den titel van nieuwe ontleetkundige Cabinet opgedragen aan de Kon.
Maatschappij der geleerden te Parijs, onder bescherming van Lodewijk den XVe.
Anatomie [1744 Ruysch III] Alle de Ontleed.... Genootschappen. Derde Deel.
Behelzende, Het eerste, tweede en derde Tiental van Ontleed-Genees- en Heelkundige
Oeffeningen, d'Ontleedkundige Verhandelinge van een Spier in de Grond des
Baarmoeders en de Briefwisseliinge daar over van A. Vater en Hecquet,
d'Ontleedkundige Verhandelingen over het Maakzel der Klieren in 't Menschelyke
Lichaam door Hermanus Boerhaven, Bohlius over het gebruik der Spruyten van de
Holader, en het Cabinet der Dieren, beneffens een generaal Register. Meerendeels.....
MDCCXLIV. (... (4) + pp 933-1280 + (184) pp....)
Het derde deel, opgedragen aan het ‘Konstgenootschap der Natuurontdekkeren’ bevat
de verhandelingen duidelijk door den titel bekend gemaakt. Een zeer uitgebreid
register (184 ongenummerde bladzijden) geeft een overzicht van de behandelde
onderwerpen, en heeft als titel:
Breedvoerige Blad-wyzer van alle uytgegevene zoo ontleedt- Genees- als
Heelkundige werken van Frederik Ruysch, Med. Doct., Hoogleeraar in de Ontleeden Kruydkunde: Medelidt in de Keyzerlyke Akademie in Duytslant, en van de
Koninklyke Maatschappye der Geleerde in Engelant. Op-
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gestelt door Bavius Baarda; S.S. Minist. Candid. t'Amsterdam, By de Janssoons van
Waesberge, Boekverkopers op 't Water. 1739.
Men zal bemerkt hebben dat het jaar van uitgave van den bladwijzer 1739 is, terwijl
het werk als jaar van uitgave 1744 draagt.
Fridericus Ruysch, geneeskundige, Haag 1638, hoogleeraar te Amsterdam in 1666,
overleden aldaar in 1731. Joh. Friedr. Schreiber liet in 1732 te Amsterdam Historia
vitae et meritorum Friderici Ruysch verschijnen.
Heelkunde [1693 van Rustingh] Nieuwe Veld-Medicine en Chirurgie, Gegront op
reden en ervarentheyt: Verhandelende de genesing der ordinare Leger-Siekten.
Geschote Wonden. Been-Breuken, Extirpatien, Geswellen, en Ulceratien. Tot dienst
der Veld-Chirurgijns. Door Salomon van Rustingh, Medicinae Doctor. T'Amsterdam.
By Jan ten Hoorn, Boekverkoper over het oude Heere Logement, 1693. (15.9 × 9.5
cm, (12) + 232 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 2800).
Titelplaat verbeeldende de verpleging van gekwetste soldaten op de kant van een
slagveld. Opdracht aan de leden van de ‘Kamer van Reekeninge van des Graaflykheyts
Domeynen in Hollandt’, geteekend Salomon van Rusting, Med. Doct. tot
Grootshermer. Voorrede van den schrijver en Register. Het werk is verdeeld in 14
hoofdstukken met een bijvoegsel over de legerkist, dat aan het exemplaar ontbreekt.
Geneeskunde [1702 van Rusting] Bedenkingen op de werken van de Heeren
Stephanus Blancaart, Philosophiae et Medicinae Doctor tot Amsterdam. En Aegidius
Daalmans, Geswooren Stads Doctor tot Antwerpen. Waar in betoond word de
onsekerheden hunner stellingen, en Geneeskunde, gebouwt op de gronden van 't
Alcali en Acidum, Door Salomon van Rusting, Medicinae Doctor. t'Amsterdam, By
Johannes Strander, Boekverkoper op den Dam, bezuyden het Stadhuys. 1702. (15.3
× 9.5 cm, (10) + 258 pp, Bi Un Gent A 6352)
Opdracht aan de Kamer van Rekeningen van ‘des Graaflykheids Domeinen in
Holland’; Voorrede tot den lezer. Het overzicht is tegen de Cartesiaansche Academie
van St. Blankaart gericht, alsook tegen de Werking der Medicamenten, de
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Verhandeling wegens de Fermentatie, de Verhandeling der Scheurbuik, de Practyk
der Medicyne van denzelfden schrijver, en ten slotte tegen de Nieuwhervormde
Geneeskonst van Aegydius Daalmans, gezworen Stadsdokter te Antwerpen.
Geneeskunde [1706 van Rusting] Nieuw-Gebouw der Genees-Konst. Gegrondvest
op Reeden en Ervarentheid. Waar in op de Alderkortste, bevatbaarste, en zeekerste
Wijze, geleerd word De Geneezing der Ziekten, beneffens hunne Oorzaken. Met
byvoeging van Wel-ondervonden Hulp-Middelen. Door Salomon van Rusting, Med.
Doctor. t'Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkooper over 't Heere Logement.
1706. (15.5 × 9.5 cm, (18) + 496 + (7) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1442)
Titelplaat verbeeldende een zaal van een ziekenhuis, een bespreking onder
geneesheeren, en een slagveld met heelkundige verpleging. De voorrede aan zijn
leerlingen is geteekend uit Grootschermer 16 april 1705. Het overzicht bedraagt 44
hoofdstukken en begint met deze twee volzinnen: ‘Het Wezen en Wel-zijn van alle
levende Lichaamen bestaat door vuur en vogt, na elks aard. Den ondergang en 't
verderf van alle levende Lichaamen is gebrek van genoegzaam vuur en vogt.’
Buiten zijn geneeskundige verhandelingen heeft Salomon van Rustingh, Med:
Meester, verscheidene letterkundige werken geschreven, namelijk, volledig in verzen:
1685. De Vol-geestige Werken: Hemelsche Kermis, Aran en Titus, Quaksalvers
Oratie, Olipodrigo, Sententien van Cato, Ajax en Ulisses, Prognosticatie. Amsterdam,
ten Hoorn 1685 (Bi Un Gent H 480)
1687. De Vol-geestige Werken: Apollos Majesteyt, Een lecker Poesposjen, Deughden
en gaven, de Ondergangh der Goden. Tweede deel. Amsterdam, ten Hoorn 1687 (Bi
Un Gent H 480).
1707. Het Schouw-toneel des Doods. Amsterdam 1707 (Bi Un Gent H 1211)
1741. Het Schouw-toneel des Doods, 4e druk. Amsterdam 1741 (Bi Un Gent Bl
8584).
Salomon Rustingh wordt niet genoemd in het Nieuw Nederl. Biographisch
Woordenboek, wel door Vander Aa (XVI, 1874,
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p 570); zoon van Abraham Rustingh († 1688), geneeskundige te Zuid-Schermer;
daar wordt de lijst gegeven van zijn geneeskundige, poetische, en taalkundige werken.
Hij werd omstreeks de helft der 17e eeuw geboren. Zijn opbrengst zou wel een
volledige studie verdienen.
N.B. - Dringend verzoek om aanvullingen en verbeteringen.
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Curiosa onder de taalkundige doubletten in de Vlaamsche toponymie
Door Prof. Dr. A. Carnoy
Bestuurder van de Kon. Vla. Academie voor Taal- en Letterkunde.
Men weet hoe de bezetting van onze gewesten door de Franken, van de vierde en de
vijfde eeuw af, aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van een gemengde bevolking.
Franken en Gallo-Romeinen zijn, op zekere plaatsen, eeuwenlang in voortdurend
contact met elkaar geweest tot dat de taalgrens als gevolg van een normalisatie, een
herstel van het evenwicht, zich vormde. Maar zelfs van dat tijdperk af, zijn er nog
eilandjes van Romanen of Franken geweest en, in ieder geval, zijn de betrekkingen
tusschen beide bevolkingen heel nauw gebleven. Daarin is de oorzaak te vinden,
waarom voor zoovele plaatsnamen twee vormen van meet af bestaan hebben, een
Germaansche en een Romaansche.
Het zijn natuurlijk meestal geen vertalingen, zooals velen het denken, maar wel
parallele ontwikkelingen uit dezelfde prototypes, ze wezen nu Germaansch of
Voor-Germaansch. Elke bevolking paste hare eigene uitspraak, hare eigene
phonetische strekking op hetzelfde woord toe, en de uitslagen liepen hoe langer hoe
verder van elkaar uiteen.
Wij hebben den indruk dat wij veel doubletten van dien aard kennen. In feite, zijn
er vroegertijds veel meer geweest. Buiten de namen van de grootste gemeenten is er
een streven naar eenmaking te bespeuren dat sedert lang werkzaam geweest is. De
oude oorkonden spraken, bij voorbeeld, van Martine voor Merchtem, Baconwez voor
Bekkevoort, Hallut voor Hasselt, Isque voor Overijssche, Helcine voor Opheilissem,
enz., allerlei thans niet meer gebruikte Romaansche benamingen van Vlaamsche
plaatsen.
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Omgekeerd, zegt nu de Vlaming: Tourinne, Visé, Goé, Jalhay, zooals de Waal, terwijl
hij vroegertijds voor dezelfde plaatsen regelmatig: Deurne, Wezet, Gulke, Gellet zei.
Zekere namen zijn nu het verdwijnen nabij. Zoo b.v. niettegenstaande alle pogingen
met het oog op het walloniseeren van Eupen, heeft men Néau voor Eupen niet kunnen
doen zegevieren en zonder de informatie door HAUST ter plaats geput, zouden wij
waarschijnlijk niet weten dat naast Remersdaal soms nog Rimbiévaux gebruikt wordt.
***
Maar er bestaan nog doubletten, zelfs in grooten getale, en zij zijn dikwijls van aard
om den taalkundige met stof tot nadenken te voorzien, daar zij in vele gevallen niet
zonder moeite op een en hetzelfde prototype kunnen herleid worden.
Natuurlijk, is het niet altijd zoo, en onder die dubbele vormen, zijn er vele die geen
moeilijkheid opleveren, zooals St. Trond: St. Truiden - Tongres: Tongeren - Fouron:
Voeren - Gossoncourt, Racourt: Goedsenhoven, Raatshoven - Courtrai, Tournai:
Kortrijk, Doornik, enz. Ofwel is de phonetische ontwikkeling hier zonder geheimen
ofwel geldt het normale vertalingen, b.v. Godsonis sartus: Godson-hoven.
***

In andere gevallen, leert ons de Waalsche vorm iets over het verleden van den
Vlaamschen, daar hij klanken heeft bewaard die in 't Nederlandsch verdwenen zijn.
Zoo is Alost beter bewaard dan Aalst en bewijst dat er geen kwestie kan zijn dien
naam uit alisa = els af te leiden, maar wel uit alohs ‘alsem’; MAILLARD bezit nog
den uitgang -aard, die in Meldert verzwakte en toont aan dat deze naam: meld-aard
geweest is: ‘akker van melden’; Zittert kan moeilijk dezelfde naam zijn als Sittard,
daar het Waalsch daarvoor is: Zetrud, getuigende van een prototype sithrûd ‘groep
van hutten’; Mechelen kon niet zooals Machelen (bij Brussel) een datief zijn van het
meervoud: mahlôn van mahal, ‘vrij veld, mallum’, daar het Fransche Malines de i
bewaard heeft van de afleiding: mahlîn, die ook in Marlinne voortleeft, enz.
***
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In andere gevallen werd de afstand tusschen beide vormen erg vergroot door het
toevoegen van bepalingen, die aan een naam een ander uitzicht geven, zonder hem
grondig te wijzigen. Iedereen kent het geval van Borgworm en Borgloon naast
Waremme en Looz. De toevoeging van borg ‘le château’ aan den Vlaamschen
geleerden(1) vorm heeft hem van den Franschen meer verwijderd dan het had moeten
zijn. Dit is weerom het geval met Zoutleeuw naast Léau (in de middeleeuwen zei
men: Leeuw, zonder meer) Wuustkerk naast Herk-la-ville, Op-Zullik naast Silly, als
tegenstelling tot Bassilly. In plaats van Houtain l'Evêque zegt men in 't Vlaamsch:
Wals-Houtem, in plaats van Lasne-Chapelle St Lambert gebruiken de Vlamingen:
Walscher Lanen.
Men begrijpt, trouwens, dat de bepaling: Waalsch meer reden van bestaan had in
een Vlaamschen dan in een Waalschen mond. Omgekeerd, was Tienen voor de
Vlamingen goed genoeg, terwijl het Waalsch Tinne aanleiding kon geven tot
verwarring met Thisnes bij Borgworm en Thine bij Nijvel. Daarom nam men de
moeite le-Mont er bij te doen: Tinne-le-Mont, waaruit door dissimilatie ons huidige
Tirlemont ontstaan is, dat zoo erg van Tienen schijnt te verschillen.
***

In al deze gevallen, nochtans, was het niet moeilijk de oorzaak van het verschil te
ontdekken. Zoo gemakkelijk gaat het niet altijd, en het kan een taalkundig sport
heeten zekere doubletten tot eenheid te willen herleiden.
Men neme, bij voorbeeld, Liek, Vlaamsche naam van Oleye of Oerle naast Oreye,
allebei in Haspengouw. Men is geneigd te denken dat een vreemde fantazij hier aan
't werk geweest is om de Waalsche benamingen te ontsieren. Nochtans, is alleen de
phonetica hier de schuldige.
De uitgang -eye kan -iacum vertegenwoordigen. Aldus, kan Oleye tot Oliacum
herleid worden, namelijk een echten Keltischen naam: ‘huis van Ollos’, tenzij het
gewoon weg beteekent: ‘groot huis’, daar ollos een Keltisch woord is

(1) Het volk zegt nog altijd: Worm, Leeuw, enz.
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voor ‘groot’. Het accent viel op de i en was, in het Germaansch, natuurlijk sterker
dan in 't Romaansch, wat het verlies van de eerste lettergreep in de hand gewerkt
heeft.
De klank is ie omdat men uitgegaan is van Oliacum. Trouwens geeft -iacum
regelmatig -ik in 't Vlaamsch: Wervik (Viroviacum), Kontich (Comitiacum), Blerik
(Blariacum), enz.
De geschiedenis van Oreye: Oerle is ietwat verschillend, alleen omdat hier het
accent in 't Vlaamsch, tot op de eerste lettergreep opgeschoven is. Men gaat uit van
Aurelius (fundus) of Aurelia (villa), zonder suffixe, wat zoo heel zeldzaam niet is.
Er is van -acum geen spoor, zelfs in den oudsten vorm: Orel, in 't jaar 1100 (VINCENT,
N.L. Belg. s.v.).
De mouilleering verschijnt in Orelh, vorm van 1311 (ib.) en heeft op slot van
rekening -eye doen ontstaan. Natuurlijk kon in 't Nederlandsch van die palatalisatie
geen kwestie zijn en zoo heeft men -le als uitgang gekregen. De klank oe van Oerle
bewijst, nochtans, dat bij de opneming van den naam door de Franken, men reeds
Orelius zei, wat niet onwaarschijnlijk is.
Niet ver van Oerle en Liek, heeft men Bellik (Waalsch: Bergilers). Tot nog toe
heeft men geen prototype voor beide vormen gevonden. FELLER (Top. Dial., III, 62)
stelt Berenger voor, waaruit, mits een dissimilatie aan te nemen, men Beringaliacum
zou gesmeed hebben; maar dit leidt niet tot Bellik. Aldus verkiezen wij van
Burgilacum uit te gaan, door een vorm van de 14e eeuw gesteund: Burginley (in 1346
- FELLER, l.c.). Dit geeft nogal gemakkelijk: Bergilers, valsche spelling voor Bergiley
(1354: Bregniley) en door *Borglik, *Berlik kan tot Ned. Bellik aanleiding hebben
gegeven. Burgila is een bekende persoonsnaam (FOERSTEMANN, I, 348). Aldus ‘huis
van Burgila’.
***

Nog in Haspengouw hebben wij ten Noorden van Luik: Othée dat in 't Nederlandsch:
Elg is. Hier weerom schijnt men op 't eerste zicht er geen weg meê te weten om tot
een gemeenschappelijk prototype te geraken en, nochtans, is het mogelijk. In 1217
schreef men: Altei. Dit heeft MANSION (V.B. 39) en MARCHOT(1) tot een Latijnsch
*Altiacum geleid. Zij ver-

(1) Z. Rom. phil. XLVIII. 655.
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gaten dat in zoo'n vorm er een assibilatie zou plaats hebben gehad, zoodat men nu
in 't Waalsch Osé zou zeggen. Het is beter *altacus vicus als uitgangspunt te
nemen: ‘dorp van Altus’ of veeleer: ‘dorp op de hoogte’. Dit geeft gemakkelijk:
Othée, maar het kan ook tot Elg leiden, indien de naam bekend werd door de Franken,
toen de c nog niet geassibileerd was maar reeds als g werd uitgesproken (altagu).
Het accent werd door de Germanen, zooals zoo dikwijls, naar voren geschoven en
zoo kreeg men al(t)g waaruit Alg, Elg(1).
***

Verder naar het Noorden, maar nog altijd in de streek van Tongeren, heeft men het
bekend dorp: Rutten, dat in 't Fransch Russon heet. De betrekking tusschen beide
vormen heeft men daar ook nog niet tot voldoening weten uit te leggen. Waarom,
bij voorbeeld, een dubbele s in 't Fransch tegenover de Nederlandsche dubbele t. De
oude spellingen zijn verrassend: Breotium in 947, Riute in 1018, allebei door MANSION
(V.B.s.v.) aangegeven. Klaarblijkelijk, is de eerste een vergissing in het lezen of in
het afschrijven. Daar kon geen b ooit gestaan hebben. Maar deze vorm legt ons op
het spoor van wat het prototype geweest is. Men moet Hreotium lezen, een bewijs
dat men uitgaat van uit oud-Frankisch *hriutjôn datief-meervoud van *hriutjô
‘rietveld’ (afleiding van *hriuda ‘riet’). De groep tj heeft in 't Nederlandsch tt gegeven,
wat niets buitengewoons heeft. Dezelfde uitgang -tjon is, anderzijds, in 't Romaansch
als een Lat. -tion(em) behandeld geweest en heeft een sibilant voortgebracht. Zoo
wordt alles klaar en duidelijk.
Dezelfde collectieve uitgang -tjô is verantwoordelijk voor de tegenstelling tusschen
Weerst en Warsage, in dezelfde streek. Men gaat hier uit van *warsitja of *warsitjô
‘de vuile plaats’ (dial. Ned. warsig ‘vies, vuil’). Weerst komt er heel normaal van
voort. Warsage toont dat -itja in 't Romaansch in verwarring geraakte met -adja,
-atja, overgangsvormen tusschen lat. -aticum en fr. -age. Aldus:
*warsitja>warsatja>warsaya>Warsage.
Een dergelijke betrekking bestaat tusschen Beert en Brages

(1) De umlaut in Elg wijst, voor den Nederlandschen vorm, op een prototype: *Altiacum, dat
waarschijnlijk een doublet was van *Altacum.
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in Brabant. Er komt aan het geheim van die verbouwereerende tegenstelling een
einde, door beide vormen te doen opklimmen tot *beritja ‘drassige plaats’, waaruit
eenerzijds *beritja>*berte> Beert en anderzijds: *beritja>*beratja>*beraje>Brages.
In het verband tusschen Lauw en Lowaige, vinden wij nogmaals het berucht suffixe
-itja, op dezelfde wijs, tot -age, aige verfranscht. Alleen, vreemd genoeg, heeft in 't
Nederlandsch de vorm zonder suffixe gezegevierd. Daar de naam in 1243, Lude werd
geschreven moet men uitgaan van het doublet: *lode: *loditja met respectievelijk de
beteekenis van ‘tak’ en ‘takkenbosch’. Waarschijnlijk is Lode een verkorting van
loditja, want hier is een collectief op zijn plaats.
Een ander contrast waarin de assibilatie een rol speelde, levert ons: Jauche: Geten
op. Het dorp ligt op de Kleine Geete en er is geen twijfel dat men hier met den naam
van die rivier te maken heeft. Deze naam verschijnt in 956 als Gatia (Stav. Malm.
cart.), een latinisatie van *gatjô ‘rivier met gaten en putten’. MANSION zou liever
den naam tot *gatwô ‘loop, weg’ willen doen opklimmen. Edoch niet alleen staat
hier de umlaut in den weg, maar bovenal de Romaansche naam. Jauche is een moderne
Waalsche uitspraak van Jace, den vroegeren Franschen vorm (1146 Jace. Mansion.
V.B.s.v. Geet). De c is hier het gevolg van de Romaansche behandeling van de groep
tj, en Jace staat tegenover Geet, Gette, omtrent zooals Russon tegenover Rutten.
Deze Germaansche tj werden namelijk in 't Romaansch als kj behandeld.
***

Bij de tegenstelling Corswarem: Kruisworm vinden wij verschijnsels van een anderen
aard. Het dorp is nu verwaalscht, maar de Nederlandsche vorm is daarom niet ouder
dan de Waalsche. In 1035 schreef men Corswaromo.
Over het tweede gedeelte kan geen twijfel bestaan. Het is hetzelfde Worm als in
Borgworm, een naam die klaarblijkelijk zijn bepaling borg- aan het bestaan van
Corswarem te wijten heeft. Worm (= Warem), schijnt ons een oude naam van de
Jeker te zijn, alhoewel Corswarem aan die rivier zelve niet ligt,

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

141
maar daarover gaat het nu niet. Wat is er van de eerste lettergreep? Klaarblijkelijk
is Kruis- een volksetymologie voor Kors-, maar wat is kors?
MANSION (V.B. 83) dacht dat woord met een Germ. kerz-‘schaarhout’ te kunnen
vereenzelvigen. Dit is, nochtans, hoogst twijfelachtig, was het alleen om het behoud
van de sibilant, die hier had moeten gerhotaciseerd worden. We stellen voor, in Dict.
Etym. (s.v.), cors als een vorm van co(h)ortis te beschouwen. Aldus: ‘Worm-la-ferme’
tegenover ‘Worm-le-Château’ (Borgworm). In 't Haspengouw en in 't Hageland heeft
men vele andere sporen van het gebruik van lat. co(h)orte: Kortessem, Koersel,
Kortijs, Kortrijk (-Dutsel), Kortenaken, enz.
***

De volksetymologie heeft ook parten gespeeld in zake Bombaye: Bolsbeek, een ander
dorp onlangs geromaniseerd. Bombaye schijnt - hoe verrassend ook - in de late tijden
den invloed van Bombay in Indië ondergaan te hebben. De middeleeuwsche
Romaansche vorm was Bubais, die dicht komt bij Ned. Bolbeek. Het tegenwoordige
Bolsbeek met zijn s verraadt nochtans dat men steunt op een Keltisch doublet: Bol-isa
naast Bol-ana, naam eener rivier die ook in Bolland te vinden is. De wortel is degene
van lat. bullire, bulla, ook in 't Keltisch te vinden (o. ier. bolach ‘gezwel’). Aldus,
‘de opwellende beek’. Dezelfde waterloop heet ten huidigen dage: Berwinne ‘beek
van den bever’ (= Kelt. *bebrona) een banale naam die waarschijnlijk van lieverlede
den ouderen naam Bol-ana, Bol-isa heeft verdrongen, die in de namen der gemeenten
voortleeft.
***

De tegenstelling Elsene: Ixelles is ook het gevolg van den invloed van een anderen
naam. Deze ligt voor de hand. Het is: Bruxelles, Fransche vorm van Brussel. In 1210
was het nog Elsela (WAUTERS, Env. Brux. VI 278) d.w.z. ‘huis in de elzen’ zooals
Ellezelles (Hen.), maar van de zestiende eeuw af leest men Elsene naast Elsele (VAN
LOEY, Ned. Pl. v. Elsene en Ukkel, bl. 84), klaarblijkelijk een loutere dissimilatie.
Maar de Fransche vorm moet op dat oogenblik reeds bestaan hebben daar hij geen
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spoor heeft van die wijziging. Daar ook, nochtans, heeft een dissimilatie plaats gehad,
waardoor de eerste l verdwenen is, zoodat, mits aanpassing aan het Fransch accent:
Elsele zich veranderde tot esselle, isselle. De x zou, natuurlijk, daar nooit verschenen
zijn, indien, nevens het dorp, Brussel niet stond waar de sibilant ook zoo geschreven
was en nu heeft de spelling de uitspraak ks (Iksel) doen zegevieren, zooals van
lieverlede dit ook met Bruxelles het geval wordt (Bruksel voor Brussel).
***

Niet alleen de dissimilatie maar ook de agglutinatie kan namen helpen vervormen.
Dit is wel het geval geweest met Navagne, gehucht van Moelingen, dat in 't
Nederlandsch: Elven heet. Het verschil is groot tusschen beide vormen, maar er zijn
talrijke voorbeelden voor de agglutinatie van n in Waalsche namen (Nierbonne:
Arbone, Noblehaie: Abelinhaie, Narcimont: Archimont, Nalonsart: Alonsart,
Névremont: Evremont, Nisramont: Ysramont, Naomé: Aldomega, Nafraiture: Fraiture,
enz. door verkeerde splitsing in: en Arbonne, en Alonsart, en Evremont, enz.).
Daarom mogen wij gerust Navagne tot *Albania herleiden, een prototype dat ook
voor Elven dienen kan. Het geldt hier de latinisatie van een Keltischen riviernaam:
*Albona, die niet ongewoon is, en ook in Ter-Alfene voortleeft.
Van denzelfden aard is het geval Nobressart naast Elchenrot, een dorp van het
arrondissement Arel. Natuurlijk, is de uitgang sart, de vertaling van duitsch. rot (=
ned. rode) maar het verschil tusschen Elchen- en Nobres- schijnt te moeilijk om
overbrugd te kunnen worden. Dit is, echter, niet onmogelijk. Wij weten namelijk dat
de n hier een parasiet is. In 1256, zeide men Abrichars voor Nobressart (TANDEL,
Luxemb. s.v.). Nu, een naam zooals Abrichars, Abrissart herleidt men gemakkelijk
tot *Alberici sartus ‘ontginning van Alberik’, een bekenden Germaanschen naam.
Deze volle naam kan moeilijk voor Elchen als uitgangspunt dienen maar de
bakernaam daarvan: Albicon zou, integendeel aannemelijk zijn. Albicon-rode geeft
wel Elchenrot. Er is geen wonder dat dezelfde eigenaar somtijds plechtig, somtijds
meer familiair werd genaamd. Hetzelfde verschijnsel vinden wij trou-
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wens in Trognée: Truilingen. Terwijl hier weerom de Fransche vorm uit Trudoniaca
villa ‘huis van Trudo’ voortkomt, klimt het Nederlandsch Truilingen op tot
Trudil-ingen ‘huis van Trudila’, waarin Trudo ietwat lieflijker gemaakt wordt door
toevoeging van het suffixe der verkleinwoorden: -ila.
Wij denken zelfs dat dezelfde tegenstelling de reden aangeeft waarom naast
Gembloux, men in het Itinerarium Antonini Geminiacum leest waaruit Gemigny zou
moeten ontstaan zijn. Integendeel herleidt men Gembloux tot *Gemellavus. Aldus
gemellus naast geminius. Misschien geldt het een persoon die door die twee
benamingen kon aangeduid worden(1).
***

Dit onderzoek over de taalkundige doubletten heeft ons geleid tot de oplossing van
een reeks raadsels van de toponymie, in 't bizonder wat de taalgrens betreft.
Het heeft bewezen dat, juist om reden van het duistere van hun ontwikkeling, deze
namen, die op onafhankelijke wijze èn door Franken èn door Romanen werden
gebezigd en gewijzigd, niet alleen gelegenheid gaven tot curieuze taalverschijnselen,
maar ook dikwijls het mogelijk gemaakt hebben, door het parallelisme van die dubbele
ontwikkeling, meer te laten vernemen over den oorsprong van den naam en over de
manier waarop de Latinisatie of de Germanisatie plaats heeft gehad. Al wat ons iets
leert aangaande dit kritisch tijdperk, waarop Franken en Gallo-Romeinen in onze
streken met elkaar huis moesten houden, is natuurlijk van belang, en de toponymie
mag vast de laatste niet zijn om hierin licht te brengen.

(1) Eventueel is gemellus alleen de latere vorm van geminius en is de beteekenis: ‘kruisweg,
vork’.
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Vergadering van 13 Maart 1940.
Zijn aanwezig: de heeren A. CARNOY, bestuurder; EM. DE BOM, onderbestuurder;
L. GOEMANS, bestendig secretaris;
De heeren L. VAN PUYVELDE, A. VERMEYLEN, J. SALSMANS, J. MULS, F. TOUSSAINT
VAN BOELAERE, F. TIMMERMANS, L. BAEKELMANS, L. GROOTAERS, A. VAN
CAUWELAERT, J. EECKHOUT, E. BLANCQUAERT, J. GRAULS, FR. BAUR, W. VAN
EEGHEM, J. LINDEMANS, F. DE PILLECIJN, leden;
de heer A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid. Hebben zich laten
verontschuldigen: de heeren J. VAN MIERLO, R. VERDEYEN, A. CORNETTE, L.
MONTEYNE, FR. DE BACKER, G. WALSCHAP.
***

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

60ste Verjaring van Prof. A. Cornette. - Bij den aanvang der zitting spreekt de
Bestuurder Prof. CARNOY er zijn leedwezen over uit dat de heer CORNETTE verhinderd
is de vergadering bij te wonen. Het ware, zegt hij, voor al zijn collega's uiterst
aangenaam geweest hem bij gelegenheid van zijn zestigste verjaring in eigen persoon
te kunnen gelukwenschen. Spreker drukt de hoop uit dat de jubilaris nog lange jaren
zijn uitstekende letterkundige
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werkzaamheid ten dienste moge stellen van de Academie aan wier welvaart hij steeds
zooveel toewijding betuigde.

Aangekochte boeken
- Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. Dl II Afl. 16-17, door M.E.
KRONENBERG;
- Dichters der Reformatie in de zestiende Eeuw door Dr. W.A.P. SMIT;
- Een Dichter verliefd. Brieven van Jacques Perk aan Joanna C. Blancke,
uitgegeven en ingeleid door Dr G. STUIVELING;
- Vosmaer, C. en J. Perk. Briefwisseling, uitgegeven, ingeleid en geannoteerd
door denzelfde;
- Is. Querido en het Begrip Literatuur, door J.L. BOENDER;
- Moderne Kunst en Ontaarding, door SEERP ANEMA;
- St-Sebastiaan, door S. VESTDIJK;
- Wroeging, door CYRIEL BUYSSE;
- De Man 'n Man, door WOUTER LUTKIE;
- Van Boven af, door denzelfde;
- De tweede Jeugd, door M. MOK;
- Exodus, door denzelfde;
- Verloren Droomen, door denzelfde;
- De Rattenvanger, door denzelfde;
- Nieuwe Tucht. Studiën, door H. VAN DEN BERGH;
- De Pantserkrant, door M. TER BRAAK;
- Mephistopheles, door denzelfde;
- De wijzende Spits. Essays, door A.L. VAN HULZEN;
- De Beteekenis van Johannes van Vloten, door M. MEES-VERWEY;
- Christelijke letterkundige Studiën, 4 Dln., uitgegeven door M.J. LEENDERTSE
en C. TAZELAAR;
- De gouden Tak, door P. VAN VALKENHOFF;
- Armoede, door INA BOUDIER-BAKKER;
- Het feestelijke Leven, door C.C.S. CRONE;
- Rondom een Balling, door R. VAN GENDEREN STORT;
- Moeder, door ANNA VAN GOCH-KAULBACH;
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-

Het Land van Herkomst, door E. DU PERRON;
Tusschen Vuur en Maan, door A. ROLAND HOLST;
Voorteekens, door denzelfde;
Quia absurdum, door NICO VAN SUCHTELEN;
Opstand en Wroeging, door A. BESNARD;
Media Vita, door J.C. BLOEM;
De Nederlaag, door denzelfde;
Opus 5, door GERARD DEN BRABANDER;
Drie op één Perron, door JAC. VAN HATTUM en ED. HOORNIK;
De Pothoofdplant, door J. VAN HATTUM;
Frisia non cantat, door denzelfde;
Bilzenkruid, door denzelfde;
Dichterlijke Diagnose, door ED. HOORNIK;
Geboorte, door denzelfde;
Steenen, door denzelfde;
Branding, door JAN H. EEKHOUT;
Doolagien, door denzelfde;
Machten, door denzelfde;
De Neger zingt, door denzelfde;
Gilgamesj, door denzelfde;
Harmonica, door denzelfde;
Hafische Strofen, door denzelfde;
Eléments d'Archéologie chrétienne, T. 1 et 2, par E. REUSENS;
Handbuch der Deutschen Volkskunde, herausgegeben von Dr WILHELM PESZLER;

Aangeboden boeken
Door de Regeering:
- Annuaire de l'Académie royale de Belgique;
- Les mises en prose des Epopées et des Romans chevaleresques, du XIVe au XVIe
siècle, par GEORGE DOUTREPONT.
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Mededeelingen van den Bestendigen secretaris
1. Rekeningen der Academie-Fondsen over 1939. - Deze rekeningen, door de
Bestuurscommissie in haar zitting van 6 Maart goedgekeurd, liggen ter inzage op de
bestuurstafel en zullen eerstdaags aan de goedkeuring van den Koning worden
onderworpen.
2. Lezingen. - Bij afwezigheid van de heeren VAN MIERLO en WALSCHAP die heden
respectievelijk in de plenovergadering en in een Commissie-zitting het woord moesten
voeren, zijn de heeren GRAULS en BAEKELMANS verzocht geworden beide sprekers
te vervangen, wat zij met de meeste offervaardigheid hebben aangenomen.
3. XVe Vlaamsch Philologencongres te Gent. Bij brieve van 3 Maart werd de
Academie door het Comité van dit Congres verzocht een afvaardiging aan te duiden
ten einde zich op de zittingen te laten vertegenwoordigen. Namen de opdracht aan
de heeren MULS, GROOTAERS, BLANCQUAERT en BAUR.

Mededeelingen namens de Commissies
1. Bestendige Commissie voor Cultuurgeschiedenis.
Prof. EECKHOUT, d.d. secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
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Waren aanwezig: de heeren TOUSSAINT VAN BOELAERE, VERMEYLEN (onderv.),
SALSMANS (voorz.), BAEKELMANS, DE BOM en EECKHOUT;
als hospiteerende leden: de heeren TIMMERMANS en VAN EEGHEM.
Lieten zich verontschuldigen: Prof. DR. VAN MIERLO (secretaris).
Op de agenda staat:
S. VAN DEN BERGH over Vlaamsche steden en Vlaamsche schrijvers. - Lezing door
den hr. L. BAEKELMANS, werkend lid.
De Heer L. BAEKELMANS zet zijn lezing voort over ‘Reisindrukken, Herinneringen,
Ontmoetingen op een reisje naar België’, een zeldzaam boek van den drogist-dichter
S. van den Bergh, uit het jaar 1846. Het draagt geen uitgevers- alleen 's drukkers
naam, vermoedelijk dus een privaat-uitgave. In van den Bergh's bibliografie treft
men het niet aan; hoe daar ook vermeld wordt: ‘(z)ijn Uitstapje naar Engeland in de
Lente van 1854’. (Samuel van den Bergh is niet te verwarren met Pieter Theodoor
Helvetius van den Bergh, die ‘De Neven’ schreef). Dit reisrelaas, opgedragen aan
Jozef Alberdingk Thijm, bevat tal van pittige kantteekeningen bij allerlei Belgische
toestanden. Het geeft stadsuitzichten en interieurs weer. Tal van letterkundigen
worden er in geportretteerd. Te Antwerpen, te Brussel, en te Gent heeft de Hollander
heel wat gezien, dat thans nog het bekijken waard is. Bladzijden uit dit litterair
Baedekertje zullen welkom zijn in onze Verslagen en Mededeelingen. De Heer
BAEKELMANS belooft daarmee klaar te zijn binnen afzienbaren tijd.
II. - Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie.
Prof. GROOTAERS, secretaris, legt verslag ter tafel
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over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren GOEMANS, VAN PUYVELDE, MULS (voorz.), CARNOY,
GRAULS, BLANCQUAERT en GROOTAERS.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren CORNETTE en VERDEYEN.
Op de agenda staat:
De dialecten en het algemeen beschaafd. - Bespreking ingeleid door Dr. L.
GROOTAERS, werkend lid.
Spreker vestigt de aandacht op de plannen die gevormd worden door de Société de
Littérature Wallonne om de vragenlijst over het gebruik der talen, die bij de aanstaande
volkstelling zal gebezigd worden, in zoodanigen zin te wijzigen dat er gegevens
kunnen uit geput worden om een beeld te verkrijgen van de verhouding beschaafd
en dialect in de twee landsgedeelten.
De spreker is van meening dat dergelijke vragenlijst geen wetenschappelijke
uitslagen zal opleveren en dat de Commissie stappen moet doen om te beletten dat
dit plan ten uitvoer wordt gebracht.
Aan de bespreking nemen deel de heeren GOEMANS, BLANCQUAERT, GRAULS en
van PUYVELDE.
De heer GOEMANS stelt voor een subcommissie te benoemen die een brief zou
opstellen voor den h. Minister van Economische Zaken om dezen over deze
gewichtige aangelegenheid in te lichten.
Tot leden van de Subcommissie worden aangesteld de heeren MULS, voorzitter,
GOEMANS, BLANCQUAERT en GROOTAERS (Zie bijlage van dit Verslag).
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Dr. GRAULS brengt verslag uit over de studie van Dr. Couvreur over De tegenstelling
Nederlandsch-Vlaamsch en de spellinghervormingen 1844 en 1864; de verslaggever
is van meening dat het stuk in de Verslagen en Mededeelingen mag opgenomen
worden; de h. CARNOY tweede verslaggever sluit zich bij dit advies aan.
De heeren GROOTAERS en BLANCQUAERT brengen verslag uit over het ingezonden
opstel van Dr. Langohr over Het land van Overmaas en de volkstellingen. Daar de
verslaggevers het niet eens zijn over het wel of niet aanvaarden van deze studie,
besluit de Commissie een derden verslaggever aan te stellen en benoemde hiertoe
Dr. VERDEYEN.

Bijlage
Vergadering van de subcommissie benoemd door de Commissie voor
Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie.
De subcommissie vergaderde op Dinsdag 19 Maart in de Universitaire Stichting te
Brussel.
Aanwezig de hr. J. MULS, voorzitter, de heeren E. BLANCQUAERT en L.
GROOTAERS, secretaris; de heer L. GOEMANS, door ziekte verhinderd, had zich laten
verontschuldigen.
De heer voorzitter opent de vergadering en houdt lezing van een uitvoerig schrijven
van den hr. L. GOEMANS, Bestendigen Secretaris: deze, alhoewel door ziekte
verhinderd aanwezig te zijn, heeft een tekst geredigeerd, die als grondslag zou kunnen
dienen voor het betoog, dat aan den Minister van Economische Zaken moet gericht
worden:
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de bezwaren door den hr. GOEMANS geopperd tegen de voorstellen van de Société
de Littérature Walonne zijn van taalkundigen en van paedagogischen aard.
Na bespreking van dezen tekst besluit de subcommissie hem ongewijzigd in den
brief aan den Minister op te nemen; op voorstel van den hr. BLANCQUAERT adviseert
de Subcommissie dat aan de wetenschappelijke gronden van den hr. GOEMANS nog
twee argumenten van practischen aard worden toegevoegd:
1.
De Academie zou den Minister moeten wijzen op het feit dat de interpretatie
van de volgens de methode der Société de Littérature Wallonne verkregen
resultaten aanleiding zou geven tot allerlei taaltwisten, welke op dit oogenblik
meer dan ooit moeten voorkomen worden.
2.
De Academie zou zelf aan den Minister de vragen moeten opgeven die, naar
haar meening bij de aanstaande volkstelling tot goede uitslagen zouden leiden.
Deze vragen zouden de volgende zijn:
a) Welke is uw eigen taal?
b) Welke andere nationale talen spreekt gij?

De subcommissie draagt aan haar secretaris de zorg op den tekst van den brief te
redigeeren en naar den Bestendigen Secretaris der Academie door te sturen.
Hier volgt de tekst van den brief aan den Minister verzonden.
Hooggeachte Heer Minister,
De Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde heeft de eer Uw
aandacht op de volgende aangelegenheid te vestigen.
Naar aanleiding van een brief dd. 23 Januari 1940, door de Société de Littérature
Wallonne, te Luik, aan den Heer Mi-
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nister van Binnenlandsche Zaken gericht, en houdende een ontwerp tot wijziging
der vragen te stellen bij de volkstelling van 1940, maakt de Academie zich bezorgd
over de gevolgen, die een eventueele toepassing van de aanbevolen methode zou
meebrengen.
Om haar voorstel in te leiden steunt de Société de Littérature Wallonne uitsluitend
op twee redenen: éen van taalkundigen, éen van paedagogischen aard.
Geen van beide houdt steek.
Het volgens de meening der Société de Littérature wetenschappelijk na te streven
doel wordt door haar in zeer vage termen omschreven: ‘Une telle enquête, beweert
zij, ‘constituerait un instrument de documentation de premier ordre sur la vitalité
réelle (sic) des patois et par suite sur l'orientation à donner aux investigations
dialectologiques’.
Het spreekt vanzelf dat daar waar de beschaafde taal veld wint, het dialect in gelijke
mate veld moet verliezen. Maar hoe wordt door deze vaststellingen het
dialectonderzoek georiënteerd? In welken zin moet men deze oriënteering verstaan?
Indien de Société de Littérature daarmede wil beduiden, dat de studie der dialecten
zich eerst en vooral de plaatsen van het dialectgebied dient aan te trekken door de
beschaafde taal met opslorping bedreigd, dan kunnen wij de taalkundige reden,
welke door haar wordt ingeroepen, in deze eenvoudige termen vertalen: ‘De
volkstelling kan ons leeren waar het dialect voor de beschaafde taal het meest aan
het wijken is, en dus ook waar de dialectoloog zijn onderzoek zonder verwijl zal
moeten aanvangen’.
Welnu, de Dialectcentra van de Universiteiten te Leuven en te Gent hoeven op
geen tienjaarlijksche volkstelling te wachten om te weten waar het dialectonderzoek
het dringendst past. Hun onvermoeide bedrijvigheid bestrijkt zonder ophouden heel
het Vlaamsch dialectgebied. Wat de Vlamingen verwezenlijken, vermogen ook de
Walen.
Wetenschappelijk gesproken is trouwens elke ander methode onbruikbaar.
Inderdaad, hoe kan de Société de Littérature een Belgische volkstelling nemen
voor ‘un instrument de documentation de premier ordre’ inzake onderscheid tusschen
beschaafde taal en
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dialect? In België is dit onderscheid een zeer netelig, een technisch probleem: niet
alleen de uitspraak, maar de woordvoorraad en de syntaxis worden daarbij betrokken,
en, ten minste onder een of ander dezer vormen, zijn weinige Belgen vrij van allen
dialectischen invloed. De afstand tusschen dialect en ‘beschaafd’ bestaat hier uit
duizenden schakeeringen. Wie zal oordeelen waar het stadium ‘beschaafd’ aanvangt?
De gerecenseerde personen? Maar deze hebben redenen te over om zich omtrent
hun taal ten goede te vergissen. De volkstelling-bedienden? Maar er zijn er meer
dan 7.000 voor dit werk noodig, en uiteraard is geen enkel bevoegd om, waar het
tusschen ‘beschaafd’ en dialect op iets anders dan een grof onderscheid aankomt,
een technisch, wetenschappelijk oordeel te vellen.
Wenscht men misschien de volkstelling voortaan op een taalexamen te zien
uitloopen?
De potsierlijkste en tevens gevaarlijkste willekeur zou hier vrij spel hebben, en de
gezonde reden komt tegen het verwezenlijken van zulke droomen in opstand.
Wat nu gezegd aangaande de tweede bewering die het ontwerp der Société de
Littérature moet steunen?
‘La connaissance de cet état linguistique’, zoo lezen wij, ‘serait de nature à procurer
ainsi de précieuses indications aux hommes d'enseignement à qui le Ministère de
l'Instruction Publique fait une obligation d'établir à l'usage de leurs élèves des listes
dues à la confusion de la langue littéraire et des patois’.
Hoe kan men ernstig staande houden, dat de leeraar van lager en middelbaar
onderwijs iets practisch zal vernemen aangaande den invloed van het dialect op de
taal van zijn leerlingen, buiten hetgeen hij van henzelven te hooren en te zien krijgt?
Dagelijks, in al de bijzonderheden van hun gesproken en geschreven taal, waar
klanken, woorden, zinsbouw gestadig dienen verbeterd te worden, daar, en daar
alleen, treft de leeraar de levende bron waar hij de voornaamste bestanddeelen, den
grooten rijkdom van zijn onderwijs moet putten.
Wat zou hem daarnaast de door de Société de Littérature gewenschte volkstelling
wel kunnen leeren? Cijfers zonder nut en zonder waarde.
Ten slotte moeten wij ons de volgende vraag stellen: zou de interpretatie van de
naar de aangeprezen methode verkregen
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cijfers geen aanleiding geven tot allerlei taaltwisten, welke op dit oogenblik meer
dan ooit moeten voorkomen worden?
Indien echter de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde een
vorm van taalenquête met het oog op de volkstelling moest voorstellen, dan zou zij
aan onderstaande, zeer eenvoudige formuleering de voorkeur schenken:
1.
Welke van de drie nationale talen is uw eigen taal?
2.
Welke andere nationale talen spreekt gij?
Vertrouwend, Hooggeachte Heer Minister, dat U de goede gronden van bovenstaand
betoog zult willen inzien, teekenen wij met de uitdrukking van onze diepe
hoogachting.
Namens de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde:

Dagorde
1. Bekroonde prijsantwoorden van de academische wedstrijden in 1938. - De
Regeering staat de Academie voor het jaar 1940 een uitzonderlijk krediet toe van
30.000 fr. ten einde zooveel mogelijk in het drukken van de bekroonde werken te
voorzien, nl. van:
een studie over Jacob de Weert, door Mej. Bogaerts
een onderzoek van Vlaamsche Sprookjesthema's door den heer De Meyer;
een studie over de Schildering van den Mensch in de Oud-IJslandsche Saga door
Dr. De Tollenaere;
een studie over de Oude en Moderne plaatsnamen van de gemeente Herne, door
Dr. Billiet.
De Bestuurscommissie der Academie stelt voor de eerste drie prijsantwoorden in
1940 ter perse te laten gaan.
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Het laatste, waarvan het drukken wegens bijgevoegde kaarten heel wat meer zou
kosten, zou op een nieuw krediet in 1941 worden uitgegeven.
De vergadering gaat dienaangaande akkoord.
2. Lezing van Dr. J. Grauls: De vlaamsche spreekwoorden in de letterkunde en
plastische kunsten der 16e eeuw.
De Bestuurder dankt spreker voor de bereidwilligheid welke hij betoonde met Prof.
VAN MIERLO heden op het podium te willen vervangen, en wenscht hem geluk met
zijn belangrijke lezing.
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Zuidnederlandsche Vondeldrukken en Vondelstudies
Door Prosper Arents
A. Toelichting.
B. Vondeldrukken (Oorspronkelijke en vertalingen). 1651-1937.
I. Willekeurige verzamelingen.
II.

Afzonderlijke uitgaven:
Pascha. 1612.
Den vernieuwden Gulden Winkel. 1613.
Vorstelijke Warande der dieren. 1617.
Palamedes. 1625.
Jozef of Sofompaneas. 1635.
Gijsbrecht van Amstel. 1638.
Jozef in Dothan. 1640.
Peter en Pauwels. 1641.
Altaargeheimenissen. 1645.
De drukkunst aan Balthasar Moerentorf. II. 1645.
Maria Stuart. 1646.
Aanleidinge ter Nederduitsche dichtkunst. 1650.
Bisschoppelijke staatsie der E. Heeren Karolus en
Andreas, gewijd tot bisschoppen van Brugge en
Roermond. 1651.
Lucifer. 1654.
Voor Alexander den VII, hersteller van Jezus Sociëteit
in den Staat van Venetië. 1657.
Samson. 1660.
Joannes de Boetgezant. 1662.
De heerlijkheid der Kerke. 1663.
Adam in ballingschap. 1664.
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III.

Bloemlezingen.

IV.

Vrije bewerkingen naar tooneelspelen van Vondel.

C. Studies over Vondel. 1789-1937.
D. Lijst van Vondeluitgaven gerangschikt volgens:
I. Jaar van uitgave.
II. Plaats van uitgave.

E. Lijst van bibliotheken, waarin de werken, welke in deze proeve van bibliografie
voorkomen, aanwezig zijn.
F. Namenregister.

Toelichting
Deze proeve van bibliografie heeft haar ontstaan te danken aan de
Vondeltentoonstelling, welke onder de bescherming van het Komitee der Antwerpsche
Propagandawerken door de Stadsbibliotheek, het Museum Plantin Moretus en het
Stedelijk Prentenkabinet in het Museum van de Vlaamsche letterkunde van 12
November tot 12 December 1937 werd ingericht.
Zooals de titel het trouwens aangeeft bevat dit naslagwerk:
1.
De treurspelen en gedichten van Vondel in Zuid-Nederland uitgegeven.
2.
De studies over Vondel in Zuid-Nederland verschenen.
Het aardrijkskundig begrip Zuid-Nederland heb ik voor beide afdeelingen in de
ruimste beteekenis opgevat. Lucifer gedrukt vóór de scheiding tusschen België en
Nederland vindt natuurlijk in deze proeve een plaats. Letterkundige studies door
Fransch schrijvende Belgen, Vlamingen uit Noord-Frankrijk en Hollanders in
Zuid-Nederland uitgegeven komen op gelijken voet in aanmerking. Om de
Noord-Nederlanders van de Vlamingen te onderscheiden vond ik het wenschelijk
de namen der eersten van een asteriek te laten voorafgaan.
Geen notitie daarentegen werd genomen van Vondel's werken gedrukt in
Noord-Nederland en uitgegeven in Vlaamsch-België met een nieuw titelblad, waarop
de Noord- en Zuid-Nederlandsche firma's zijn vermeld, of waarop enkel de naam
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van de Vlaamsche uitgeverij voorkomt, zooals bijv. bij de:
Werken, uitgeg. door J. van Lennep, herz. en bijgew. door J.H.W. Unger. I-XXX.
Gent, [I-VIII:] S. Leliaert, A. Siffer & Co; [IX-XXX]: A. Siffer. 1888-1894.
Werken, uitgeg. door J. van Lennep, herz. en bijgew. door J.H.W. Unger. I-XV.
Antwerpen, De Nederl. Boekhandel. [Z.j.].
Treurspelen. Brussel, De Vlaamsche Boekhandel L.J. Kryn. [Z.j.].
Leerdichten. Brussel, De Vlaamsche Boekhandel L.J. Kryn. [Z.j.].
- Deze treurspelen en leerdichten zijn in twee banden gebundeld uit de Werken
vermeld onder nr 1.
De heerlyckheyt der Kercke. Met een inl. studie, verkl. voetnoten en taalkundige
aanteekk. door H.W.F. Moller. Amsterdam, E. van der Vecht; Leuven, Naaml. Venn.
Keurboekerij. 1907.
Verzen. [Verz. door H. Bartels en E. Vrijdag]. Amst., S. Van Looy; Gent, A.
Herckenradt. 1907.
- Op het oorspr. titelbl. luidt het impressum: Amst., S.L. van Looy, 1906.
*Diferee, H.C. Vondel's leven en kunstontwikkeling. Antwerpen, De Nederl. Boekh.
[Gedrukt: Amersfoort, Boek- en Kunstdrukkerij S.W. Melchior]. 1912.
- Voor de Nederl. uitg. luidt het impressum: Amst., Van Holkema & Warendorf.
*Horsten, J.L. Vondels leven en streven. Tilburg, Electro-Drukkerij van het R.K.
Jongensweeshuis; Amst., N.V. de R.K. Boek-Centrale; Antwerpen, Ch. & H. Courtin.
1919.
*Linnebank, H. Inleiding tot Vondels verzen. I-II. 's-Hertogenbosch-Antwerpen,
L.C.G. Malmberg. [1925].
*Jager, Th. de. Vondel of de majesteit. [Tilburg, H. Granosten]. 1937. [op het
omsl.:] Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, N.V. Standaard-Boekhandel, 1937.
Voor het opmaken van deze bibliografie heb ik buiten de geraadpleegde
Vondeluitgaven in Belgische- en Noord-Nederlandsche bibliotheken aanwezig, voor
enkele onvindbare Vondel-
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drukken mijn toevlucht moeten nemen tot onvolledige opgaven.
In de volgende naslagwerken worden Zuidnederlandsche Vondeldrukken en
Vondelstudies vermeld:
Bibliographie de la Belgique, ou catalogue général des livres belges, publiée par la
Librairie nationale et étrangère de C. Muquardt. I-XXX. Brux., 1839-1879.
- Jg. 1869-1874 verschenen niet.
Ferdinand Vanderhaeghen. Bibliographie gantoise. II-VI. 17e siècle-19e siècle. Gand,
1860-1867.
Bibliographie de Belgique. Journal officiel de la librairie. I-LXIII. 1875-1937.
Brux., 1876-1937.
J.H.W. Unger. Bibliographie van Vondels werken. Amst., 1888.
F. de Potter. Vlaamsche bibliographie. Gent, 1893.
B.H. Molkenboer. Lijst van Lucifer-uitgaven, welke in de bibliografische aanteekk.
voor 1917 door Vondeluitgevers vermeld, niet werden opgegeven. (In: Vondels
Lucifer, uitgeg. door N.A. Cramer, opnieuw ingeleid door B.H. Molkenboer. Zwolle,
1917, LXII-LXXI).
Ons Heerentooneel. Onder redactie van J. Bernaerts. Brussel, [1932].
G. Schmook. Inwijding in de letterkunde. Bronnenopgave. (In: De Bibliotheekgids.
Sept. 1936, 95).
C. Muquardt vermeldt de Vier treurspelen, uitgeg. in 1853, de studie van A.
Stillemans en het tooneelspel van Van Peene. Drie Vondeldrukken en vijf
Vondelstudies komen in deze bibliografie niet voor. Daarentegen wordt de dichter
van Lucifer aanzien als de auteur van een Beknopte nederduitsche versificatie gevolgd
van een kort overzicht der nederlandsche letterkunde, en een Beknopte nederduitsche
spraekleer. Zie jg. 1853, nrs. 1065 en 1066.
P. Vanderhaeghen teekent op: Een portret van Vondel, dat voorkomt in het
Nederduitsch jaarboekje van 1854, de Ode van Van den Eynde en een Gijsbrecht
van Amstel van 1819. Buiten deze opgaven vindt men nog in de lijst van treurspelen,
welke hij als gedrukt bij Pieter Antonius Kimpe uit een catalogus afschrijft, zonder
naam van auteur: Samson, of de heylige Vraek.
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De Bibliographie de Belgique is allergrilligst met haar opgaven. Zelfs de klassificatie
van den naam van Joost van den Vondel is zeer willekeurig. Om Vondel's
tooneelspelen te vinden moet men zoeken in 1907 op Verstraeten, in 1910 op Vondel,
in 1911 op Van den Vondel en in 1912 terug op Vondel. Enkele Noord-Nederlandsche
uitgaven treft men er in aan, Zuid-Nederlandsche zijn vaak onvindbaar.
Bij J.H.W. Unger liggen de Zuid-Nederlandsche Vondeldrukken bijna zoek in het
woud van Noord-Nederlandsche uitgaven. Aan den speurzin van den noesten
bibliograaf ontsnapte nochtans:
Gysbrecht van Amstel. Gent, 1819.
Gysbrecht van Amstel. Gent, 1885.
Pascha. Louvain, 1887.
Samson, of de heylige Vraek. Z.j.
F. de Potter vermeldt een opgave, waarvan noch in bibliotheken noch in andere
bibliografieën een spoor te vinden is, nl. de Gijsbrecht van Amstel gedrukt te Gent
in 1885.
In B.H. Molkenboer's aanvullende bibliografie komen drie Zuid-Nederlandsche
drukken voor. Onder de Vondelstudies vermeldt hij buiten de Zuidnederlandsche
overdrukjes ook bijdragen uit tijdschriften.
G. Schmook geeft in zijn Inwijding zes belangrijke Zuid-nederlandsche
Vondelstudies op.
Van de volgende Vondeldrukken is in de Noord- en Zuidnederlandsche bibliotheken,
waarin ik opzoekingen heb gedaan, geen exemplaar te vinden:
Bisschoppelijcke staetsi der E. Heeren Karolus en Andreas,... [Brugge], 1651.
Voor Alexander den VII, hersteller van Jesus Societeit in den Staet van Venetië.
Hantwerpen, 1657.
Gysbrecht van Amstel. Gent, 1885.
Lucifer. Sint-Martens-Latem, 1905.
Lucifer... 7e uitg. bezorgd door J. Salsmans. Gent, [1921].
Voor deze zeldzame drukken heb ik me tevreden moeten stellen met een
onvolledige vermelding. De drie laatste schooluitgaven werden in geen enkele
bibliografie opgenomen.
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Een richtsnoer tot een deel van deze bibliografie vond ik in de merkwaardige bijdrage
van Dr. Maurits Sabbe over Vondel en Zuid-Nederland (De Gids, Nov. 1937), waarvan
de auteur me een drukproef ter inzage aanbood. Over hetzelfde onderwerp en onder
denzelfden titel publiceerde Dr. L. Rombouts reeds in 1929 een letterkundige studie,
waarin hij den invloed van Vondel op de Zuidnederlandsche dichters met
vergelijkende teksten in het licht stelde.

A. Vondeldrukken in Zuid-Nederland verschenen
(Oorspronkelijke werken en vertalingen)
I. Willekeurige Verzamelingen
1853
Vier treurspelen van J. van Vondel, Lucifer, Gysbrecht van Amstel, Palamedes,
Maria Stuart, met aenteekeningen uitgegeven door J.F.J. Heremans, Professor aen
't Koninklyk Athenaeum, te Gent... Gent, H. Hoste, boekhandelaer,... Drukkery van
I.S. van Dooselaere. 1853. [2] + XIV + 296 blz. [18 × 11].
- Blz. V-VI: Voorberigt. Blz. VII-XIV: [Inleiding]. Blz. 1-76: Lucifer.
Blz. 77-144: Gysbrecht van Amstel. Blz. 145-228: Palamedes. Blz. 229-296:
Maria Stuart.
Het voorwerk is bij de treurspelen weggelaten, uitgezonderd den inhoud en de
lijst der spelers.
Uit voorbericht: Wij hebben het noodig gedacht de spelling, alsook eenige
plaetsen van 't oorspronkelyke te wyzigen als zynde onze druk voor jonge lieden
bestemd.
Met ophelderende aanteekk. aan den voet der blzz.
J.H.W. Unger, nr 30.
Antwerpen, Stadsbibl.; Gent, Bibl. der Universiteit; Luik, Universiteitsbibl.
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1858
Drie treurspelen van J. van den Vondel, Lucifer, Gysbrecht van Amstel, Maria Stuart,
met aenteekeningen uitgegeven door J.F.J. Heremans, Professor aen 't Koninklyk
Athenaeum, te Gent. Gent, H. Hoste, boekhandelaer... Drukkery van I.S. Doosselaere.
1858. XV + 240 blz. [20 × 13,5].
- Blz. V-VI: Voorberigt. Blz. VII-XV: [Inleiding]. Blz. 1-83: Lucifer.
Blz. 85-161: Gysbrecht van Amstel. Blz. 163-240: Maria Stuart.
Het voorwerk is bij de treurspelen weggelaten, uitgezonderd den inhoud en de
lijst der spelers.
Met ophelderende aanteekk. aan den voet der blzz.
J.H.W. Unger, nr 31.
Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl.; Lier, Stadsbibl.; Luik,
Universiteitsbibl.

1870
Drie treurspelen van J. van den Vondel, Lucifer, Gijsbrecht van Amstel, Maria Stuart,
met aanteekeningen uitgegeven door Dr. J.F.J. Heremans, Hoogleeraar aan de
Hoogeschool van Gent,... Tweede druk. Gent, H. Hoste, boekhandelaar,... 1870. XVI
+ 242 blz. [20 × 13].
- Blz. V-VI: Voorbericht. Blz. VII-XVI: [Inleiding]. Blz. 1-85: Lucifer.
Blz. 87-163: Gijsbrecht van Amstel. Blz. 165-242: Maria Stuart.
Het voorwerk is bij de treurspelen weggelaten, uitgezonderd den inhoud en de
lijst der spelers.
Met ophelderende aanteekk. aan den voet der blzz.
J.H.W. Unger, nr 33. Spelling de Vries en te Winkel.
Gent, Bibl. der Universiteit.

1878
Drie treurspelen van J. van den Vondel, Lucifer, Gijsbrecht van Amstel, Maria Stuart,
met aanteekeningen uitgegeven door Dr. J.F.J. Heremans, hoogleeraar aan de
Hoogeschool te Gent. Derde druk. Gent, Algemeene Boekhandel van Ad. Hoste,...
1878. XVI + 242 blz. [19 × 12,5].
- Blz. III-VI: Voorbericht. Blz. VII-XVI: [Inleiding]. Blz. 1-85: Lucifer.
Blz. 87-163: Gijsbrecht van Amstel. Blz. 165-242: Maria Stuart.
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Het voorwerk is bij de treurspelen weggelaten, uitgezonderd den inhoud en de
lijst der spelers.
Met ophelderende aanteekk. aan den voet der blzz.
Spelling de Vries en te Winkel.
J.H.W. Unger, nr 35.
Antwerpen, Stadsbibl.; Leuven, Universiteitsbibl.

II. Afzonderlijke Uitgaven
Het Pascha
1887
Het Pascha de Vondel par L'abbé Dostert. Ouvrage dédié à Sa Majesté Léopold II,
roi des Belges, fondateur de l'Académie flamande. [Drukkersm.] Louvain, Ch. Peeters,
libraire-éditeur... 1887. 72 blz. [23,5 × 15].
- Blz. 3: A Sa Majesté Léopold II, roi des Belges, fondateur de l'Académie
flamande. [Gedicht]. Blz. 5-72: Tekst.
Met ophelderende aanteekk. aan den voet der blzz.
Antwerpen, Stadsbibl.

Den vernieuwden gulden winkel
1786
Den Vernieuwden Gulden Winkel Der Konst-lievende Nederlanders, Waer In Den
Mensch door Poëtische, Histo- rische en Morale Leeringen vertoont word, Hoedanig
hy zyn Leven, Handel en Wandel, zedig- lyk, eerbaerlyk en vermakelyk zal
overbrengen. In aengename Maet-digten, met Verklaringen in Prose, gesteld Door
J.V. Te Dendermonde by de Weduwe J: Ducaju. MDCCLXXXVI. VI + 138 blz.
[18,5 × 11].
- Blz. III-VI: Den Digter wenscht zynen Z: Abraham De Wolf Geluk en eeuwig
welvaeren. [Voorrede. Ondert.:] Joost Van Vondelen. Blz. 1-125: Den Gulden
Winkel. Blz. 125-126: Vier Uyterste. Blz. 126: Raedsel des Digters. Blz.
127-138: Hymnus Ofte Lof-Gezang Over de wydberoemde Scheepsvaert der
vereenigde Nederlanden. [Aan het einde:] Vidi hac 17 Augusti 1786. P.F. Nys,
Dec. Dist. Teneram.
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Cat. de la bibl. de M.C.P. Serrure. II. Brux., 1873, nr. 2630; J.H.W. Unger, nr.
80.
Gent, Bibl. der Universiteit.

Vorstelijke warande der dieren
1786
Vorstelyke Warande Der Dieren Waer In De Zeden-Ryke Philosophie Poëtisch,
Morael en Historiael, vermakelyk en treffelyk word voorgestelt: Met Exempelen uyt
d'oude Historien in Prose en Uytleggingen in Rym verklaert: Alles tot zonderlingen
dienst en nuttigheyd voor alle staeten van menschen uytgegeven. 1786 Te
Dendermonde by de Weduwe J: du Caju. [4] + XVI + CXXV + [3] blz. [18,5 × 11].
- Blz. 1-4: Berigt En Voorwaarde Van Inschryvinge Op Den Vernieuwden Gulden
Winkel, Vermaekelyk en leerzaam, In Verzen en Proza voorgesteld Door Joost
Van Vondelen. [Vignet]. Te Dendermonde By de Weduwe J. du Caju.
Blz. III-VIII: Voorrede. Blz. IX-XIV: Vermakelyke Inleydinge Tot De
Vorstelyke Warande Der Overnufftige dieren. [Ondert:] I.V. Vondelen. Blz.
XV: Dorpel-Opschrift. [Ondert.:] I.R.A. Blz. XV-XVI: Tot D'Aenschouwers
Van Dees Warande. Blz. XVI: Klink-Gedicht. Blz. I-CXXV: Tekst. Blz. [1-3:]
Zedig Gedigt Van De Ydelheyd der Menschen en Wankelbaerheyd der
Koningryken. [Achteraan:] Vidi hac 24 Martii 1786. P: P: Nys, Dec. Dist.
Teneram.
J.H.W. Unger, nr 90.
Antwerpen, Stadsbibl.; Gent, Bibl. der Universiteit; Leuven, Universiteitsbibl.

Palamedes
1853
Zie: Willekeurige verzamelingen.

Josef of Sofompaneas
1921
Huigh de Groots Josef of Sofompaneas. Treurspel. Vertaelt door I.V. Vondel.
[Tweeregelig vers uit: Josef of Sofompaneas].
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Aelst, Druk. ‘De Volksstem’. [1921]. 28 blz. [20,5 × 13.5].
- Blz. 1: Personen. Blz. 3-28: Tekst.
Ontbreekt: Opdracht en vss. 5-11, 17-34, 41-82, 123-154, 157, 216, 226-272,
545-652, 671-709, 798-809, 866-944, 1027-1061, 1135, 1238-1253, 1269-1312.
Spelling de Vries en te Winkel. Met ophelderende aanteekk. aan den voet der
blzz.
Z.j. Vermeld in: Bibliogr. de Belgique. Juli 1921, nr 876.
Brussel, Koninkl. Bibl.

Gijsbrecht van Amstel
1819
J.V. Vondels Gysbrecht van Aemstel. Treurspel. Op nieuw uitgegeven door J.M.
Schrant. Te Gend, by J.N. Houdin, drukker en boekverkooper. 1819. XIV + 82 blz.
[21,5 × 14].
- Blz. III-VI: [Opdracht aan:] Den edelen Heere Huigh de Groot,...
Blz. VII-IX: Voorspel... aen Schout, Burgemeesters, en Wethouders van
Amsterdam. Blz. X: Op den nieuwen schouwburgh, aen den raedsheer Nikolaes
van Kampen. Blz. XI-XIII: Kort begryp. Blz. XIV: Spreeckende personagien.
Blz. 1-82: Tekst.
Antwerpen, Stadsbibl., Gent, Bibl. der Universiteit.

1825
Récit poético-historique servant d'introduction à Gysbrecht van Amstel, tragédie du
célèbre Ioost Van den Vondel, traduit du hollandais en vers français par Q. de Flines,
J.U.D. [Motto: Latijnsch vers van Grotius]. Par souscription, au profit des Inondés.
Bruxelles, De l'Imprimerie de J. van Esse, rue de la Violette, No 1380. 28 blz. [20,5
× 13].
- Blz. [2:] Dankbetuiging aan de inschryvers. Blz. [3]-6: Avant-propos. [Gedat.:]
Bruxelles, ce 6 Mai 1925 [Onder.] Q. de Flines. Blz. 7-14: Récit
poético-historique servant d'introduction à la tragédie de Gysbrecht van Amstel
(Vondel a mis le Récit dans la bouche du héros de sa Tragédie). Blz. 13-28:
Remarques.
Het poëtisch-historisch verhaal is een vrije vertaling van de voorrede,
uitgesproken door Gijsbrecht bij den aanvang van het eerste bedrijf (Vs. 1-161).
Leiden, Bibl. der Rijks-Universiteit.
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1826
Gysbrecht van Aemstel, treurspel in vyf bedryven, door J. van den Vondel. [Vignet:
Een lier met de maskers van Thalia en Melpomene]. Brussel, Aug. Wahlen en Brest
van Kempen. MDCCCXXI. [3] + X + 75 blz. [24 × 15].
- Blz. I-IV: Opdracht. Blz. V-VII: Voorspel. Blz. [VIII-IX:] Inhoudt.
Blz. [X:] Personaedjen. Blz. 1-75: Tekst.
In het voorwerk ontbreken het gedicht ‘Op den Nieuwen Schouwburg’ en het
bericht aan den lezer.
Deze editie is een herdruk van een uitg. van 1659, zonder al de veranderingen,
die er later ingebracht zijn.
J.H.W. Unger, nr 270.
Leiden, Bibl. van de Mij. der Nederl. letterkunde. Antwerpen, Sradsbibl.;

1853, 1858, 1870, 1878
Zie: Willekeurige verzamelingen.

1885
Gysbrecht van Amstel. Gent, C. Annoot-Braeckman. 1885. 78 blz. 16o.
- Opgave volgens: F. de Potter. Vl. bibliografie. 1893, 537, 1e kol.

Jozef in Dothan
1872
J.V. Vondel. Joseph in Dothan. Treurspel. Infidos agitans discordia fratres.
Schooluitgave. Brugge, Druk. Edw. Gailliard & Ce. 1872. VII + 88 blz. [17 × 11].
- Blz. III-VII: Opdracht. Blz. 1-2. Inhoud. Blz. 2: Personagen. Blz. 3-88: Tekst.
Uitgeg. door P. Busschaert. Spelling de Vries en te Winkel.
J.H.W. Unger, nr 350.
Brugge, Boekerij.
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1886
Zie: Studies van Vlamingen over Vondel: 1886. A.M. Verstraeten. Studiën over
Vondel en zijn Jozef in Dothan. Blz. 95-244.
Vondels Jozef in Dothan. Treurspel in vijf bedrijven taal- en letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten van het Gezelschap van Jezus. Schooluitg. Gent, Drukkerij
S. Leliaert, A. Siffer & Cie... 1887. 133 + [3] blz. [20 × 12,5].
- Blz. 5: Voorbericht. Blz. 6-12: Inleiding. Tegenover blz. 13: Plaatsbeschrijving
voor den Jozef in Dothan. Blz. 13: Inhoud. Blz. 14: Personages. Blz. 15-133:
Tekst. Blz. [1]: Vignet. Blz. [2]: Lijst der schoonste stukken. Blz. [3]: Bladwijzer.
Vermeld in: Bibliographie de Belgique. 31 Dec. 1886, nr 1486.
J.H.W. Unger, nr 354.
Brussel, Koninkl. Bibl.; Leuven, Universiteitsbibl.

1887
Vondels Jozef in Dothan. Treurspel in vijf bedrijven taal- en letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten van het Gezelschap van Jezus. Gent, Drukkerij A. Siffer...
1887. Blz. 97-244. [20 × 12,5].
- Blz. 9-102: [Opdracht]. Blz. 103-104: Inhoud. Blz. 105: Personages.
Blz. 106: Vignet. Blz. 107-244: Tekst.
Spelling de Vries en te Winkel.
Ui: A.M. Verstraeten. Studiën over Vondel en zijn Jozef in Dothan. 1886, 97-244,
met nieuw titelbl. en omsl.
Antwerpen, Eerw. Heer Bernaerts.

1899
Vondels Jozef in Dothan. Treurspel in vijf bedrijven taal- & letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten van het Gezelschap van Jezus. 2e verm. en verb. uitg. Gent,
A. Siffer, drukker. 1899. 160 + [3] blz. [22 × 14].
- Blz. 5: Voorbericht der eerste uitgaaf. Blz. 5-6: Voorbericht der tweede uitgaaf.
Blz. 7-13: Inleiding. Blz. 14: Plaatsbeschrijving... Blz. 15: Inhoud. Blz. 16:
Personen. Blz. 17-137: Tekst. Blz. 138-145: I Aanhangsel. Blz. 146-154: II
Aanhangsel. Vondels taal en spraakleer. Blz. 155-160: III Aanhangsel.
Tekstkritiek. Blz. [1]: Lijst der merkwaardigste plaatsen. Blz. [3]: Bladwijzer.
Brussel, Koninkl. Bibl.
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1903
Vondels Jozef in Dothan. Treurspel in vijf bedrijven taal- & letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten, S.J. 3e uitg. bezorgd door J. Salsmans, S.J. Gent, A. Siffer,
drukker. 1903. 156 blz. [22 × 14].
- Blz. 5-6: Voorbericht der derde uitgaaf. [Ondert.:] J. Salsmans, S.J. Blz. 7-12:
Inleiding. Blz. 13: Plaatsbeschrijving... Blz. 14: Samenhang van het treurspel.
Blz. 16: Personen. Blz. 17-139: Tekst. Blz. 140-148: Aanhangsel. Vondels taal
en versbouw. Blz. 149-156: Woordenlijst. Brussel, Koninkl. Bibl.

1910
Vondels Jozef in Dothan. Treurspel in vijf bedrijven taal- & letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten, S.J. 4e uitg. bezorgd door J. Salsmans, S.J. Gent, A. Siffer,
drukker. 1910. 156 blz. [22 × 14].
- Dezelfde als de 3e uitg. De titel van het voorbericht luidt: Voorbericht der 3e en
4e uitgaaf.
Brussel, Koninkl. Bibl.; Leuven, Universiteitsbibl.

St. Jozefscollege. Aalst. Joost van den Vondel's Jozef in Dothan. Aalst, Drukkerij
‘De Vooruitgang’... 1910. 32 blz. [21 × 13,5].
- Op blz. 1 als voetnota: De tekst van dit libretto is niet de oorspronkelijke:
omstandigheden waaraan niet te helpen viel, dwongen ons, hier en daar wat te
veranderen en ongeveer 200 versen te schrappen. Het is geschied met een
vroomvolle hand.
Antwerpen, Stadsbibl.

1914
Vondels Jozef in Dothan. Treurspel in vijf bedrijven taal- en letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten, S.J. 5e uitg. bezorgd door J. Salsmans, S.J. Gent, W. Siffer,
uitgever. 1914. 156 blz. [22 × 14].
- Gelijk aan de 3e en 4e uitg. De titel van het voorbericht luidt: Voorbericht der
3e, 4e en 5e uitgaaf.
Brussel, Koninkl. Bibl.; Leuven, Universiteitsbibl.
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1920
Vondels Jozef in Dothan. Treurspel in vijf bedrijven taal- en letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten, S.J. 6e uitg. bezorgd door J. Salsmans, S.I. Gent, W. Siffer,
uitgever. 1920. 130 blz. [19 × 12,5].
- Blz. 2-4: Voorbericht der 3e tot 5e uitgaaf. [Ondert.:] J. Salsmans, S.J. Blz. 5-10:
Inleiding. Blz. 11: Samenhang van het treurspel. Blz. 12: Plaatsbeschrijving...
Blz. 13: Inhoud. Blz. 14: Personen. Blz. 15-112: Tekst. Blz. 113-121:
Aanhangsel: Vondels taal en versbouw. Blz. 122-130: Woordenlijst.
Antwerpen, Stadsbibl.; Leuven, Universiteitsbibl.

1922
Vondels Jozef in Dothan. Treurspel in vijf bedrijven taal- en letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten S.I. 7e uitg. bezorgd door J. Salsmans, S.I. Gent, W. Siffer,
uitgever. 1922. 111 blz. [18,5 × 12].
- Blz. 3-4: Voorbericht der 3e tot 7e uitgaaf. [Ondert.:] J. Salsmans, S.I. Blz. 5-10:
Inleiding. Blz. 11: Samenhang van het treurspel. Blz. 12: Plaatsbeschrijving...
Blz. 13: Inhoud. Blz. 14: Personen. Blz. 15-111: Tekst.
Antwerpen, O.L. Vrouw College; Lier, Staats-Normaalschool.

1926
Vondels Jozef in Dothan. Treurspel in vijf bedrijven taal- en letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten S.I. 8e uitg. bezorgd door J. Salsmans, S.I. Gent, W. Siffer,
uitgever. 1926. 111 blz. [19.5 × 12.5].
- Inhoud en pagineering dezelfde als in de 7e uitg. Blz. 3-4: Voorberecht der 3e
tot 8e uitgaaf. [Ondert.:] J. Salsmans, S.I.
Gent, Koninkl. Vlaamsche Acad.

1929
Vondel's Jozef in Dothan. Treurspel in vijf bedrijven taal- en letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten S.J. 9e uitg. bezorgd door J. Salsmans S.J. Gent, W. Siffer,
uitgever. 1929. 111 blz. [20,5 × 13].
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- Blz. 3-4: Voorbericht der 3e tot 9e uitgaaf. Blz. 5-10: Inleiding. Blz. 11:
Samenhang van het treurspel. Blz. 12: Plaatsbeschrijving... Blz. 13: Inhoud.
Blz. 14: Personen. Blz. 15-93: Tekst. Blz. 94-102: Aanhangsel. Vondel's taal
en versbouw. Blz. 103-111: Woordenlijst.
Brussel, Koninkl. Bibl.

1936
Vondel's Jozef in Dothan. Treurspel in vijf bedrijven, taal- en letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten, S.J. 10e uitg. bezorgd door J. Salsmans, S.J.
Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, Standaard-Boekhandel. 1936. 111 blz. [23 × 15].
- Blz. 3-4: Voorbericht der 3e tot 10e uitgaaf. [Ondert.:] J. Salsmans, S.J. Blz.
5-9: Inleiding. Blz. 10: Samenhang van het treurspel. Blz. 11:
Plaatsbeschrijving... Blz. 13: Inhoud. Blz. 14: Personen. Blz. 15-93: Tekst. Blz.
94-102: Aanhangsel. Vondel's taal en versbouw. Blz. 103-111: Woordenlijst.
Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl.

Peter en Pauwels
1899
Peter en Pauwels, treurspel, en De kruisberg, lierzang van Joost van den Vondel,
benevens De kruistriomf van Joan Vollenhove. Met inleiding en aanteekk. heruitgeg.
door Kanunnik J. Muyldermans. Rousselare [en] Brussel, Jules de Meester, drukker
uitgever. 1899. [3] + XXXVIII + 123 blz. [19,5 × 12].
= Nederlandsche schooluitgaven. 2.
- Blz. I-XXXVIII: Een woord vooraf. [Ondert.:] J.M. Mechelen, op St.
Martinus'dag 1899. Blz. 1-90: Tekst. Blz. 91-94: De Kruisberg door J. van den
Vondel. [Met woordje vooraf. 1 blz.] De kruistriomf, door Joannes Vollenhove.
[Met woordje vooraf. 2 blz.] Blz. 119-123: Eenige stukken ter vergelijking.
Spelling de Vries en te Winkel.
Ontbreken vs.: 645-677, 680-693, 704-707, 790-792, 1434, 1435.
Met wijzigingen in den tekst.
Antwerpen, Algemeen Verbond van Katholieke Boekerijen.
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Altaargeheimenissen
1771
Altaer Geheymenissen Ontvouwen In Dry Boeken, Door J. Van Vondel. [Vignet:
Ornament] Tot Brugge, By Joseph De Busscher, Boekdrukker en Boekverkooper,
In de Predikheers-straet MDCC.LXXI. Met Goedkeuringen. [6] + [1]71 + [1] blz.
[20,5 × 16].
- Front. van C. Galle naar E. Quellin. Blz. [3-4:] Op De Titelprint Van D'Altaer
Geheymenissen. [Gedicht]. Onderaan: Ornament. Blz. [4-5:] Koorzang.
[Ondert.:] Piè. Blz. 1-164: Tekst. Blz. [1]65-1[68:] Eeuwgety Der Heylige Stede
T'Amsterdam. Blz. [1]69-1[71:] Kenteeken Des Afvals. [Onderaan:] Ornament.
Op de laatste blz.: Goedkeuringen, eerst die van Henricus Francken, gegeven
te Keulen, daaronder éen van Antonius van Tienevelt, gegeven te Brugge, den
1 Juli 1777.
Verkeerde pagineering van na blz. 164. Van 165 wordt gepagineerd 65, enz.
Over het front., zie: A. Op de titelprent van Vondels Altaarsgeheimenissen.
(Rond den Heerd. 31 Jan. 1875, 75-80. Met pl.) M. Sabbe, Vondel en
Zuid-Nederland (De Gids. Nov. 1937).
J.W. Unger, nr 415.
Antwerpen, Stadbibl.; Brugge, Boekerij; Gent, Bibl. der Universiteit; Luik,
Universiteitsbibl.

1888
J. van Vondel's Altaargeheimenissen. Opnieuw uitgeg. door J. Erkens... Gent,
Drukkerij S. Leliaert, A. Siffer & Cie... 1888. [2] + 182 + [1] blz. [20 × 12,5].
- Blz. 3: Een woordje. [Onderaan:] St-Truiden, 25sten Maart 1888.
Blz. 5-182: Tekst. Blz. [1] Drukfouten.
Antwerpen, Stadsbibl.; Leuven, Universiteitsbibl.

De drukkunst aan Baltasar Moerentorf II
1922
De druckkunst aen Balthasar Moerentorf II. J. van den Vondel. [Antwerpen, Musoem
Plantin-Moretus. 1929]. 1 bl. [65 × 50].
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- Onderaan: Dit gedicht werd door den prins der Nederlandsche poëten aan
Balthasar Moerentorf II opgedragen omstreeks 1645. Het werd afgedrukt volgens
den tekst der afzonderlijke uitgave in plano. (Zie: J.H.W. Unger, nr 417.
Antwerpen, Stadsbibl., Mus. Plantin Moretus.

Maria Stuart
1853, 1858, 1870, 1878
Zie: Willekeurige verzamelingen.

Aanleiding ter Nederduitsche dichtkunst
1871
Joost van den Vondel. Aanleidinge ter Nederduitsche dichtkunst. Brugge, Druk.
Edw. Gailliard en Comp. 1871. 16 blz. [15,5 × 9,5].
- Uitgeg. door J. Busschaert. Zie: F. de Potter, blz. 304.
Spelling de Vries en te Winkel.
J.H.W. Unger, nr 468 a.
Brugge, Boekerij; Gent, Koninkl. Vl. Academie.

Bisschoppelijke staatsi der e. heeren Karolus en Andreas
1651
Bisschoppelijcke staetsi Der E. Heeren Karolus en Andreas, Gewijt tot Bisschoppen
Van Brugge en Roermont. In plano [39,8 × 20,7].
- Het gedicht is in twee kolommen gedrukt. Men leest er onder: 1651. Te Brugge,
op S. Appolinaris dagh.
Ook in Apolos Harp 1658, 220, Den Herstelden Apollos Harp 1663, 220, Poëzy.
1660, 422 en Poëzy 1682 I, 493 (met het jaartal MDCLI). Maakte deel uit van
de verzameling van H. Binger, te Amsterdam. Opgave volgens J.H.W. Unger,
nr 485.
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Lucifer
1826
Lucifer, treurspel van Joost van den Vondel; uitgegeven door F.X. Würth, den
jongeren, Advokaat, en Leeraar der Nederduitsche taal en letterkunde aan het
koninklijke Atthenaeum [sic] te Luxemburg. [Als motto: Lat. tweeregelig vers van
Barlaeus]. Te Luxemburg, bij Schmit-Bruck, Boekdrukker en Boekverkooper. 1826.
[VI] + 81 + [1] blz. [00 × 00].
- Blz. III-V: Vorrede [Sic.] Ondert.: W.d.j. Blz. [VI]: Personaadjen.
Blz. 1-82: Tekst. Blz. [1]: Verbeteringen.
Het treurspel is herdrukt met de ‘thans aangenome spelling’.
J.H.W. Unger, nr 522.
Leiden, Bibl. van de Mij. der Nederl. letterkunde.

1853 en 1858
Zie: Willekeurige verzamelingen.

1869
J. van Vondel. Lucifer. Treurspel. Praecipitemque immani turbine adegit 1654.
Brugge, Druk. Edw. Gailliard & Cie. 1869. 90 + [1] blz. [17 × 11].
- Blz. 3: Inhoud en Personagen. Blz. 5-90: Tekst. Blz. [1]: Errata.
Uitgeg. door P. Busschaert. Spelling de Vries en te Winkel. Verzen
ongenummerd. Vs. 136-167 ontbreken.
J.H.W. Unger, nr 535.
Brugge, Boekerij.

1870 en 1878
Zie: Willekeurige verzamelingen.

1879
J. van den Vondel. Lucifer. Treurspel. 1654. Praecipitemque immani turbine adegit.
Schooluitg. met aanteekk. door P. Bus-
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schaert, R.K. pr. Brugge, Drukkerij Verbeke-Loys... 1879. 135 blz. [21 × 14].
- Blz. 3: [Voorr.] Onderaan: 5 Februari 1879, op den tweehonderdsten verjaardag
van Vondel's afsterven. Blz. 4: Inhoud. Blz. 5: Personages. Blz. 7-134: Tekst.
Blz. 135: [Nawoord. Onderaan:] Imprimatur: Brugis, 30 Aug. 1879. B. Van
Hove, vic.-gen.
Spelling de Vries en te Winkel. Vs. 136-167 ontbreken.
J.H.W. Unger, nr 536.
Brussel, Koninkl. Bibl.

1884
Vondels meesterstuk. Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven. Taalen letterkundig
verklaard door A.M. Verstraeten van het gezelschap van Jezus. Gent, Drukkerij S.
Leliaert, A. Siffer & Cie... 1884. 190 + [2] blz. [19 × 12].
- Blz. 5-6: Voorbericht. Blz. 7-10: Korte levensschets van Vondel. Blz. 11-20:
Inleiding. Blz. 21: Inhoud. Blz. 22: Personen. Blz. 23-182: Tekst. Blz. 183-190:
Aanhangsel. Blz. [1]: Lijst der schoonste stukken. Blz. [2]: Bladwijzer.
Spelling van de Vries en te Winkel. Vs. 127-174 ontbreken.
J.H.W. Unger, nr 538; F. de Potter vermeldt 196 blz.
Antwerpen, Stadsbibl. en O.L. Vrouw College; Leuven, Universiteitsbibl.

1889
Joost van den Vondel. Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven. Met een voorw. van
Gustaaf Segers. Ninove, Wwe P. Jacobs en zonen. 1889. [3] + IV + 64 blz. [19 ×
13].
= Onze nationale letterkunde. 6-7.... Uitgeg. onder toezicht van Pol de Mont.
- Blz. I-III: Joost van den Vondel, door Gustaaf Segers. Blz. [IV]: Personen. Blz.
1-64: Tekst.
Spelling van de Vries en te Winkel. Vss. niet genummerd.
Antwerpen, Stadsbibl. en Mus. van de Vl. letterkunde; Brussel, Koninkl. Bibl.

1890
Vondels meesterstuk. Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven. Taalen letterkundig
verklaard door A.M. Verstraeten van het Gezel-
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schap Jezus. 2e verb. uitg. Gent, A. Siffer... 1890. 193 + [3] blz. [21,5 × 14].
- Blz. 5-7: Voorbericht der eerste uitgaaf. Blz. 7: Voorbericht der tweede uitgaaf.
Blz. 9-12: Korte levensschets van Vondel. Blz. 13-20: Inleiding. Blz. 21: Inhoud.
Blz. 22: Personen. Blz. 23-176: Tekst. Blz. 177-185: Aanhangsel I.
Vondel-kwestiën. Blz. 187-193: Aanhangsel II. Tekst- en taalcritiek. Blz. [1]:
Vignet. Blz. [2]: Lijst der schoonste stukken. Blz. [3]: Bladwijzer.
Spelling van de Vries en te Winkel. Vs. 127-174 ontbreken.
Brussel, Koninkl. Bibl.; Leuven, Universiteitsbibl.

1894
Joost van den Vondel. Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven. Gent, Algemeene
Boekhandel van Ad. Hoste, uitgever... 1894. 64 blz. [19,5 × 13].
= Bibliotheek van Nederlandsche letteren. [Onder redactie van P. de Mont]. 9-10.
- Blz. 1-2: Vondel. [Ondert.:] P. d[e] M[ont]. Blz. [2: Vondel. Ondert.:] Gustaaf
Segers. Blz. 3-64: Tekst.
Spelling van de Vries en te Winkel. Vss. niet genummerd.
Antwerpen, Stadsbibl.
Voor de 2e uitg., zie: 1912.

1896
Vondels meesterstuk. Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven. Taal- en letterkundig
verklaard door A.M. Verstraeten van het Gezelschap van Jezus. 3e verb. uitg. Gent,
A. Siffer, drukker... 1896. 193 + [3] blz. [21 × 13].
- Voor inhoud en pagineering, zie: 2e uitg. 1890. Blz. 7: Voorbericht der tweede
en derde uitgaaf.
Antwerpen, Stadsbibl; Brussel, Koninkl. Bibl.; Leuven, Universiteitsbibl.

1901
J. van den Vondel. Lucifer. Treurspel in 5 bedrijven. Met den korten inhoud van elk
bedrijf en elk tooneel, voor de schooljeugd, uitgeg. door J. G[eurts]. Hasselt, St.
Quintinus-drukkerij. 1901. 67 blz. 8o.
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= Meesterwerken der Nederlandsche letterkunde. 1.
Blz. 3: Inhoud. Kort bestek. Personen. Blz. 4-67: Tekst. - Voor elk tooneel:
Beknopte verklaring.
Zonder noten. Spelling van de Vries en te Winkel. Vs. 127-174 ontbreken.

1902
Vondels meesterstuk Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven. taalen letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten, S.J. 4e uitg. bezorgd door J. Salsmans, S.J. Gent, A. Siffer,
drukker. 1902. [3] + 188 blz. [21 × 13].
- Blz. 1-3: Voorbericht der vierde uitgaaf. [Ondert.:] J. Salsmans, S.J. Blz. 4-6:
Korte levensschets van Vondel, Blz. 7-8: Inleiding. Blz. 9-13: Berecht
[Fragmenten uit de Opdacht en uit het Berecht]. Blz. 14: Samenhang van het
treurspel. Blz. 15: Inhoud. Blz. 16: Personen. Blz. 17-151: Tekst. Blz. 153-161:
Aanhangsel I. Vondel-kwestiën. Blz. 162-168: II Aanhangsel. Blz. 168-177: III
Aanhangsel. Vondels taal en versbouw. Blz. 178-188: Woordenlijst.
Spelling van de Vries en te Winkel. Vs. 127-174 ontbreken.
Brussel, Koninkl. Bibl.

1905
Lucifer. Sint Martens-Latem, Jul. de Praetere. 1905.
- Gedrukt in 100 ex. op de handpers door Jul. de Praetere. Onvindbaar.

1907
Vondels meesterstuk Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven. Taalen letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten, S.J. 5e uitg. bezorgd door J. Salsmans, S.J. Gent, Drukkerij
A. Siffer. 1907. [3] + 189 blz. [21 × 13].
- Blz. 1-3: Voorbericht der vierde en vijfde uitgaaf. [Ondert.:] J. Salsmans, S.J.
Blz. 4-6: Korte levensschets van Vondel. Blz. 7-8: Inleiding. Blz. 8-13: Berecht
[Fragmenten uit de Opdracht en het Berecht]. Blz. 14: Samenhang van het
treurspel. Blz. 15: Inhoud. Blz. 16: Personen. Blz. 17-151: Tekst. Blz. 152-161:
I Aanhangsel. Vondelkwestiën. Blz. 162-169: Aanhangsel. Blz. 170-178: III
Aanhangsel. Vondels taal en versbouw. Blz. 179-189: Woordenlijst.
Spelling van de Vries en te Winkel. Vs. 127-174 ontbreken.
Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl.
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1910
Joost van den Vondel. Lucifer. Met inleiding en Aanteekeningen. Gent, A. Siffer;
Leuven, Keurboekerij; Amsterdam, Van Langenhuysen. [1910]. VIII + 95 + [1] blz.
[18 × 12].
- Front.: Tooneelschikking Blz. [IV:] Samenhang van het treurspel. Blz. [V]-VIII:
Ter inleiding. [Ondert.:] J. Salsmans, S.J. Blz. 1-2: [Opdracht]... den Heere
Ferdinandus den Derden... Blz. 3: [Sonnet] Op de afbeeldinge van... Ferdinandus
den Derden... Blz. 4-11: Berecht aan alle Kunstgenooten en Begunstigers der
Tooneelspelen. Blz. 12: Inhoud [en] Personages. Bls. 13-91: Tekst. Blz. 93-95:
Bibliographische opgaven.
Spelling van de Vries en te Winkel. Nummering der verzen bovenaan de blz.
Antwerpen, Stadsbibl.

1911
St. Jozefscollege Aalst 1911. Lucifer. Joost van den Vondel. 1654. Aalst, Drukkerij
We W.E. Vernimmen-Liebaut en Zoon... [1911]. [33] blz. [24,5 × 14].
- Blz. [1-33]: Tekst.
Spelling van de Vries en te Winkel. Vss. zijn niet genummerd.
Ontbreken vs. 127-142, 149-174, 265-274, 690-702, 941-950, 972-985,
997-1004, 1018-1031, 1194-1203, 1216-1219, 1344-1352, 1732-1741,
1807-1824, 1838-1844, 1846-1874, 1924-1936, 1950-1957, 1961-1977,
2050-2063, 2078-2090.
Antwerpen, Stadsbibl. In het Capucijnenklooster Korte Winkelstraat is een ex.
aanwezig waaromheen een blaadje van kleiner formaat is gevoegd en dat bevat:
Inhoud en gang van Vondel's Lucifer, door D.A. Stracke, S.J. Aalst, Drukkerij
P.V. Schuylens. [1911]. 4 blz.

1912
Vondels meesterstuk Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven taalen letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten, S.J. Schooluitgaaf. 6e druk bezorgd door J. Salsmans, S.J.
Gent, A. Siffer, uitgever. 1912. [5] + VIII + 188 blz. [21 × 13].
- Blz. [5]: Samenhang van het treurspel. Blz. I-III: Voorbericht. [Ondert.:] J.
Salsmans, S.J. Blz. IV-VI: Korte levensschets van Vondel. Blz. VII-VIII.
Inleiding. Blz. 1-2: [Opdracht aan]... den Heere Ferdinan-
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dus den Derden. Blz. 3: [Sonnet] Op de afbeeldinge van... Ferdinandus den
Derden. Blz. 4-11: Berecht aan alle kunstgenooten en begunstigers der
tooneelspelen. Blz. 12: Inhoud [en] Personages. Blz. 13-147: Tekst. Blz. 148-157:
I Aanhangsel. Vondelkwestiën. Blz. 158-164: II Aanhangsel. Blz. 165-173: III
Aanhangsel. Vondels taal en versbouw. Blz. 186-188: Bibliographische opgaven.
Spelling van de Vries en te Winkel. Vs. 127-174 ontbreken.
Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl.; Leuven, Universiteitsbibl.

1912
Joost van den Vondel. Lucifer Treurspel in vijf bedrijven. [Als motto: Vers van
Bilderdijk en vers van F. de Cort. Gent, Uitgevers- en Boekdrukkershuis Ad. Hoste...
1912. 64 blz. [21 × 14].
= Bibl. van Nederlandsche letteren. Onder bestuur van Pol de Mont. 19-20.
- Blz. [1]: Vondel. [Ondert.:] P. d[e] M[ont]. Blz. (2: Inleiding. Ondert.:] Gustaaf
Segers. Blz. 3-64: Tekst.
Spelling van de Vries en te Winkel. Vss. niet genummerd.
Voor 1e uitg., zie: 1894.
Antwerpen, Eigendom van den Eerw. Heer Bernaerts.

1921
Vondels meesterstuk Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven taalen letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten, S.I. Schooluitgaaf. 7e dr. bezorgd door J. Salsmans, S.I. Gent,
W. Siffer. [1921].
- Onvindbaar.

Vondels meesterstuk Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven taalen letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten, S.I. Schooluitgaaf 8e druk bezorgd door J. Salsmans, S.I.
Gent, W. Siffer, uitgever. 1921. X + 150 blz. [19,5 × 12,5].
- Blz. II: Samenhang van het treurspel. Blz. III-V: Voorbericht der 4e tot 10e
uitgaaf. [Ondert.:] J. Salsmans, S.I. Blz. VII-VIII: Korte levensschets van
Vondel. Blz. IX-X: Inleiding. Blz. 1-2: [Opdracht aan]... den Heere Ferdinandus
den Derden... Blz. 3: [Sonnet] Op de afbeeldinge van... Ferdinandus den Derde.
Blz. 4-11: Berecht aan alle kunstgenooten en begunstigers der tooneelspelen.
Blz. 12: Inhoud [en] Personages. Blz. 13-112: Tekst. Blz. 113-121: I Aanhangsel.
Vondelkwes-
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tiën. Blz. 122-128: II Aanhangsel. Blz. 129-137: Aanhangsel. Vondel's taal en
versbouw. Blz. 138-147: Woordenlijst. Blz. 148-150: Bibliographische opgaven.
Blz. 150 onderaan: Imprimatur. Gandae, 15 Februarii 1921. A. De Bock, Vic.
Gen.
Spelling de Vries en te Winkel. Vs. 127-174 ontbreken.
Leuven, Universiteitsbibl.

1923?
J. van den Vondel. Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven (1653). Zonhoven (Lomb.),
P. Joosten & Cie, uitgevers. [1923?]. 118 blz. [21 × 14].
= Uitgaven voor schoolgebruik. 1.
- Blz. 3: Inhoud en Personen. Blz. 4-118: Tekst.
Spelling de Vries en te Winkel. Vs. 129-160 en 163-166 ontbreken. De pare
blz. zijn alleen bedrukt, de onpare zijn wit gelaten voor not's en opmerkingen.
Deze uitg. verscheen z.j. en wordt vermeld in: Bibliogr. de Belgique. Sept.-Oct.
1923, nr 1701.
Brussel, Koninkl. Bibl.

1924
Vondels meesterstuk Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven taalen letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten, S.I. Schooluitgaaf 9e druk bezorgd door J. Salsmans, S.J.
Gent, W. Siffer, uitgever. 1924. X + 150 blz. [19,5 × 12,5].
- Onveranderde uitg. van 8e dr. Zonder imprimatur.
Leuven, Universiteitsbibl.

1930
Vondel's meesterstuk Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven taalen letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten, S.I. Schooluitgaaf. 10e druk bezorgd door J. Salsmans, S.I.
Gent, W. Siffer, uitgever. 1930. X + 150 blz. [20 × 13,5].
- Onveranderde uitg. van 8e dr.. Zonder imprimatur.
Brussel, Koninkl. Bibl.
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1934
Vondel's meesterstuk Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven taalen letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten, S.I. Schooluitgaaf. - 11e druk bezorgd door J. Salsmans, S.I.
Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, Standaard-Boekhandel. 1934. X + 150 blz. [23 ×
15,5].
- Onveranderde uitg. van den 8n dr. met omslagteek, in kleurendr. en geteekend
door L.L.
Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl.

1937
Vondel's meesterstuk Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven taalen letterkundig verklaard
door A.M. Verstraeten, S.I. Schooluitgaaf - 12e druk bezorgd door J. Salsmans. S.I.
Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, Standaard-Boekhandel. 1937. X + 150 blz. [23 ×
15,5].
- Onveranderde uitg. van den 8n dr. Zwart omsl. met titel in roode letters.
Antwerpen, Stadsbibl.

Voor Alexander VII
1657
Voor Alexander den VII. Hersteller van Jesus Societeit in den Staet van Venetië.
Restituis rem. [Vignet: Gegraveerd wapen van Alexander VII met de spreuk: Vivo
ego iam non ego. Hantwerpen. Ter Druckerije voor de Societeit. 1657. [8] blz. 4o.
- Afgedrukt in Hollantsche Parnas 1660, 367 en in Poëzy I 1682, 503, met het
jaartal MDCLVII.
Maakte deel uit van de verzameling van H. Binger te Amsterdam.
Opgave volgens J.H.W. Unger, nr 560.

Samson
Z.j.
Samson, Of De Heylige Vraek, Treurspel. Getrokken uyt het Boek der Rechteren en
Jozefus, vyfde Boek der Jodsche
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geschiedenissen. Door J.V. Vondel. [Houtsn.] Te Gend, By P. Antonius Kimpe,
Boekdrukker en Boekverkooper by de Capucynen. [Z.j.] 50 blz. [16 × 9,5].
- Blz. [2]: Vertoonders. Blz. [3]-50: Tekst. Blz. 50 onderaan: Samsons Graf-schrift.
Zonder naam van auteur vermeld bij: P. Vanderhaeghen. IV, blz. 412. Gent,
Bibl. der Universiteit.

Joannes de boet-gezant
1697
Ioannes De Boedt-Gesant. Door I.V. Vondel. [Vignet: Initialen met een kroon er
boven] Tot Brugghe, By Franciscus Van Heurck, op de Plaetse Malenbergh, inden
Naem Iesus. [Z.j.] [4] + 192 blz. [16 × 10].
- Blz. [3-4]: Opdracht in dichtmaat: Aende VVyse Ende Vernvfte Liefhebbers
Der Dicht-Konste De Gildebroeders vande Reden-Rycke Gilde tot Nieuport.
Op de Wercken Vanden Gelavrierden Poeet I.V. Vondel. [Ondert.:]
Oprechtiglyck. Blz. 1-102: Tekst. Blz. 102: Imprimatur datum Brugis 1. Aprilis
1697. J.F. Baillencourt Archid: Brug. Lib. Cen. [Onderaan:] Ornament.
Getrouwe nadruk van de 1e uitg., die in 1662 verscheen. Alleen de dichterlijke
opdracht aan Prins Joannes Mauritius van Nassau ontbreekt. Cat. de la bibl. de
M.C.P. Serrure. II. Brux., 1873, nr. 2626; J.H.W. Unger, nr 651.
Antwerpen, Stadsbibl... Van blz. [2-3], die ontbreken, fotogr. afdr.; Gent, Bibl.
der Universiteit.

Adam in Ballingschap
1910
Joost van den Vondel. Adam in ballingschap, of aller treurspelen treurspel. Met inl.
woord van Raymond Kiems. Antwerpen, Uitgever J. Verhoeven,... 1910. 52 blz. [23,5
× 13].
- Blz. 3-6: Inleiding. Blz. 7: Personen. Blz. 9-52: Tekst.
Antwerpen, Stadsbibl.

Joost van den Vondel. Adam in ballingschap, met aanteekk. door
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J. Salsmans. S.J. Leuven, Keurboekerij; Amsterdam, Van Langenhuysen. 1910. 94
blz. [18 × 13].
- Blz. 5-7: Ter inleiding. [Ondert.:] J. Salsmans, S.J. Blz. 8-10: Opdracht aan de
kunstminnende Heeren vaders van het Oudemannenhuis en Weeshuis,
voorstanders van het recht gebruik der tooneelspelen. [Ondert.:] J.v. Vondel.
Blz. 11-19: Berecht betreffende den staat van den eersten mensch, voor en na
den val, en eenige omstandigheden omtrent deze stof. Blz. 19: Personages. Blz.
20: Inhoud. Blz. 21-92: Tekst. Blz. 93-94: Geraadpleegde boeken.
Prenten: Tegenover blz. 20: Paradijstooneel. (Uit: De Lelie). Tegenover blz.
28: Asmodee..
Gent, Bibl. der Universiteit.

Joost van den Vondel. Adam in ballingschap, met aanteekk. door J. Salsmans, S.J.
2e dr. Leuven, Keurboekerij; Amsterdam, Van Langenhuysen. 1910. 94 blz. [17,5 ×
12,5].
- Voor inhoud en pagineering, zie: 1e uitg.
Antwerpen, Stadsbibl.; Gent, Bibl. der Universiteit.

1913
Joost van den Vondel. Adam in ballingschap. [Op omsl.: 3e dr.] Schooluitg. Leuven,
Keurboekerij; Amsterdam, Van Langenhuysen. 1913. 94 blz. [17,5 × 12,5].
- Inhoud en pagineering dezelfde als in de 1e en 2e dr.

1917
Joost van den Vondel. Adam in ballingschap met aanteekeningen door J. Salsmans,
S.J. 4e dr. Leuven, Keurboekerij... Brussel, Keurboekerij... 1917. 94 blz. [20 × 24].
- Gedrukt te Leuven, in de Vlaamsche Drukkerij...
Blz. 3-7: Ter inleiding. [Onderaan:] Leuven. [Ondert.:] J. Salsmans, S.J. Blz.
8-10: Opdracht... Blz. 11-19: Berecht... Blz. 19: Personages. Blz. 20: Inhoud.
Blz. 21-92: Tekst. Blz. 93-94: Bibliographische opgaven.
Gent, Koninkl. Vlaamsche Acad.
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1921
Adam in ballingschap van Joost van den Vondel. Met aanteek. door J. Salsmans, S.I.
5e dr. Leuven, Mechelen, Gent, Leiden, De Vlaamsche Boekenhalle. 1921.
[Achteraan:] Brussel, Vromant & Cie. 96 blz. [16 × 11,5].
- Blz. 3-5: Ter inleiding. [Ondert.:] J. Salsmans, S.I. Blz. 7-9: Opdracht... Blz.
10-19: Berecht... Blz. 20: Personages [en] Inhoud. Blz. 21-93: Tekst. Blz. 94-96:
Bibliographische opgaven.
Antwerpen, Schoolmuseum.

1926
Adam in ballingschap. 6e dr. Gent, 1926.
- Niet in handen gehad. Ex. in Vereeniging. Het Vondelmuseum. (Bibl. der
Univers. te Amsterdam).

1930
Vondel's Adam in ballingschap. Treurspel in vijf bedrijven met aanteekk. door J.
Salsmans, S.J. 7e uitg. Gent, W. Siffer. 1930. 89 blz. [21 × 13,5].
- Blz. 3-5: Inleiding. [Ondert.:] J. Salsmans, S.J. Blz. 6-8: Opdracht. Blz. 9-18:
Berecht... Blz. 19: Personages. Blz. 20-85: Tekst. Blz. 86-89; Bibliografische
opgaven.
Brussel, Koninkl. Bibl.

1937
Vondel's Adam in ballingschap. Treurspel in vijf bedrijven. Met aanteekk. door J.
Salsmans, S.I. 8e uitg. Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, Standaard-Boekhandel.
1937. 88 blz. [23 × 15,5].
- Blz. 3-5: Ter inleiding! [Ondert.:] J. Salsmans, S.I. Blz. 6-8: Opdracht... Blz.
9-18: Berecht... Blz. 19: Personages. Blz. 20-85: Tekst. Blz. 86-88:
Bibliografische opgaven.
Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl.
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De heerlijkheid der kerke
1901
De heerlijkheid der Kerke. Leerdicht van Joost van den Vondel. Met inl. en aanteekk.
heruitgeg. door Kanunnik J. Muyldermans. Rousselare-Brussel, J. de Meester. 1901.
X + 166 blz. [20 × 13,5].
= Nederlandsche schooluitgaven. 3.
- Blz. V-X: Inleiding. [Ondert.:] J.M. Blz. 1-161: Tekst. Blz. 162-166:
Inhoudstafel.
Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl.

III. Bloemlezingen
1928
Lyrische poëzie van Joost van den Vondel, met aanteekk. en woordenlijst door C.
de Baere en J. Verboven. Antwerpen, De Nederl. Boekhandel. 1928. 134 blz. [21,5
× 15,5]. portr.
= Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs. 6.
Blz. 3-4: Een woord vooraf. Tegenover blz. 5: Portret. Blz. 5-35: I. Hekeldichten.
Blz. 36-70: II. Amsterdam. De stadhouders. Oorlog en vrede. Blz. 71-88: III.
Over de grens. Blz. 89-115: IV. Familieleden. Beschermers en vrienden. Blz.
116-127: V. Godsdienstige lyriek. Blz. 128-132: Woordenlijst. Blz. 133-134:
Inhoudstafel.
Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl.

1907
Uitgebreide verzameling van teksten voor bidprentjes uit de H. Schriftuur, de HH.
Vaders en andere gewijde schrijvers, met eene rijke keuze van rouwgedichtjes uit
Vondel, Schaepman, enz., en van schietgebeden met aflaten verrijkt volgens de
authentieke vertaling der Racolta, bijeengebracht door Dom Ansfridus, M.Th. van
Kempen, benedictijn der abdij van Dendermonde. Brugge, Wwe. Verbeke-Loys &
Zoon... 1907, passim.
- Brussel, Koninkl. Bibl.
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IV. Vrije bewerkingen naar tooneelspelen van Vondel
Verheyen, Adriaan
1897
Jozef. Bijbelsche tafereelen. 3 bedrijven. Antwerpen, Delrue. 1897. 16 blz.
- Volgens de opgave in: Ons Heerentooneel. Onder redactie van J. Bernaerts.
[1932], blz. 746, met de aanteek.: Waar men het niet aandurven mag den ‘Jozef’
van Vondel op te voeren, gebruike men deze tafereeltjes. Zij zijn aandoenlijk.
Waar 't past, worden de schoonste woorden uit Vondel met bescheidenheid
gebruikt.

1912
Jozef. Bijbelspel in twee bedrijven. Vrij in proza bewerkt naar Vondels driespel.
Muziek van Händel en Fr. Verhelst. Antwerpen, J. Reyen; Hoogstraten, L. van
Hoof-Roelans. 1912. 52 blz. [16,5 × 10,5].
= Nederlandsch keurtoneel. 1.
- Blz. 3-4: Een paar woorden vooraf. Blz. 6: Personages. Blz. 7-52: Tekst.
Zie: Ons Heerentooneel. Onder redactie van J. Bernaerts. [1932], blz. 852.

C. Studies over Vondel
1789-1939
Z.j.
Joost van den Vondel. Beknopte levensbeschrijving van den koning der Nederlandsche
dichters, door V***. Prijs 10 Centiemen. Antw., Drukk. H. en L. Kennis... [Z.j.]. 8
blz. [20,5 × 14,5].
- Vooraan: Opdracht van Joost van den Vondel aan Antwerpen. [Gedicht]. Op
laatste blz. onderaan: Deze levensbeschrijving is het beknopt verslag van een
Leven des dichters J. van den Vondel te Francker door eenen zijner
boezemvrienden, ten jaren 1682, uitgegeven, onder de kenspreuk ‘Konst baert
Roem’. [Zinspr. van Jan Jacobsz. Schipper].
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Is de auteur van deze beknopte levensbeschrijving J. van de Velde? Zie: V.A.
dela Montagne. Vlaamsche pseudoniemen. Roeselare, 1884, 120.

1789
Quicke, Joannes
Het leven van den weérgaloozen en onvermoeyelyken dichter Joos van den Vondel,
verdeelt in dry gezangen, behelzende syne jongheyd, syne manbaerheyd en synen
ouderdom; benevens Eene Redevoering over de Natuer-kunde, en de Werking der
negen Zang-Godessen; doormengt met veel Poëtische Vercieringen op syn handel
en gedrag; in helden-verssen, door Joannes Quicke, Medelit van 't
Hoofd-konst-genootschap des H. Geests, de Gilde der weerde dry Sanctinnen, en die
van Rhetorica binnen Brugge. [Vignet]. Tot Brugge, By Cornelis de Moor,
Boekdrukker... 1789. [8] + 79 + [21] blz. [22 × 18,5]. portr.
- Front.: Portr. van Vondel door S. Cancel en J.L. Wauters, met onderschrift:
Zesregelig vers door B.A. Baudt.
Blz. [3-6:] Tot den Lezer. Blz. [7:] Klink-Dicht Aen... J. Quicke, in 't licht
gevende het Leven van den schranderen en hoogdraevenden Poëet Joos Van
den Vondel. [Ondert.:] P.J. Farasyn. Blz. [8:] Verdedigin-Schrift Op het Leven
van Joos Van den Vondel, in Rym gestelt door... J. Quicke. [Ondert.:] N...
Kesteloot. Blz. [1]-79: Het Leven van den weirgaloozen en onvermoeyelyken
dichter Joos Van den Vondel. Blz. [1-18:] Lofdichten aan J. Quick over zijn
Levensbeschrijving van Joos van den Vondel, door: Alexander Maertens, J.B.
de Bouvery, A.F. van Han, P.F. Chaves d'Aguillar, J.F. Macqué, J. Laridon,
P.F. van Hollebeke, J. Coolman, Broer Augustinus Baude, Chls. Goddyn, Pieter
Alleweireldt, Petrus Stols, L. Victor. Blz. [19-21:] Dank-Offer aen de
Lof-schryvers [door] J. Quicke. Onderaan: Approbatie... Gegeven tot Brugge
den 5. October 1789... Imprimatur... dezen 1. February 1790... Zie: M. Sabbe.
Een achttiende eeuwsch plagiaat. In: Mélanges Paul Frédericq. Brux., 1904,
119-123, en: M. Sabbe. Mozaïek. Antw., [1911], 53-57.
Brugge, Stadsbibl.; Gent, Bibl. der Universiteit.

1829
*[Eynde, van Den, 1e luit.]
Aan Hunne Hoogheden den hertog en de hertogin van Saxe
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Weimar-Eisenach, by Hoogstderzelver feestviering, den 25 February 1829; (Bij het
voorstellen van Vondel). Gent, L. de Busscher. [1829]. [7] blz. [14.5 × 9.5].
- Nederl. - en Fransche tekst tegenover elkaar.
F. Vanderhaeghen. IV, blz. 191, nr 9636.
Antwerpen, Stadbibl.

1854
Snellaert, F[erdinand] A[ugust]
Drie autografen van Vondel. [Gent, Drukkerij der Gebr. Michielsens... 1854]. 8 blz.
[11 × 8].
- Overdr. uit: De Eendragt. 16 April 1854, 89-91. Vereeniging Vondel-Museum
(Bibl. der Universiteit van Amsterdam).

1860
Stillemans, A[ntoine]
J. Vondel, et son poème: Les mystères de l'autel (Altaergeheimenissen). Etude
historique et littéraire. Louvain, Chez Vanlinthout et Cie, imprimeurs-libraires...
1860. 132 blz. [22 × 13,5].
- Overdr. uit: Mémoires choisies de la Société. VIII. Antwerpen, Stadsbibl.;
Leuven, Universiteitsbibl.

1861
Laet, J[ohan] A[lfried] de [= Jan Jacob de Laet]
Palamedes. Een klinkdicht van Vondel. Antwerpen, Drukkery J.E. Buschmann,...
1861. 15 blz. [21,5 × 13].
- Blz. 5-6: [Brief] Aan de Redactie der Vlaemsche School [van] J.F.J. Heremans
[gedat.:] Gent, 20 januarij 1861. Blz. 6-15: [Brief aan J.F.J. Heremans, gedagt.:]
Antwerpen, den 15 January 1861 [en ondert.:] J.A.D.L.
Overdr. uit: De Vlaemsche School. 1861, 21-25.
Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl.

Peene, H[ippoliet] van
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en Taalijver, den 25 September 1861. Gent, Drukkerij van I.S. van Doosselaere.
1861. 108 blz. [15,5 × 10,5].
= Tooneelbibl. 67.
Met opdracht: Aan de nagedachtenis van den Nederlandschen dichter Vondel...
Voor de 2e uitg., zie: 1882.
Antwerpen, Stadsbibl.

1863
Du Bois, P[eter]
Dichter Joost van den Vondel. Brussel, Boekdrukkery van G. Adriaens,... 1863. [1]
+ 71 blz. [23 × 15,5].
- Overdr. uit: Noord en Zuid. 1863. 97-113, 154-168, 269-309. Antwerpen,
Stadsbibl.; Leuven, Universiteitsbibl.

1865
*Jager, A[rie] de
Lof van Vondel, tot antwoord op de volgende prijsvraag, voor 1864: Faire l'éloge
de Vondel. [Bruxelles, M. Hayez. 1865. 22 blz. [20 × 12].
= Mémoires couronnés et autres mémoires publ. par l'Acad. roy. des sciences, des
lettres et des beaux-arts de Belgique. t. XVII. 1865. Coll. in-8o.
Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl; Gent, Bibl. der Universiteit.

1872
Backer, Louis de
Vondel. Paris, E. Thorin; Gand, C. Vyt. [Dixmude, Typogr. d'E. Desmyter]. 1872.
127 blz. [20 × 13].
- Antwerpen, Stadsbibl.
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1879
Hansen, C[onstant] J[acob]
Vondel. 1679 - 5 Februari - 1879. Voordracht en gedicht. Antwerpen, Algemeene
Boekhandel van Edm. Mertens; Haarlem, Boekhandel van W.C. de Graaff, uitgever.
1879. 39 + [1] blz. [21 × 12,5].
- Blz. [3]-32: Lofspraak op Vondel voorgedragen den 18 Februari 1879, op het
gedachtenisfeest van het Willems-Fonds, in den Nederlandschen Schouwburg,
te Antwerpen. Blz. 33-39: De Wonderman. 1587-1679. (Voor het
Gedachtenisfeest der Rederijkkamer ‘De Olijftak’ te Antwerpen). Blz. [1:]
Bronnen.
Antwerpen, Stadsbibl.

1882
Peene, H[ippoliet] van
Vondel. Tooneelspel in vijf bedrijven. Tweede uitgave. Gent, Snoeck-Ducaju en
Zoon, Drukkers-Uitgevers. [1882]. 91 blz. [15,5 × 10,5].
= Volledige werken. 42.
- Opdracht aan Vondel komt in deze uitg. niet voor. Voor 1e uitg., zie: 1861.
Antwerpen, Stadsbibl.

1886
Verstraeten, A[chilles] M[aria]
Studiën over Vondel en zijn Jozef in Dothan... Gent, Drukkerij S. Leliaert, A. Siffer
& Cie... 1886. 315 blz. [19,5 × 12,5].
- Blz. 5-8: Voorbericht. Blz. 9-94: De dichter en zijn treurspel. Blz. 95-244: Jozef
in Dothan, taal- en letterkundig verklaard. Blz. 245-288: Het treurspel en de
trilogie. Blz. 289: Plaatsbeschrijving voor den Jozef in Dothan, met kaart van
Oud-Palestina. Blz. 289-297: Aanhangsel. Blz. 299-313: Vondels taal en
spraakleer. Blz. 314: Drukfouten. Blz. 315-316: Inhoud.
Antwerpen, Stadsbibl. en Mus. van de VI. letterkunde; Leuven, Universiteitsbibl.
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1887
Claeys, H[endrik]
Terugkeer tot Vondel. Lezing gehouden ter zittingen der Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde. Gent, Drukker S. Leliaert, A. Siffer & Cie...
1887. 18 blz. [21,5 × 13,5].
- Overdr. uit: Versl en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1887, 44-52, 123-131.
Antwerpen, Stadsbibl.; Leuven, Universiteitsbibl.

Genard, P[ieter]
Aanteekening over de voorouders van Vondel. Lezing gehouden in zitting van 14
Juli 1887. Gent, S. Leliaert, A. Siffer & Cie. 1887. 31 blz. [21,5 × 13,5].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1887, 132-156.
Antwerpen, Stadsbibl.; Leuven, Universiteitsbibl.

Claeys, H[endrik]
Lofrede op Vondel. Gent, S. Leliaert, A. Siffer & Cie. 1887. 39 blz. [21,5 × 13,5].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1887, 311-349.

Vondel herdacht in de Normaalschool van den Staat te Lier. Gedenkboek 1587-1887.
Gent, Boekdrukkerij C. Annoot-Braeckman, Ad. Hoste, opv. 1887. 48 blz. [23 × 15].
-

Inleiding.

5-8

Vondelfeest. Toespraak
10-45
van H. Temmerman. Klacht
over Cornelia Vos en Dood
van bisschop Gosewijn van
Aemstel en van Klarisse
Velsen, door J. van den
Vondel. Toespraken van M.
de Brabanter, F. Tersago
en G. Segers.
Normaalschool van den
46-48
Staat te Lier: Besturend en
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Picque, Camille
Joost van den Vondel. Bruxelles, Libr. européenne C. Muquardt Th. Falk, éditeur...
[Bruxelles, P. Weissenbruch, impr.]. 1887. 32 blz. [25 × 16].
- Overdr. uit: Revue de Belgique. 15 Oct. 1887, 113-140. Antwerpen, Stadsbibl.

1888
*Brouwers, J[an] W[illem]
Centenaire du poète hollandais Vondel. Lille, V. Ducoulombier. 1888. 28 blz. [21 ×
13].
- Antwerpen, Stadsbibl.

Segers, Gustaaf
Joost van den Vondel. Verslag der Antwerpsche feesten ter gelegenheid der
driehonderdste verjaring van Vondels geboorte, benevens zeven studiën over het
leven en de werken van Nederlands grootsten dichter. Antwerpen, Drukk. H. en L.
Kennes... 1888. 228 + [1] blz. [22 × 14]. portr.
-

Front.: Joost van den Vondel, borstbeeld
door Robert Fabri, op 19 September 1887
te Antwerpen in den Nederlandschen
Schouwburg onthuld.
[Opdr.:] Den Heeren Genard en Gittens, 3
voorzitters van het Vondel-Comiteit, uit
hoogachting en vriendschap opgedragen.
De Vondelfeesten te Antwerpen.

5-100

Gedenkpenning der Antwerpsche
Vondelfeesten.

101

[Voorrede].

101

Vondel als humorist.

102-112

-

Overdr. uit: De
Toekomst. 1881,
402-413.
Onderaan:
Antwerpen, 12
April 1877.
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‘In de aanhalingen
is de nieuwe
spelling gevolgd’.
G. Segers.
Vondel als kunstvereerder.
-

113-125

Overdr. uit: De
Toekomst. 1878,
212-219, 267-272.
Onderaan:
Antwerpen, 24
Maart 1878.
‘In de aanhalingen
is de nieuwe
spelling gevolgd’.
G. Segers.
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Vondel en zijn tijd.
-

126-148
Overdr. uit: Nederl. Dichten Kunsthalle. 1886-1887,
387-399, 428-439.
Onderaan: Lier, 11
Nevember 1886.

Vondel als dichter en als mensch.
-

149-179

Overdr. uit: Nederl. Dichten Kunsthalle. 1886-1887,
541-550: 1887-1888,
61-70, 104-118.
Onderaan: Lier, 24 Maart
1887.

Het karakter van ‘Lucifer’.
-

180-200
Overdr. uit: Nederl.
Museum. 1887. I, 263-288.
Onderaan: Lier, 10 Maart
1887.

Twee karakters uit Vondel.
-

201-214
Overdr. uit: De Vl.
Kunstbode. 1887, 378-390.
Onderaan: Lier, 15 Juli
1887.

Portret van Joost van den Vondel, door Hendrik vander 214
Borcht, gemaakt in 1887. Tegenover blz.
Eenige schoonheden uit Vondels werken.

215-228

Antwerpen, Stadsbibl.; Leuven, Universiteitsbibl.

1889
Looten, Camille
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Etude littéraire sur le poète néerlandais Vondel. Lille, Impr. typogr. Le Bigot frères...
1889. [3] + 322 + III + [1] blz. [24,5 × 16].
- Opdracht: A Monsieur Amedée de Margerie, Doyen de la Faculté catholique
des Lettres de Lille.
Antwerpen, Stadsbibl.

1890
Segers, Gustaaf
Joost van den Vondel. Studiën over het leven en de werken van Nederlands grootsten
dichter. Antwerpen, Drukk. H. en L. Kennes... [1890]. 398 + [1] blz. [24 × 16].
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-

[Opdr. aan:] Den Heeren Genard en
Gittens, voorzitters van het
Vondelcomiteit te Antwerpen,...

3

Voorbericht.

5-10

Vondel als humorist.

11-21

Vondel als kunstvereerder.

22-40

Vondel en zijn tijd.

41-44

Vondel als dichter en mensch.

65-96

Het karakter van ‘Lucifer’.

97-110

Vondel en Milton.

120-163

-

Overdr. uit: De Vl.
Kunstbode. 1889,
232-243, 274-285.
Nederl. Dicht- en
Kunsthalle.
1889-1890,
493-520, 551-567.

Vondel en Oldenbarnevelt.

164-196

Vondel de heldenzanger van Nederland. 197-223
-

Overdr. uit: De Vl.
Kunstbode. 1889,
232-243, 274-285.

Vondels spreukenschat.

224-244

Vondel en Bilderdijk.

245-274

-

Overdr. uit: De
Toekomst. 1889,
417-431, 471-485.

Twee karakters uit Vondel.
-

275-288

Overdr. uit: De Vl.
Kunstbode. 1887,
378-390.

Eenige schoonheden uit Vondels werken. 289-308
De Vondelfeesten te Antwerpen.

309-398
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Inhoudstafel.

[1]

Voor de niet vermelde overdrukken, zie:
Vorige uitg.: 1888.
Antwerpen, Stadsbibl.; Leuven,
Universiteitsbibl.

1892
*Brouwers, J[an] W[illem]
Vondel en de Catalaansche dichtkunst. Redevoering uitgesproken op de plechtige
jaarlijksche vergadering der Koninklijke Vlaamsche Academie van 23 Juni 1892.
Gent, A. Siffer. 1892. 53 blz. [21 × 13].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1892, 253-301.
Antwerpen, Stadsbibl.
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1894
Segers, Gustaaf
Vondels persoonlijkheid. Gent, A. Siffer. 1894. 28 blz. [21 × 13,5].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1894, 391-418.
Antwerpen, Stadsbibl.

1896
Segers, Gustaaf
Het nationalismus van Vondel. Gent, A. Siffer. 1896. 28 blz. [21,5 × 14].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1896, 396-423.

1898
Simons, Lodewijk
Een blik op Vondel als wijsgeer. Naar aanleiding van den eersten Rei uit ‘Lucifer’.
Gent, A. Siffer. 1898. 40 blz. [21,5 × 14]. Drukker...
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1898, 247-286.

1899
Segers, Gustaaf
Vondel als opvoedkundige. Gent, A. Siffer, Drukker... 1899. 46 blz. [21,5 × 14].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1899, 161-206.
Vereeniging Vondel-Museum (Bibl. der Universiteit van Amsterdam).

1902
Salsmans, J[ozef]
Luciferiana. Gent, A. Siffer, Drukker... 1902. 19 blz. [21,5 × 14].
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- Overdr. uit: Dietsche Warande en Belfort. 1902. II, 444-458. Vereeniging
Vondel-Museum (Bibl. der Universiteit van Amsterdam).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

196

Salsmans, J[ozef].
Iets over klanken en rhythmen bij Vondel. Antwerpen, drukkerij J.E. Buschmann,...
1904. 12 blz. [22 × 14].
- Overdr. uit: Dietsche Warande en Belfort. Jan. 1904, 50-62.
Niet in den handel.

1904
Segers, Gustaaf
Vondel gelegenheidsdichter. Gent, A. Siffer. 1904. 50 blz. [21,5 × 14].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1904, 79-128.

1905
Salsmans, J[ozef].
Theologische kantteekeningen op Vondel's Lucifer. Antwerpen, drukkerij J.E.
Buschmann,... 1905. 17 blz. [22 × 14].
- Overdr. uit: Dietsche Warande en Belfort. Juli 1905, 37-53. Niet in den handel.

Segers, Gustaaf
Vondel gelegenheidsdichter. Antwerpen, Boek- en Steendrukkerij Jan Boucherij,...
1905. 38 blz. [24,5 × 16].
- Antwerpen, Stadsbibl.

Ossenblok, E[ligius] J[an]
Eene lezing over Vondel's Treurspel ‘Lucifer’, volgens de schooluitgaven, in de
Belgische onderwijsgestichten gebruikt... Lier, Jozef van In & Cie,
Boekdrukkers-Uitgevers. [1905]. 79 blz. [20 × 14].
- Antwerpen, Stadsbibl.; Leuven, Universiteitsbibl.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

197

1907
Salsmans, J[ozef]
Over Lucifer. Vs. 341 ‘Zijn geheimenis zij bondig’. Antwerpen, Boucherij 1907.
- Overdr. uit: Handelingen der Zuidnederl. Maatschappij van taalkunde.
Amsterdam, Bibl. der Universiteit.

1908
Ossenblok, E[ligius] J[an]
Eene lezing over Vondel's Treurspel ‘Adam in ballingschap’... Lier, Jozef van In &
Cie, Boekdrukkers-Uitgevers... [1908]. 106 blz. [20,5 × 13,5]. portr.
- Met: Een woord vooraf, door J. Salsmans, S.J. Leuven, 11 Juni 1908. Blz. 5-8.
Antwerpen, Stadsbibl. en Mus. van de Vl. letterkunde; Leuven, Universiteitsbibl.

1909
Segers, Gustaaf
Een paar versjes van Vondel opgehelderd. Gent, A. Siffer. 1909. 9 blz. [21,5 × 14].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1909, 90-98.

Aerts, Lambrecht
Vondel's Ommegang. [Hasselt, M. Ceysens. 1909]. 20 blz. [23,5 × 15,5].
- Overdr. uit: 't Daghet in den Oosten. 1909, 33-53.
Onderaan: Peer, den 8 Maart '09.
Leuven, Universiteitsbibl.

Vreese, W[illem] de
Naar aanleiding van Vondel's Uitvaart van mijn dochterken, vs. 1. Gent, A. Siffer,
Drukker... 1909. 3 blz. [21 × 14].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1909, 98-100.
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Segers, Gustaaf
Vondels ‘Lucifer’. Gent, A. Siffer, Drukker... 1909. 41 blz. [21 × 14].
= Handelingen van de Bestendige Commissie voor het onderwijs in en door het
Nederlandsch uitgeg. door de Koninkl. Vl. Academie.
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal -en letterkunde.
1909, 212-252.
Leuven, Universiteitsbibl.

1910
Segers, Gustaaf
Drie karakters uit Vondels ‘Gijsbrecht van Amstel’. Gent, A. Siffer, Drukker... 1910.
24 blz. [21 × 14].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1910, 139-162.

Oorda, I. [Pseud. voor Cyriel Verschaeve]
Vondel's ‘Adam in ballingschap’ eene letterkundige studie. Dendermonde, Bureel
van Jong Dietschland... 1910. 96 blz. [24,5 × 16].
- Op blz. 1 luidt de titel: Uren bewondering voor groote kunstwerken. 2. Adam
in ballingschap.
Overdr. uit: Jong Dietschland. 1909, 125-220.
Leuven, Universiteitsbibl.

1911
Salsmans, J[ozef]
Klank en rhythmus in Vondel's Lucifer. Lier, J. van In & Cie. 1911. 10 blz. [23 ×
15,5].
- Overdr. uit: Leuvensche bijdragen. IX (1910-1911), 183-192.
Vereeniging Vondelmuseum (Bibl. der Universiteit van Amsterdam).
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Vreese, W[illem] de
Een eigenhandig handschrift van Vondel ontdekt. Gent, A. Siffer, Drukker... 1911.
40 blz. [21 × 14]. facs.
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1911, 113-152.

Segers, Gustaaf
Een gesprek met Vondel. Gent, A. Siffer, Drukker... 1911. 48 blz. [21 × 14].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1911, 213-260.

Vermeirsch, [L.]
Inleiding tot Vondel's Lucifer. Antwerpen, Uitgeversmaatschappij ‘Kiliaan’. 1911.
55 blz. [19 × 13].
= Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vl. Hoogeschooluitbreiding.
XIII. 1911, nr 6 = Nr 142.
Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl.; Leuven, Universiteitsbibl.

1912
Segers, Gustaaf
Op wandel met Vondel. Gent, A. Siffer. 1912. 38 blz. [21 × 14].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1912, 21-58.

1913
Muyldermans, J.
Luciferiana. Eene korte bewerking van Vondel's Lucifer, door J. Langhor. Gent, A.
Siffer. 1913. 2 blz. [21 × 14].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1913, 283-284.
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1918
Sabbe, Maurits
Dierenkennis en dierensage bij Vondel. Antwerpen, Gust Janssens. 1917 [= 1918].
219 blz. [21,5 × 14].
- Antwerpen, Stadsbibl.

1920
Verschaeve, Cyriel
Uren bewondering voor groote kunstwerken. I-III. Brussel, N.V. ‘Ons Vaderland’.
1920. 3 dl. [18,5 × 13].
I. Lucifer. [1920]. 142 + [1] blz.
- Op omsl.: 1920. Onder inleiding: Alveringhem, 3 Januari 1920.

II. Adam in ballingschap. [1920]. 126 blz.
- Op omsl.: 1920.

III. Noach en Vondel's drama tegenover het drama in 't algemeen.
- Blz. 159-176: Bijlage: Vondel's Samson!
- Antwerpen, Stadsbibl.

Sabbe, Maurits
Vondel's herbarium. Gent, W. Siffer, Drukker... 1920. 29 blz. [21 × 13].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1920, 341-365; later opgenomen in: M. Sabbe, Letterkundige verscheidenheden,
Antwerpen, 1928, 5-34.
Antwerpen, Stadsbibl.

Segers, Gustaaf
Amsterdamsche schetsjes uit Vondels werk. Gent, W. Siffer, Drukker... 1920. 8 blz.
[21 × 14].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1920, 965-572.
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Amsterdam, Vereeniging Vondel-Museum.
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1921
Sabbe, Maurits
Vondel, Balthasar Moretus II, Leonardus Marius en Hendrik Barentsen. Gent,
Drukkerij Erasmus 1921. [4] + (605-624) blz. [21,5 × 13,5].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1921, 605-624.
Antwerpen, Stadsbibl.

1922
Segers, Gustaaf
Vondel, onze Vlaamsche Dante. Shakespeare's vierde eeuwfeest. 1616-1916. Gent,
Drukkerij ‘Erasmus’. 1922. 33 blz. [21,5 × 13,5]
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1922, 53-85.

Sabbe, Maurits
Heeft Vondel Zuid-Nederland bezocht? [Gent, Drukkerij ‘Erasmus’]. 1922. 4 blz.
[21,5 × 13,5].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1922, 265-268.
Antwerpen, Stadsbibl.

Segers, Gustaaf
Is Vondel in België geweest? Gent, Drukkerij ‘Erasmus’. 1922. 25 blz. [21,5 × 13,5].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1922, 457-481.
Brussel, Koninkl. Bibl.

Segers, Gustaaf
Reukbeelden: a) in Vondels werk. Gent, Drukkerij ‘Erasmus’. 1922. 12 blz. [21,5 ×
13,5].
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- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1922, 867-878.
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Simons, L[odewijk]
Vondel's Tassovertaling. Vergelijking tusschen het handschrift van St. Petersburg
en dat van Oxford naar Canto I. Stanza 1-4; Canto XX. St. 140-144; III, 8, en XI,
70. Gent, Drukkerij ‘Erasmus’. 1922. 44 blz. [21,5 × 13,5].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1922, 985-1018.

Segers, Gustaaf
Gesprek met Vondel in 1917. Gent, Drukkerij ‘Erasmus’. 1922. 25 blz. [21,5 × 13,5].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1922, 953-617.

1923
Simons, L[odewijk]
Vondel's Tassovertaling. II. De rol van den verbeteraar in het handschrift van St.
Petersburg. Gent, W. Siffer. 1923. 57 blz. [22 × 14].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1923, 610-666.

Gessler, Jean
De Fransche verzen van Vondel. Bruxelles, Soc. anon. M. Weissenbruch. 1923. Blz.
583-598. [23 × 15].
- Overdr. uit: Rev. belge de philologie et d'histoire. 1923, 583-598. Buiten de
gewone uitg. 150 luxe-exx. Op het omsl. van de luxe-uitg. luidt het impressum:
Bruxelles, 1923. En dépot à Paris, Libr. ancienne E. Champion; à Bruxelles,
Libr. universitaire M. Lamertin.
Antwerpen, Stadsbibl.: 1 gewoon ex., 1 luxe-ex. Brussel, Koninkl. Bibl.; Leuven,
Universiteitsbibl.

1924
Segers, Gustaaf

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

Lichtstralen uit Vondels werk. Gent, Samenw. Mij. ‘Volksdrukkerij’. 1924. 35 blz.
[21 × 13,5].
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- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1924, 201-235.

1925
Segers, Gustaaf
Eenige karaktertrekken van Bilderdijk tegenover Vondel. Gent, Samenw. Mij.
‘Volksdrukkerij’. 1925. 28 blz. [21,5 × 13,5].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1925, 527-554.

Salsmans, J[ozef]
Of Vondel onbekend blijven mag aan ons volk? Gent, Samenw. Mij. ‘Volksdrukkerij’.
1925. 5 blz. [21,5 × 13,5].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1925, 610-614.
Antwerpen, Mus. van de Vl. letterkunde.

Verschaeve, Cyriel
Uren bewondering voor groote kunstwerken. Brugge, Uitg. Zeemeeuw. 1925. 362
+ [1] blz. [21,5 × 16].
Inhoud:
Hoe Verschaeve Vondel bewondert, door 7-16
B.H. Molkenboer.
Lucifer.

17-132

Adam in ballingschap.

135-232

Noach.

235-293

Vondel's drama tegenover het drama over 295-362
't algemeen.
Inhoud.

[1]

Antwerpen, Stadsbibl.
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1926
Salsmans, J[ozef]
Theologische toelichting bij Vondels gedichten. Gent, Samenw. Mij. ‘Volksdrukkerij’.
1926. 7 blz. [21,5 × 13,5].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1926, 434-440.
Antwerpen, Mus. van de Vl. letterkunde.
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Gessler, Jean
Vondel en Gillis van Vinckenroy. Gent, Samenw. Mij. ‘Volksdrukkerij’. 1926. 32
blz. [25,5 × 16,5].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1926. 499-528.
Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl.; Leuven, Universiteitsbibl.

1927
Gessler, Jan
Tekstcritiek. Vondels ‘over-’ of ‘onaenghenaemste krael’. Een nuttelooze conjectuur.
[Leuven, De Vl. Boekenhalle; 's-Gravenhage, M. Nijhoff. 1927. Blz. 36-38. [26,5 ×
16].
- Overdr. uit: Leuvensche bijdragen. 1927, 36-38.
Antwerpen, Stadsbibl.

Segers, Gustaaf
Vondel en Rembrandt. De kleine meesters. Gent, Samenw. Mij. ‘Volksdrukkerij’.
1927. 23 blz. [21,5 × 13,5].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1927, 482-504.

Simons, Lodewijk
Naar aanleiding van een minder bekend meesterdichtje van Vondel. Gent, Samenw.
Mij. ‘Volksdrukkerij’. 1927. 25 blz. [21,5 × 13,5].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1927, 1197-1221.

1928
Verschaeve, C[yriel]
Uren bewondering voor groote kunstwerken. [I-III]. Brugge, ‘Excelsior’. 1928. 3 dl.
[21,5 × 16].
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[I]. Adam in ballingschap. [1928]. 124 blz.
[II]. Lucifer. 3e uitg. [1928]. 132 blz.
[III]. Vondel's Noach. [3e dr. Z.j.]. 164 blz.
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-

Blz. 5-146: Vondel's Noach. Blz. 147-164: Vondel's Samson.
Antwerpen, Stadsbibl.

Salsmans, J[ozef]
Vondels levensbeschrijving: Van Brandt tot Sterck. Gent, Samenw. Mij.
‘Volksdrukkerij’. 1928. 9 blz. [21,5 × 13,5].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1928, 247-255.
Antwerpen, Mus. van de Vl. letterkunde.

Hoonacker, A. van
Toelichting bij een paar regels uit Vondel's Lucifer. Gent, Samenw. Mij.
‘Volksdrukkerij’. 1928. 5 blz. [21,5 × 13,5].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1928, 789-793.

Segers, Gustaaf
Vondel in het bewogen leven van zijnen tijd. Vondels plastische kracht. Gent,
Samenw. Mij. ‘Volksdrukkerij’. 1928. 20 blz. [21,5 × 13,5].
- Verslagen en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde. 1928,
867-884.
Brussel, Koninkl. Bibl.

*Frijns, W.-M.
Soli Deo. Vondel en de ‘Zeestar’. Leuven, De Vlaamsche drukkerij. 1928. 215 blz.
[24 × 18,5]. portr. prtt.
- Van dit boek zijn er 2000 ex. gedrukt op featherweight papier en 50 ex. op
handpapier genummerd van 1 tot 50 en geteekend door den schrijver.
Met opdracht: Aan onzen ‘Vondelkenner-bij-uitnemendheid’ Dr. J.F.M. Sterck
in hulde en dank aangeboden.
Imprimatur: Mecliniae, 16 Maii 1928.
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Inleiding van den schrijver. 11-18
Eerste deel: Maria in Vondels wereldbeschouwing. 19-119
Tweede deel: Maria in Vondels leven. 111-215
Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl.; Gent, Bibl. der Universiteit;
Leuven, Universiteitsbibl.

1929
Salsmans, J[ozef]
Vondel's ‘Zuid-Nederlandsche’ gedichten. Gent, Ledeberg-Gent, Drukkerij Erasmus.
1929. 7 blz. [22 × 14].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1929, 55-61.
Antwerpen, Mus. van de Vl. letterkunde.

Segers, G[ustaaf]
Vondel, de opvoeder van ons volk en een lichtbaak in onzen tijd. (Bij de
tweehonderdvijftigste verjaring van Vondels dood). 1679-1929. Gent, Drukkerij,
Erasmus. 1929. 25 blz. [22 × 14].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1929, 62-86.

Salsmans, J[ozef]
Vondel voor ons volk. Zijn werk en zijn leven. Leuven, De Vl. Drukkerij. 1929. 119
+ [8] blz. [21,4 × 15,5]. portrr. facss.
- Onder de inl.: Leuven, 5 Februari 1929. Op blz. 8: Stamboom van Vondel's
naaste bloedverwanten.
Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl.; Leuven, Universiteitsbibl.

Segers, Gustaaf
Joost van den Vondel. 1587-1679. Een levensbeeld. Antwerpen, L. Opdebeek. 1929.
20 blz. [27,5 × 17,5].
- Met portr. van den dichter op omsl. en titelbl.
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- Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl.
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Sabbe, Maurits
Vondel, Rubens en Antwerpen. [Antwerpen, Boekdrukkerij Ruquoy, Delagarde &
Van Uffelen. 1929]. 16 blz. [24,5 × 16].
- Overdr. uit: De Vlaamsche Gids. April 1929, 289-304.

Arents, Prosper
Literatuur over Vondel te Antwerpen [in de Stadsbibliotheek met een woordje vooraf
door E. de Bom en portr. van Vondel naar Visscher door J. Livens. Achteraan:]
Antwerpen, Studio Novio. 1929. Blz. 17-52. [29 × 22].
- Nrs. 2-3. April-Juli 1929. van Mededeelingen van de Stedelijke
Hoofdbibliotheek.
Antwerpen, Stadsbibl.

Persyn, Jul[ius]
Vondel's Deensche reizen. Ledeberg-Gent, Drukkerij Erasmus. 1929. 10 blz. [22 ×
14].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1229, 539-548.

1930
Velde, Edg. van de
Vondel en de plastische kunsten. Ledeberg-Gent, Drukkerij Erasmus. 1930. 142 blz.
[26 × 16,5]. portr. prtt.
- Uitg. van de Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde. [VII, 48]. Onder de
inleiding: Brussel, December 1925.
Antwerpen, Stadsbibl. en Mus. van de Vl. letterkunde; Brussel, Koninkl. Bibl.;
Gent, Bibl. der Universiteit; Leuven, Universiteitsbibl.

1932
Geerts, A.M.F.B.
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Vondel als classicus bij de humanisten in de leer. Tongerloo, St. Norbertusdrukkerij.
1932. XV + 254 blz. [24,5 × 16]. portr.
- Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht.
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Op blz. [VIII:] Het manuscript van dit proefschrift is ter perse gezonden den 23
Juni 1932.
Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl.

1934
Sabbe, Maurits
Frans Godin en de keizerskroning van 1658. (Vondel's ‘Lucifer’ gebruikt tegen
Mazarin). [Gent, Vanderpoorten & Cie. 1934]. 17 blz. [22 × 14].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1934, 513-529; later opgenomen in: M. Sabbe. Peilingen. Antwerpen, 1935,
175-194.
Antwerpen, Stadsbibl.

1935
Verschaeve, Cyriel
Uren bewondering voor groote kunstwerken. [Izegem]. Vereeniging ‘Zeemeeuw’,
1935. 392 + [3] blz. [22 × 16,5]. portr.
=

Verzameld werk. [IV].
Hulde-uitg. 1874-1934.
1000 genum. ex. op papier
van Gelder.
Hoe Verschaeve Vondel
bewondert, door B.H.
Molkenboer.

7-16

Lucifer.

17-132

Adam in ballingschap.
Noach.

235-293

Vondel's drama tegenover 295-362
het drama over 't algemeen
Vondel's Samson.

363-379

Vondel's Jozef in Dothan 381-392
en zijn vertolking door het
Vlaamsche volkstooneel.
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Inhoud.

[1]

Colophon.

[3]

Antwerpen, Stadsbibl.;
Brussel, Koninkl. Bibl.

Sabbe, Maurits
Vondel, Rubens en Antwerpen. Toespraak op de Vondel-herdenking in de
Hoofdbibliotheek der Stad Antwerpen, bij de
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250e verjaring van 's dichters afsterven. Antwerpen, V. Resseler, drukker-uitgever.
1935. 20 blz. [25 × 16].
- Overdr. uit: M. Sabbe, Peilingen. Antwerpen, 1935, 5-24. Antwerpen, Stadsbibl.
en Mus. van de Vl. letterkunde;
Amsterdam, Vereeniging Vondel-Museum.

1936
Cornette, [Arthur] H[endrik]
Vondels Leeuwendalers. Ledeberg-Gent, Drukkerij Erasmus, 1936, 20 blz. [22 ×
14].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
1936, 423-434.
Antwerpen, Stadsbibl.

Roemans, Robert
De ‘Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie’ en de studie
onzer Nederlandsche literatuurgeschie denis. De Vondelstudie. [Langemark, Druk.
N.V. Vonksteen. 1936]. 23 blz. [22 × 14].
Overdr. uit: Wetenschap in Vlaanderen. Dec. 1936, 37-42.
Antwerpen, Stadsbibl. en Mus. van de Vl. letterkunde; Brussel, Koninkl.
Bibl.

1937
Roey, B.L. van
Joost van den Vondel, Neerlands onnavolgbare Harpenaar. Band- en penteekeningen
van Ans Versmissen. Oostende, Dominikaansche Missiën en Roepingen... 1937. 149
+ [3] blz. [19,5 × 15,5]. krt.
= Vondel-reeks. 1.
- Met portr. van Vondel op omslag. Onder de voorr.: Oostende, Sakramentsdag,
1935. Op blz. 162: Geslachtsboom van de Vondels en van De Wolfs.
Brussel, Koninkl. Bibl.
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Sabbe, Maurits
[Redevoering uitgesproken op de] Vondeltentoonstelling [in het] Museum der
Vlaamsche letterkunde, Minderbroedersrui. Ingericht door de Stadsbibliotheek, het
Museum Plantin-Moretus en Het Antwerpsch Prenten Kabinet onder de auspiciën
van het Comité der Antwerpsche Propagandaweken. [Antwerpen, Drukkerij van
Uffelen & Delagarde. 1937]. 16 blz. 22.5 × 15, front.
- Op omslag: Antwerpsche Vondelherdenking. 1587-1679. 1937.
Antwerpen, Stadsbibl. en Mus. van de Vl. letterkunde; Brussel, Koninkl. Bibl.;
Brugge, Boekerij; Gent, Bibl. der Universiteit; Leuven, Universiteitsbibl.

Programma Koninklijke Nederlandsche Schouwburg. Tooneeljaar 1937J38.
Antwerpen. Directie Joris Diels. Van 20 Nov. tot 2 Dec. 1937. Nrs. 10-11.
[Antwerpen, Drukk. & Publ. Bernaerts... [1937]. [32] blz. [21 × 13,5].
- Blz. [7:] Portr. van Joost van den Vondel. Blz. [8-11:] Cyriel Verschaeve
Vondel's Lucifer. Blz. [12-13:] Joost ven den Vondel. Blz. [14:] B.L. Royaards,
Een enkel woord over de regie van Vondel's ‘Lucifer’. Blz. [15-18] Lucifer:
Inhoud en programma. Blz. [19:] Twee foto's. Blz. 20-23:] Daan Sternefeld,
De muziek voor ‘Lucifer’. Blz. [24:] Lon Landau. De kostuums.
Antwerpen, Stadsbibl.

Leemans, E.A.
Vondel en Spinoza. Ledeberg-Gent, Drukkerij Erasmus. 1937. 26 blz. [22.5 × 14].
- Overdr. uit: Versl. en mededeelingen der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en
letterkunde. Aug. 1937, 701-725.

Mayer, Al[ois] de
Vondel-toneel in Zuid-Nederland. [Langemark, N.V. Vonksteen. 1937]. [16] blz.
[25.5 × 18].
- Uit: De Vlag. Sept.-Oct. 1937, 189-202.
Antwerpen, Stadsbibl.
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Verdeyen, R[ene]
Over Vondels tooneeltechniek. Ledeberg-Gent, Drukkerij Erasmus. 1937. 14 blz.
[22.5 × 14] uitsl. schema.
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
Oct. 1937, 911-924.

*Overdiep, G.S.
Over Vondels dichtkunst. Ledeberg-Gent, Drukkerij Erasmus. 1937. 32 blz. [22.5 ×
14].
- Overdr. uit: Versl. en meded. der Koninkl. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde.
Oct. 1937, 925-955.

Vondel. Brussel, N.I.R. 1938. 48 blz. [21 × 13.5] afbn., facs., portrn.
=

Programmabrochures van het N.I.R. Nederl. reeks. 26.
Op omsl.: Portr. van Vondel naar een schilderij van J.
Lievens, 1770.
Maurits Sabbe. Vondel en de Vlamingen.

3-11

Drie gedichten van Vondel in verband met
Zuid-Nederland:
De druckkunst. Aen
Balthasar Moerentorf II.

12-13

Antwerpen.

14

Op het overlijden van
14
Isabella Klara Eugenia aan
haar zelf.
*B.H. Molkenboer. Vondel als mensch.

15-23

J. van den Vondel. Zegezang ter eere van Gillis van
Vinckenroy.

24-25

*H.W.E. Moller. Vondel als treurspeldichter.

26-36

J. van den Vondel. Het stockske van Joan van
Oldenbarnevelt, vader des vaderlants.

34

J. Salsmans. Vondel als wijsgeer.

37-44
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Inschrift van Vondel's standbeeld.

46

De bijdragen zijn afgedrukt in de spelling waarin zij
door de sprekers werden gesteld.
Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl.; Gent,
Bibl. der Universiteit; Leuven, Universiteitsbibl.
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1938
Sabbe, Maurits
Oude Vlaamsche Vondel- en Catsdrukken. Gent, Drukkerij Vyncke. 1938. 25 × 16.5.
Blz. 21-31; plt.
- Overdr. uit: Handelingen van het vijfde wetenschappelijk Vlaamsch Congres
voor boek- en bibliotheekwezen. 1938, 21-32.

1939
Mayer, Al[ois] de
Vondel-garve. Bijdrage tot de kennis van het Vondel-toneel. Brussel, Toneelgids.
1939. 43 blz. pltn.
- Opgave volgens: Belgische bibliographie. Jan. 1940, nr. 230.

Sabbe, Maurits
Vondel en Zuid-Nederland met andere opstellen. [Met een woord vooraf door Lode
Monteyne] Antwerpen, ‘Lectura-Uitgaven’. 1939. VII + 87 nlz. 26 × 17. pltn.
- Blz. 1-25: Vondel en Zuid-Nederland. Overdr. uit: De Gids. Nov. 1937, 140-161.
Met portr. van Vondel.
Antwerpen, Stadsbibl.; Brussel, Koninkl. Bibl.

D. Lijst van vondeluitgaven gerangschikt volgens
I. Jaar van Uitgave
17e eeuw
1651.

Bisschoppelijcke staetsi der E. Heeren
Karolus en Andreas, [Brugge].

1657.

Voor Alexander den VII,.... Hantwerpen.

1697.

Ioannes de Boedt-gesant. Brugghe.
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18e eeuw
1771.

Altaer geheymenissen. Brugge.

1786.

Vorstelyke warande der dieren.
Dendermonde.
De vernieuwden Gulden Winkel.
Dendermonde.
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Einde 18e - Begin 19e eeuw
Samson of de heylige vraek. Gent.

19e eeuw
1819.

Gysbrecht van Aemstel. Uitgeg. door
J.M. Schrant. Gent.

1826.

Gysbrecht van Aemstel. Brussel.
Lucifer. Luxemburg.

1853.

Vier treurspelen. Uitgeg. door J.F.J.
Heremans. Gent.

1858.

Drie treurspelen. Uitgeg. door J.F.J.
Heremans. Gent

1869.

Lucifer. [Uitgeg. door J. Busschaerts].
Brugge.

1870.

Drie treurspelen. Uitgeg. door J.F.J.
Heremans. 2e dr. Gent.

1871.

Aanleidinge ter Nederduitsche dichtkunst.
Brugge.

1872.

Jozef in Dothan. [Uitgeg. door J.
Busschaerts. Brugge.

1878.

Drie treurspelen. Uitgeg. door J.F.J.
Heremans. Gent.

1879.

Lucifer. Uitgeg. door P. Busschaerts. 2e
uitg. Brugge.

1884.

Lucifer. Uitgeg. door A.M. Verstraeten.
Gent.

1885.

Gysbrecht van Aemstel. Gent.

1887.

[= 1886]. Jozef in Dothan, Uitgeg. door
A.M. Verstraeten. Gent.
Pascha. Louvain.

1888.

Altaargeheimnissen. Uitgeg. door J.
Erkens. Gent.

1889.

Peter en Pauwels. Uitgeg. door J.
Muyldermans. Rouselare.
Lucifer. Uitgeg. door G. Segers. Ninove.
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1890.

Lucifer. Uitgeg. door A.M. Verstraeten.
Gent. 2e uitg

1894.

Lucifer. [Uitgeg. door P. de Mont]. Gent,
1894.

1896.

Lucifer. Uitgeg. door A.M. Verstraeten.
3e uitg. Gent.

1899.

Jozef in Dothan. Uitgeg. door A.M.
Verstraeten. 2e uitg. Gent.

20e eeuw
1901.

De heerlijkheid der Kerke. Uitgeg. door
J. Muyldermans. Rousselare.
Lucifer. Uitgeg. door J. G[eurts]. Hasselt.

1902.

Lucifer. 4e uitg. bez. door J. Salsmans.
Gent.

1903.

Jozef in Dothan. 3e uitg. bez. door J.
Salsmans. Gent.

1905.

Lucifer. Sint-Martens-Latem.
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1907.

Lucifer. 5e uitg. bez. door J. Salsmans.
Gent.
Rouwdichtjes bijeengebracht door
A.M.Th. van Kempen. Brugge.

1910.

Adam in ballingschap. Uitgeg. door R.
Kiems. Antwerpen.
Adam in ballingschap. Uitgeg. door J.
Salsmans. Leuven.
Adam in ballingschap. Uitgeg. door J.
Salsmans. 2e dr. Leuven.
Jozef in Dothan. 4e uitg. bez. door J.
Salsmans. Gent.
Jozef in Dothan. Aalst.

1911.

Lucifer. Aalst.

1912.

Lucifer. 6e dr. bez. door J. Salsmans.
Gent.

1913.

Adam in ballingschap. [3e dr.]. Leuven.

1914.

Jozef in Dothan. 5e uitg. bez. door J.
Salsmans. Gent.

1917.

Adam in ballingschap. 4e druk. bez. door
J. Salsmans. Gent.

1920.

Jozef in Dothan. 6e uitg. bez. door J.
Salsmans. Gent.

1921.

Jozef of Sofompaneas. Aelst.
Adam in ballingschap. Uitg. door J.
Salsmans. 5e dr. Leuven, Mechelen,
Gent...
Lucifer. 7e druk. bez. door J. Salsmans.
Gent.
Lucifer. 8e druk bez. door J. Salsmans.
Gent.

1922.

Jozef in Dothan. 7e uitg. bez. door J.
Salsmans. Gent.
De druckkunst aen Balthasar Moerentorf
II. [Antwerpen].

1923.

Lucifer. Zonhoven.
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1924.

Lucifer. 9e druk bez. door J. Salsmans.

1926.

Adam in ballingschap. 6e druk. Uitgeg.
door J. Salsmans. Gent.
Jozef in Dothan. 8e uitg. bez. door J.
Salsmans Gent.

1928.

Lyrische poëzie. Uitgeg. door C. de Baere
en J. Verboven. Antwerpen.

1929.

Jozef in Dothan. 9e uitg. bez. door J.
Salsmans. Gent.

1930.

Lucifer. 10e dr. bez. door J. Salsmans.
Gent.
Adam in ballingschap. 7e dr. Uitgeg. door
J. Salsmans. Gent.

1934.

Lucifer. 11e dr. bez. door J. Salsmans.
Antwerpen.

1936.

Jozef in Dothan. 10e uitg. bez. door J.
Salsmans. Antwerpen.

1937.

Lucifer. 12e dr. bez. door J. Salsmans.
Antwerpen.
Adam in ballingschap. 8e druk. Uitgeg.
door J. Salsmans. Gent.
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II. Plaats van Uitgave
Antwerpen.
Voor Alexander den VII. 1657.
Adam in ballingschap. 1910.
Lyrische poëzie. 1928.
De druckkunst aen Balthasar Moerentorf. II. 1929.
Lucifer, 1934, 1937.
Jozef in Dothan. 1936.
Aalst.
Josef of Sofompaneas. 1921 Lucifer. 1911.
Brugge.
Joannes de Boedt-gesant. 1662, 1697.
Altaergeheimnissen. 1771.
Lucifer. 1869, 1879.
Jozef in Dothan. 1872,
Aanleidinge ter Nederduitsche dichtkunst. 1871.
Brussel.
Gysbrecht van Aemstel. 1826.
Dendermonde.
Vorstelyke warande der dieren. 1786.
Den vernieuwden Gulden Winkel. 1786.
Gent.
Samson, of de heylige vraek. [Z.j.].
Adam in ballingschap. 1914, 1930, 1937.
Gysbrecht van Aemstel. 1819, 1885.
Jozef in Dothan. 1886, 1899, 1903, 1910, 1914, 1920, 1926, 1929,
1936.
Lucifer. 1884, 1890, 1894, 1896, 1902, 1905, 1907, 1911, 1912,
1930, 1934, 1937.
Hasselt.
Lucifer. 1901.
Leuven.
Adam in ballingschap. 1910, 1913, 1914.
Luxemburg
Lucifer. 1826.
Ninove.
Lucifer. 1889.
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Roeselare.
Peter en Paulus. 1889.
De heerlijkheid der Kerke. 1901.
Zonhoven.
Lucifer. 1923.
Z. pl. v. uitg.
Bisschoppelijke staetsie...

E. Lijst van bibliotheken
waarin de werken, welke in deze proeve van bibliografie voorkomen,
aanwezig zijn.
Antwerpen.
Bibliotheek van het Algemeen Verbond der Katholieke Kringen.
Museum van de Vlaamsche letterkunde.
Onze Lieve Vrouw-College.
Schoolmuseum.
Stadsbibliotheek.
Bibliotheek van den Eerw. heer Jan Bernaerts.
Brugge.
Boekerij.
Brussel.
Koninklijke Bibliotheek.
Gent.
Bibliotheek der Universiteit.
Koninklijke Vlaamsche Academie.
Leuven.
Universiteitsbibliotheek.
Luik.
Universiteitsbibliotheek.

Amsterdam.
Universiteitsbibliotheek.
Vereeniging Vondel-Museum.
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Leiden.
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde.
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F. Namenregister
Aerts, Lambrecht. 197 (45).
Alleweireldt, Pieter. 187 (35).
Arents, Prosper. 207 (55).
Backer, Louis de. 189 (37).
Baere, C. de. 185 (33), 214 (62).
Bartels, H. 159 (7).
Baude, Broer Augustinus. 187 (35).
Baudt, B.A. 187 (35).
Bernaerts, Jan. 160 (8), 186 (34).
Bom, Emmanuel de. 207 (55).
Borcht, Hendrik vander. 193 (41).
Bouvery, J.B. de. 187 (35).
Brabander, M. de. 191 (39).
*Brouwers, Jan, Willem. 192 (40), 194 (42).
Busschaert, P. 167 (15), 173 (21), 174-175 (22-23), 213 (61).
Cancel, S. 187 (35).
Chaves d'Aguillar, P.F. 187 (35).
Claeys, Hendrik. 191 (39).
Coolman, J. 187 (35).
Cornette, Arthur Hendrik. 209 (57).
Cramer, N.A. 160 (8).
Dela Montagne, Victor Alexis. 187 (35).
*Diferee, Hendrik C. 159 (7).
Dostert. 164 (12).
Du Bois, Peter. 189 (37).
Erkens, J. 172 (20), 213 (61).
*Eynde, van den, 1e luit. 160 (8), 187 (35).
Fabri, Robert. 192 (40).
Farasyn, P.J. 187 (35).
Flines, Q. de. 166 (14).
*Fryns, W.M. 205 (53).
Galle, Cornelis. 172 (20).
Geerts, A.M.E.B. 207 (55).
Génard, Pieter. 191 (39).
Gessler, Jan. 202 (50), 204 (52).
Geurts, Jozef. 176 (24), 213 (61).
Goddyn, Charles. 187 (35).
*Groot, Hugo de. 165 (13).
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Han, A.F. van. 187 (35).
Hansen, Jacob Constant. 190 (38).
Händel. 186 (34).
Heremans, Jacob Frans Johan. 162 (10), 163 (11), 188 (36), 213 (61).
Hollebeke, P.F. van. 187 (35).
Hoonacker, A. van. 205 (53).
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Vergadering van 17 April 1939.
Zijn aanwezig: de heeren A. CARNOY, bestuurder; EM. DE BOM, onderbestuurder;
L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren L. VAN PUYVELDE, A. VERMEYLEN, H. TEIRLINCK, J. SALSMANS, J. MULS,
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, J. VAN MIERLO, J. CUVELIER, R. VERDEYEN, F.
TIMMERMANS, L. BAEKELMANS, L. GROOTAERS, L. MONTEYNE, J. EECKHOUT, E.
CLAES, E. BLANCQUAERT, W. VAN EEGHEM, J. GRAULS, FR. BAUR, 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 J. VAN DE WIJER en A. CORNETTE,
werkende leden.
***

De bestendige secretaris leest het verslag der Maartvergadering. Het wordt
goedgekeurd.
***

Onderscheidingen. - Leopoldsorde. - Bij Koninklijk Besluit van 8 April 1940
werden de heeren leden Prof. L. VAN PUYVELDE en Prof. A.J.J. VAN DE VELDE tot
Commandeur in de Leopoldsorde benoemd. De heer VAN PUYVELDE zal zijn rang
in de orde innemen met ingang van 15 November 1939, naar het reglementair voorstel
van het Bestuur der Academie.
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Uit naam van de vergadering wenscht de Bestuurder, Prof. CARNOY, deze heeren
geluk met hun hooge onderscheiding.

Aangekochte boeken
-

Dialectatlas van Vlaamsch Brabant. Dl. I en II, door Dr H. VANGASSEN;
Vocabulaire du néerlandais de base expliqué en français, par GASTON VANNES;
Krachtpatsers in de Nederlandsche Volkstaal, door Dr C. DE BAERE;
Phonologie. Een Hoofdstuk uit de structurele Taalwetenschap, door N. VAN
WIJK;
- Gestalten, door LAMBERT SWERTS.

Aangeboden boeken
Door de Regeering:
- La Formation du Capitalisme moderne dans la Principauté de Liége au XIVe
siècle, par JEAN LEJEUNE;

Door den Hr J. Lindemans, werkend lid der Academie:
- Nog over Brabantsche Persoonsnamen op - ooi, door Dr J. LINDEMANS;
- Migratie van Plaatsnamen en ‘Siedlungsgeschichte’, door denzelfde;
- Het toponymisch Element ‘schoud, scheld, schild’, door denzelfde;
- Kat, Kade, door denzelfde;
- Een en ander over Plaatsnaamkunde, inzonderheid in Vlaamsch-België, door
denzelfde;
- Nog over den Oorsprong van den Plaatsnaam Leuven, door denzelfde;
- Personificaties in Plaatsnamen, door denzelfde;
- Toponymie van Beigem, door denzelfde;
- Toponymie van Beert, door denzelfde;
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- Jan van Merchtene, Schrijver van de Cornicke van Brabant (1414) door
denzelfde;
- Het voormalig Affligemsch Landgoed Ossegem te Laken, door denzelfde;
- Juffrouw 't Kint. Haar Leven en hare Nalatenschap, door denzelfde;
- De Erfmeierij van Opwijk, door denzelfde;
- De ‘Paretters’ van Beersel, door denzelfde;
- Uit de Memorieboeken. Een Getuigenis over den Boerenkrijg, door denzelfde;
- Brabantsche Woorden: Bots of Bods?; Schods en Schots; Maalder of Mulder?;
Guldeken, door denzelfde;
- Nog over ‘Lenneke-Mare’, door denzelfde;
- De Hoofdplaatsen van de oude Brabantgouw, door denzelfde;
- Oude Brabantsche Geslachten, Alf. 3-11, door denzelfde;
- In Memoriam Meester August De Boeck, door JAN VAN DER HAMEYDE;
- De Spreekwoorden en Aphorismen van Daniël van Oesbroeck, door denzelfde;
- Onze Lieve Vrouw in 't Hammeke te Zemst, door denzelfde;

Door den Eerw. Kan. FL. PRIMS, binnenlandsch eerelid:
- Antwerpiensia 1939 (Dertiende Reeks).

Door de Universiteit te Nijmegen:
- Le merveilleux dans l'OEuvre de Villiers de l'Isle-Adam, door MARIA DAENEN;
- Het Goddelijk Geheim in de Theologie, door G. KRELING, O.P.;
- Het phonologisch en morphonologisch Systeem van het Roermondsch Dialect,
door J.C.P. KATS;
- De Katholieke Universiteit in 1938-1939, door Dr D. FRANSES;
- Kerkelijk Recht en Christelijke Wereldbeschouwing, door Dr W.M. PLÖCHL;
- Twee Byzantijnsche H. Kruisrelieken uit den Schat der voormalige Kapittelkerk
van Onze Lieve Vrouw te Maastricht, door M.A.F.CH. THEWISSEN;
- De Demokratie bij Demosthenes, door A. BRINK;
- Een Geval van Schijndoofheid. - Menselijk handelen onderstelt representatief
Gebruik van vitale Aandoeningen, door J.P.W. ELLERBECK. S.J.;
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- De Iconografie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden, door J.B.
KNIPPING;
- Oorzaak en Schuld van den tweeden Punischen Oorlog, door C.J.C. ARNOLD;
- Ontbinding van de naamlooze Vennootschap naar Nederlandsch Recht, door
TH.W.F. SPEETJENS;
- Charles Utenhove. Sa Vie et son OEuvre, (1536-1600), par WILLEM JANSSEN;
- Juden und Ghetto in der deutschen Literatur bis zum Ausgang des Weltkriegs,
von W. STOFFERS;
- Gids voor het Studiejaar 1939-1940;
- Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1938-1939;
- Jaarboek der St-Radboud-Stichting, 1939;

Door de Universiteit te Groningen:
- Johannes Stephanus Bernard, Medicus en Philoloog 1718-1793, door SJ.
DOUMA;
- De attributieve Genitief in het Middel-Nederlandsch, door G.A. VANNES;
- Het Geslacht Ewsum. - Geschiedenis van een Jonkers-Familie uit de
Ommelanden in de 15e en 16e eeuw, door M. HARTGERINK-KOOMANS;
- Nicolaus Jarichides Wieringa, door C.L. THYSSEN-SCHOUTE;
- Le Protestantisme et le Théâtre de Langue française au XVIe siècle, door G.D.
JONKER;
- Daderschap, door J.L.H. CLUYSENAER;
- Het burgerlijk Proces in eersten Aanleg, door P. LUCAS;
- De Mededeelingsplicht van den verzekerde in Theorie en Practijk, door
H.A.G.J.P. DE JONGE.

Door de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, te Amsterdam:
- Het Korte Sigurdlied, door JAN DE VRIES;
- Virginibus puerisque. - A Study on the Service of Children in Worship, door G.
VAN DER LEEUW;
- Malefijt: Portugeesch Malfeito?, door R. VAN DER MEULEN;
- Trois Textes pré-kempistes du Premier Livre de l'Imitation, édités et commentés
par JAC. VAN GINNEKEN, S.J.;
- Quantiteit en Intonatie, door N. VAN WIJK.
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Mededeelingen
van den Bestendigen Secretaris.
1. - Tienjaarlijksche Prijs voor Philologie. - Op 27 Maart ll. werd, ten gevolge van
een beslissing van de Bestuurscommissie der Academie, een verzoek aan den minister
van Openbaar Onderwijs gericht met het oog op het samenstellen in de toekomst van
de Jury van dezen prijs. Door een besluit van het Ministerie van Openbaar Onderwijs
werd de tienjaarlijksche prijs voor Philologie gesplitst, en de Franschtalige Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België werd
verzocht een lijst van 10 candidaten voor te leggen om de jury samen te stellen. Een
der twee gestichte prijzen is aan de Grieksch-Latijnsche en de Oostersche Oudheid
voorbehouden, de andere aan de moderne philologie d.w.z. aan werken over de
Germaansche en over de Romaansche talen. België bezit een Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde en een Académie de Langue et de Littérature
françaises. Ons verzoek aan den Minister, dat tevens door de Franschtalige
Zusteracademie werd ingediend, kwam hier op neer, dat aan elk van beide Academies,
ten deele en binnen de grenzen van haar bevoegdheid, de keus van de jury voor
moderne philologie zou worden opgedragen.
Het antwoord van den Minister van 15 dr. op het verzoek van beide Academies
laat niets aan duidelijkheid te wenschen over:
‘Krachtens het organiek reglement voor de vijfjaarlijksche en tienjaarlijksche
wedstrijden wordt de beoordeeling dier wedstrijden opgedragen aan een Jury van
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vijf leden, door den Koning benoemd, uit een dubbele voordrachtslijst, opgemaakt
door de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten.
Deze reglementsbepalingen mogen niet gewijzigd worden zonder de toestemming
van laatstgenoemde inrichting.
Ik kan dus niet ingaan op den wensch geuit door de Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde.’
2. - Evangelisch Hervormde Kerk te Gent. - De Academie wordt bij brieve do. 3
April door den Kerkeraad van de Evangelisch Hervormde Kerk van Gent uitgenoodigd
om zich te laten vertegenwoordigen op het 125ste jubileum van de reorganisatie der
kerkelijke gemeente, dat zal gevierd worden, te Gent, op Zondag 21 April.
Prof. A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid der Academie, neemt de
afvaardiging aan.
3. - Poolsche Universiteit in het Buitenland. - Een tweede brief, dd. 7 April vanwege
deze instelling werd onze Academie toegestuurd, ditmaal met het oog op de Academie
voor Kunsten en Wetenschappen te Krakow. Er werd nl. vernomen, dat deze
Academie, in 1872 gesticht, door de Duitsche Overheid werd gesloten. Haar rijke
bibliotheek en prachtige collecties staan op het punt, zoo het schijnt, uit Krakow
weggevoerd te worden. De Poolsche Universiteit in het Buitenland dringt nogmaals
bij onze Academie aan opdat zij de bemiddeling van de Belgische regeering bekome
om de Duitsche Overheid van haar voornemen af te brengen. De vergadering gaat
akkoord om de tusschenkomst van onzen Minister van Buitenlandsche Zaken opnieuw
in te roepen.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

225

Mededeelingen namens de commissies
I. - Commissie voor Middelnederlandsche Taalen Letterkunde. - De heer E.
BLANCQUAERT, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren GOEMANS, VAN MIERLO, CUVELIER, VERDEYEN (voorz.),
CARNOY, GROOTAERS, BAUR en VAN EEGHEM;
en als hospiteerende leden: de heeren LINDEMANS, GRAULS, MULS.
Op de dagorde staat:
1e) Het praefix ver- in familienamen. - Lezing door Dr. J. LINDEMANS, werkend
lid.
Spreker wijst op het taalkundig belang van de studie der persoonsnamen, naar dezelfde
methode als die van de toponymen: de vormen chronologisch nagaan en ook
plaatselijk situeeren.
Wat de ver-namen betreft, moet er geschift worden tusschen de metronymica en
de substitutie van het vander- door het ver-suffix. Deze substitutie schijnt sedert de
14e e. uit te gaan van de Antwerpsche Kempen en zich gradueel uit te breiden over
Brabant en Vlaanderen om het laatst van al West-Vlaanderen te bereiken. Analogisch
werden dan ook sommige metronymica met vander- geschreven.
Aan de bespreking nemen deel de H.H. CARNOY, GRAULS, GOEMANS, GROOTAERS,
BLANCQUAERT en VERDEYEN.
De Voorzitter bedankt den spreker en verzoekt hem zijn stuk te willen afstaan
voor de Verslagen en Mededeelingen. Aangenomen.
II. - Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer TOUSSAINT VAN
BOELAERE, secretaris,
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legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren VERMEYLEN, SALSMANS, MULS, TEIRLINCK (voorz.),
DE BOM, TIMMERMANS (onderv.), en BAEKELMANS;
en als hospiteerende leden: de heeren VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid, BAUR,
MONTEYNE, werkende leden.
Op de dagorde staat:
Een mededeeling over Vondels bekeeringsjaar. - Lezing door Prof. J. SALSMANS,
werkend lid.
Sedert 1637 katholiseerde Vondel, zooals blijkt uit Ghysbrecht van Amstel.
Volgens Molkenboer ging Vondel in 1639 tot het Katholicisme over. Spreker
betwijfelt dien datum en meent dat het even waarschijnlijk blijft dat de bekeering
van Vondel in 1641 heeft plaats gehad. Over dien datum is in verschillende richting
gestreden, nl. door Pater Allard, Schaepman, Klönne en Prof. Molkenboer. Uitvoerig
schetst spreker den gevoerden strijd. De argumenten van Prof. Molkenboer geven
een waarschijnlijkheid, maar geen zekerheid, meent Prof. SALSMANS. Aan de hand
van talrijke archiefstukken en uit eigen onderzoek meent spreker verder te mogen
besluiten dat de datum van den overgang tot de Katholieke Kerk op 1641 kan worden
gesteld. Het bijzonderste document, waaruit dit jaartal zou blijken, is te vinden in de
Litterae annuae van 1641 uit het Archief der Jezuïeten. Uit ditzelfde document blijkt
dat de Jezuïeten op Vondel's bekeering invloed hebben gehad. In welke mate wenscht
spreker in het midden te laten.
De Commissie spreekt den wensch uit dat de studie van Prof. SALSMANS in de
Verslagen en Mededeelingen der Academie zou worden opgenomen.
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Dagorde
1. - Academische Prijsvragen 1943. - De Bestuurscommissie der Academie is van
oordeel dat het aantal prijsvragen voor 1943 kan verminderd worden ten einde het
bedrag der prijzen te verhoogen. Er zouden nl. twee prijsvragen voor de Letterkunde,
één voor de Taalkunde worden gesteld, en b.v. omgekeerd het volgend jaar twee
voor de Taalkunde, één voor de Letterkunde. De leden der prijsvragen-commissie
zullen in Mei door de Academie worden aangesteld. De vergadering gaat met deze
schikking akkoord.
2. - Guido Gezelle-prijs voor Poëzie. - Het Gezelle-Comité kondigt bij monde van
den heer TOUSSAINT VAN BOELAERE aan dat het voornemens is een kapitaal van
30.000 fr. aan de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde te schenken met
het oog op de stichting door de Academie van een vijfjaarlijkschen prijs voor
Nederlandsche poëzie.
De vergadering drukt haar algemeen akkoord met dit aanbod door haar
toejuichingen uit. De bepalingen van het reglement van den prijs zullen vóór de
aanstaande zitting door het Bestuur worden besproken.
3. - Lezing door den Eerw. Prof. J. Van Mierlo, werkend lid: De dichter van
Elckerlyc. - De Bestuurder wenscht Spr. geluk en stelt voor dat zijn studie in de
Verslagen en Mededeelingen zou opgenomen worden. Algemeene toestemming.
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De dichter van Elckerlijc
Door Prof. J. Van Mierlo S.J.,
Werkend lid der Koninkl. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde.
Toen Prof. H. Logeman in 1892 onze Middeleeuwsche moraliteit Elckerlijc volgens
den pas ontdekten incunabeldruk uitgaf(1), trachtte hij tevens na te vorschen wie die
Petrus Diesthemius was, aan wien Christianus Ischyrius in zijn naar dit spel
vervaardigden Homulus zijn Dietsche(2) voorbeeld toeschreef. Zoekende onder de
geleerden van Diest uit het einde der XVe eeuw, vond hij een zekeren Petrus
Dorlandus, die, geboren te Diest (1454), Karthuizer werd te Zeelhem, waar hij in
1507 overleed. Deze was een zeer vruchtbaar schrijver van ascetische werken, meestal
in het Latijn, doch ook in het Dietsch, wat hem in dien tijd beroemd had gemaakt.
Dit bracht Logeman er toe, Petrus Diesthemius, den dichter van Elckerlijc, te
vereenzelvigen met Petrus Dorlandus.
Een gissing die bijval heeft gehad. Of zoo goed als alle geleerden haar overnamen,
zooals L. Willems zegt, zou ik niet willen beweren. Te Winkel, b.v. vermeldt nergens
Petrus Dorlandus en gewaagt over den dichter van Elckerlijc met geen enkel woord;
Kalff(3) zegt alleen: De dichter, waarschijnlijk

(1) Elckerlyc. A fifteenth century Dutch morality, and Everyman, a nearly contemporary
translation. Gent, 1892.
(2) Ik weet wel, dat men de gissing heeft geopperd, dat zoowel Elckerlyc als Everyman naar een
oorspronkelijk Latijnsch spel Quilibet zouden zijn bewerkt, omdat Homulus aan het slot der
opdracht zegt: ‘Quilibet ante fui, mutato nomine dicor Nunc Homulus.’ Maar Homulus zegt
ook, dat zijn voorbeeld op een landjuweel in de moedertaal werd gespeeld. Ook is Quilibet
= Elckerlyc. Daarom acht ik die gissing van geenerlei waarde, al schijnt Prof. J.W. Muller,
Verslagen en Med. 1935, 289, er eenig belang aan te hechten.
(3) G. Kalff, Gesch. der Nederlandsche Letterkunde, II, 339. Groningen, 1907. Dr. H.J.E.
Endepols, in zijn uitgave van Elckerlyc, Lyceumherdrukken, Groningen, 2e druk, 1930 - er
verscheen sindsdien een derde - zegt alleen: met min of meer waarschijnlijkheid.
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Petrus Dorlandus. Prinsen meent: De Hollandsche (sic) schrijver of vertaler schijnt
Pieter Dorland te zijn.(1)
In mijn Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche letterkunde (1928)
had ik eenig voorbehoud gemaakt. Logeman's beschouwingen hadden mij niet kunnen
overtuigen, voornamelijk omdat uit niets bleek, waarom men den dichter van
Elckerlijc juist onder geleerden moest zoeken en ik besloot dat de voorgestelde
identificatie op zwakke gronden berustte.
Onze betreurde collega L. Willems heeft vóór enkele jaren in den schoot van onze
Academie het geheele vraagstuk aan een nieuw onderzoek onderworpen.(2) Hij heeft
de redenen voor het auteurschap van Petrus Dorlandus gewikt en gewogen; een
volledige lijst van diens werken meegedeeld, die hij van bijzonder belangrijke
aanteekeningen liet vergezeld gaan; de mogelijkheden nagespeurd van eenig argument,
dat uit die lijst ten gunste van Petrus Dorlandus kon worden afgeleid; de bezwaren
opgestapeld die tegen dit auteurschap pleiten; om te besluiten: ‘Logeman's identificatie
is stellig een heel vernuftige gissing. Maar na hetgeen ik thans te berde heb gebracht,
zal denkelijk elkeen mij wel moeten toegeven, dat die identificatie per slot van
rekening een zeer, zeer gewaagde gissing blijkt te zijn’.
L. Willems heeft hier ernstig philologisch werk geleverd. Hij heeft heel wat
materiaal bijeengebracht, dat een helder licht op het auteurschap van onze beste
moraliteit, van de beste moraliteit, mogen we zeggen, in de wereldliteratuur, kan
werpen. Hij heeft dan ook het probleem ongetwijfeld dichter bij de oplossing gebracht.
En die oplossing is niet, dunkt ons, wat Willems meende: juist zijn prachtige en sterk
gedocumenteerde studie heeft in mij de overtuiging vastgezet, dat Petrus Dorlandus
wel de dichter van Elckerlijc is.
Dit inzicht te hebben bevorderd zal voor mij de voornaamste verdienste van L.
Willems' studie blijven. Ik meen zelfs, dat onze collega, indien hij niet zoo sterk
onder den invloed,

(1) Handboek, 2e druk, 1920, 158.
(2) De lezing werd, met andere die L. Willems in den schoot onzer Academie over Elckerlyc
heeft gehouden en die in onze Verslagen en Mededeelingen zijn opgenomen, afzonderlijk
uitgegeven door Nijhoff, 's-Gravenhage, 1934, onder den algemeenen titel: Elckerlijc-Studiën.
Naar dit werk wordt hier telkens verwezen.
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ik zou haast zeggen, de obsessie, van Logeman's gissing had gestaan, om ze kritisch
te toetsen en om ze terug te wijzen waar ze zich niet met volkomen zekerheid opdrong,
indien hij er zich van had kunnen vrijmaken, om dan, onbeïnvloed en
onbevooroordeeld, het vóór en het tegen onder elkander te laten opwegen, tot hetzelfde
inzicht zou gekomen zijn, dat hij nu bij anderen zoo sterk heeft bevorderd. Maar ook
de beste geleerden kunnen zich niet altijd onttrekken aan de hen, vaak onvermijdelijk,
omringende atmosfeer van vooroordeelen: ik gebruik het woord niet in zijn
pejoratieve, maar in zijn philosophische beteekenis van praejudicia, d.i. vaststaande,
haast onbewuste, oordeelen, meeningen, gevoelens, waarin een onderzoek wordt
ingezet, en die op dit onderzoek voortdurend inwerken. Een geleerde is ten slotte
ook mensch.
Na L. Willems' geduchte aanval tegen Petrus Dorlandus' auteurschap, moge hier
dit pleit te zijnen gunste volgen.
***

Wat weten wij positiefs over den dichter van Elckerlijc? Feitelijk niets anders, dan
dat hij Petrus Diesthemius heette. Zoo maakt Ischyrius hem ons bekend: de titel van
het door hem in 1536 tot een Latijnsch drama van 1500 verzen omgewerkte spel van
sinne luidt: Homulus Petri Diesthemii, Comoedia in primis lepida et pia, in rem
christiani hominis adprime faciens, Anverpie (sic) quondam in publico civitatum
Brabanticarum conventu vulgariter (in de moedertaal) acta palmamque adepta’. Het
inzicht nu, dat deze Petrus Diesthemius toch wel met Petrus Dorlandus Diestensis
moet geïndentificeerd worden, is bij mij eerst opgekomen door een herhaalde lezing
van het stuk, waarbij het mij duidelijk werd, dat Elckerlijc het werk van een priester
moet zijn. Deze eerste beschouwing is L. Willems ontsnapt; hij heeft er niet aan
gedacht, het spel in zich zelf te onderzoeken naar wat het ons over den dichter kon
leeren; omdat hij steeds het oog heeft gehad op de externe argumenten, waarmee
Logeman en anderen hun gissing hadden gestaafd. Men moet ook dit spel in de
omraming zien van de andere moraliteiten, ja van geheel de literatuur van dien tijd,
om aan te voelen hoe zeer hier een priester aan het woord is.
De theologie van Elckerlijc is in alle opzichten onberispe-
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lijk, zij is nog wel die van een ervaren, ernstig onderlegden theoloog. Reeds het
onderwerp kan er op wijzen: het is de meest aangrijpende preek over het vanitas
Vanitatum, over den Dood, maar omstraald, zooals een priester dit kon doen, met
het licht van de vreugde in de vertroostingen, die de H. Kerk den mensch aanbiedt.
Onmeedoogend wordt hier de mensch teruggeroepen uit den roes van zijn aardsche
genietingen, tot de eenige, alles beheerschende werkelijkheid, den Dood, die zijn
ontzettend licht spreidt over alles waarin de mensch belang had gesteld, waarop hij
zijn vertrouwen had gebouwd, en die de eenige absolute waarde aangeeft van de
dingen tegenover de eeuwigheid. Bij dien bangen overgang van den tijd in de
eeuwigheid, op die onontkomelijke reis, laten vrienden en verwanten den mensch in
den steek; zijn aardsche Goed kan hem niet helpen: hij zou er alleen te slechter bij
varen, te strenger om gevonnist worden. Ook zijn eigen natuurlijke gaven, zijn
Schoonheid, zijn Kracht, zijn Vroedschap, d.i. de natuurlijke menschelijke wijsheid,
(v. 631) vallen hem ten slotte af; tot de Vijf Sinnen toe verlaten hem; Kennisse, d.i.
de uit het geloof tot inkeer brengende en het deugdenleven begeleidende verlichting,
blijft hem bij tot den dood; alleen Deugd, de eerst zoo zwakke, nu door berouw,
boetvaardigheid en de genademiddelen der H. Kerk krachtig opgroeiende deugd,
vergezelt hem vóór God.
Men is nog steeds op zoek naar bronnen voor ons spel. Zoo juist nog heeft men er
het voorbeeld van willen zien in het ‘Dal sonder Wederkeeren’(1). En gewis, ook dit
is een allegorie van den dood. Het zal nu wel niet anders mogelijk zijn, dan dat
allegorieën op zulk een algemeen onderwerp ook in algemeene trekken eenige
overeenstemming vertoonen; maar daarom hebben ze elkander nog niet tot voorbeeld
gediend. Indien dan ook het Dal sonder Wederkeeren de bron voor onzen Elckerlijc
ware geweest, waarom is de dichter niet bij die allegorie van een tornooi, een Pas
d'armes, gebleven, om terug te keeren tot de meest gewone allegorie van een
pelgrimage, een reis? Ook is Elckerlijc

(1) G. KAZEMIER, Elckerlijc, Het Dal sonder Wederkeeren en de Mystiek, in Nieuwe Taalgids,
1940, 87 vlg. Onze studie was reeds geschreven, toen dit opstel uitkwam; het slot moet nog
volgen. Dit is intusschen verschenen, zie verder.
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niets anders dan de gedramatiseerde uitbeelding van de algemeene christelijke leer:
dat alles, waarop de mensch, buiten hem en in hem zelven, zich in dit leven het meest
heeft verlaten, hem bij dien overgang van den tijd in de eeuwigheid, bij den dood,
ontvalt en in den steek laat, behalve de Deugd, die alleen telt in de oogen van God.
Zijn er nu wel zoo speciale bronnen voor de uitwerking van die algemeene gedachte
vereischt, buiten den vorm van de allegorie? Voornamelijk daar deze gedachte in
Elckerlijc nog verbonden wordt met de gedramatiseerde voorstelling van den
christelijken dood.
Het is nu mogelijk, dat, zoolang men alleen bij die algemeene voorstelling blijft,
men niet onmiddellijk tot het besef komt, dat dit spel van een priester moet zijn.
Maar onze dichter heeft die christelijke leer uitgebeeld met een volheid en een
zekerheid, die bij nader inzicht geen twijfel overlaten.
Wij zullen dit in enkele bijzonderheden aantoonen. Zoo bij de rol van het Goed.
Waarom mag Tgoet Elckerlijc niet volgen? Waarom antwoordt het:
Neen, Elckerlijc, ic mocht u letten daer.
Ic en volghe niemant tot sulcker reisen.
Ende al ghinghe ic mede, wilt peisen
So soudi mijns te wors hebben grotelic.
(383-385).

Waarom zou het gezelschap van Tgoet den mensch slechts kunnen hinderen? Waarom
zou het hem ‘letten daer’, zou het er de mensch slechts ‘te wors’ om hebben? Is het
om de hoeveelheid van het Goed? Met andere woorden, zijn het de vele aardsche
bezittingen, die zulk een zwaar hindernis zijn voor het eeuwig heil? Zoo heeft het
onze Elckerlijc-dichter niet opgevat. Het Goed zegt:
Ic legghe hier in muten,
Versockelt, vermost, als ghi mi siet;
Vertast, vervuylt; ic en kan mi niet
Verporren, also ic ben tsamen gesmoert.
Wat wildi mi hebben?

Tgoet ligt dus ‘in muten’, als in een schuilhoek; ‘ver-
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sockelt’ = versukkeld; ‘vermost’ = met schimmel bedekt; ‘vertast’ = door het
opgetast-liggen vuns, bedorven; ‘vervuylt’, gansch vuil; ‘tsamen gesmoert’ = als het
ware verstikt: uitdrukkingen die alle wijzen, niet op de hoeveelheid of de grootheid
van het Goed, maar op het ongebruikt laten liggen, op het slechte gebruik, op het
misbruik, van het Goed.
Zeer leerzaam is wat de Engelsche vertaling Everyman er van gemaakt heeft:
I lye here in corners, trussed and piled so hye,
And in chestes I am locked full fast;
Also sacked in bagges, you mayste se with thine eye;
I cannot stere; in packes low I lye
What wolde ye have?

Hier is het ‘trussed and piled up so hye’ = hoog opgestapeld; het Goed ligt ‘in chestes’
= in kisten; ‘in bagges’ = in zakken; ‘in packes’ = in pakken. Het is een gansch andere
opvatting: de vertaler heeft zoowat alles bijeengebracht, waarin men zijn goed kan
opstapelen of bergen. Hij wijst op de hoeveelheid van het goed. Hij heeft de gedachte
van den Dietschen dichter niet begrepen: de theologisch eenig juiste gedachte. Want
niet zoo zeer de groote hoeveelheid van het aardsche goed is een beletsel voor het
eeuwig heil; maar het verkeerd gebruik dat de mensch er van maakt: het
ongebruikt-laten liggen van aardsche goederen om er de werken van barmhartigheid
mee te beoefenen, zooals Tgoed zegt:
Haddi mi ghemint bi maten
Ende van mi ghedeylt den armen
So en dorfstu nu niet kermen. (401-403).

Het goed wordt den mensch slechts geleend door God. En Tgoet houdt in zijn
antwoorden aan Elckerlijc een heel sermoen over de wijze waarop het Goed den
mensch in 't verderf stort die er zich aan hecht. Gehechtheid aan het aardsche goed,
verwaarloozing van de werken der naastenliefde, dat is het wat onze dichter door
den mond van Tgoet aan Elckerlijc verwijt.
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Deze, zooals ik zegde, theologisch eenig juiste gedachte(1) laat dan ook duidelijk een
priester, nog wel een goed onderlegden theoloog herkennen. Dat het Engelsch dit
niet heeft begrepen, bevestigt het: het geldt hier een eenigszins geschakeerde leering,
die den leek kan ontsnappen. Het bewijst mede, om dit in 't voorbijgaan aan te stippen,
dat het Engelsch een vertaling is. Men mag zelfs beweren, dat zulk een fijn
onderscheid in de gedachte, dat den Engelschman gansch is ontgaan,(2) volstaat om
de prioriteit van Elckerlijk te verzekeren, waarop ik dan ook reeds in mijn
Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche letterkunde heb gewezen.(3)
De vertaler heeft ook eenige van die woorden, als ‘versockelt’, ‘vermost’ niet
begrepen en er een vrije omschrijving van gegeven, die met de verzen van Elckerlijc
overeenstemde, die, volgens hem, de bedoeling van zijn voorbeeld wel zal hebben
weergegeven, maar ze feitelijk geheel heeft gemist. Ook aesthetisch is zijn uitbreiding
zooveel minder waard: zijn opstapeling maakt de gedachte niet intenser.
***

Uit deze eerste beschouwing volgt dus reeds, dat in het Dietsch een godgeleerde aan
het woord is.

(1) In het Dal sonder Wederkeeren is toch juist weer niets van deze gedachte te vinden.
(2) Ook L. Willems heeft (Elckerlyc-Studiën, bl. 173) mijn betoog niet al te best begrepen. Hij
spreekt alleen van een moreelen wenk, dien onze dichter aan de rijken geeft. Neen, het
onderscheid ligt in de leering zelf over het Goed, als hindernis tot de zaligheid.
(3) In de Engelsche literatuur wordt Everyman beschouwd als veruit de beste der moraliteiten.
Maar ook wordt het er gewoonlijk gehouden voor een oorspronkelijk Engelsch werk. Het
mag ons dan verheugen te zien, dat Engelsche geleerden zich ook met de prioriteitsvraag
beginnen bezig te houden en haar zelfs in den zin van de prioriteit van Elckerlijc oplossen.
Aldus E.R. Tigg, in The Journal of English and Germanic philology, October 1939: Is
Elckerlyc prior to Everyman? Vooral door de ontleding van de rijmen komt E.R. Tigg tot
het besluit, dat het Nederlandsch stuk ongetwijfeld oorspronkelijk moet heeten. Zijn studie
is onafhankelijk van die van L. Willems, waarmee hij toch later heeft kennis gemaakt en die
hij dan ook aan het slot van zijn eigen onderzoek critisch samenvat. Ze is eveneens
onafhankelijk van die van Manly en Wood, waarin reeds in 1910 de prioriteit van Elckerlyc
betoogd werd, in Modern Philology, VIII, 219-277, 279-302.
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Van de opkomst van Deugd en Kennisse af wordt ons stuk de dramatiseering van
een echte Ars moriendi, zooals weer een katholiek priester die kon schrijven.
Kennisse is de uit het geloof voorlichtende bovennatuurlijke wijsheid, die den
mensch tot inkeer brengt, tot kennis nl. van zich zelven en van zijn ellendigen
toestand, om hem dan verder te leiden op den weg der bekeering en van het christelijk
leven. Kennisse brengt den mensch dan ook eerst tot Biechte: de terugkeer tot de
deugd en tot God moet gebeuren door het afleggen van den zondenlast. En is weer
de ontmoeting van Elckerlijc met Biechte, de verheerlijking van het sacrament der
biecht die nu volgt, niet duidelijk van de hand van een priester? Elckerlijc komt ‘met
Kennissen tot berouwen’, d.i. met het inwendige licht der genade, dat hem steeds
moet ‘verlichten van binnen’. Biecht legt den berouwhebbenden zondaar penitencie
op; Kennisse zal hem ook bij dit boetewerk voorlichten, niet slechts om hem te helpen
het behoorlijk te volbrengen, maar ook om hem daarbij te matigen en te leeren
wanneer het genoeg is: ‘En slaet niet meer, hebt goeden moet’. Nu is ook Deugd
weer gezond geworden en kan ze Elckerlijc vergezellen. In het kleed van berouwenisse
gehuld, mag Elckerlijc dan zijn natuurlijke gaven, de vijf Sinnen, Schoonheid, Kracht
en Vroedschap oproepen om hem bij te staan op zijn reis: door de vergiffenis die hij
heeft verkregen zijn ook die eigenschappen nu bovennatuurlijk versierd en kunnen
ze bovennatuurlijke, verdienstelijke, werken volbrengen in de genade, die Elckerlijc
nu bezit(1). Ook dit alles is theologisch zeer juist gezien.
Kennisse raadt dan den door Biecht en penitencie met God verzoenden stervenden
aan tot den priester te gaan, om van hem het H. Sacrament, de H. Communie, met
het H. Oliesel te ontvangen. Vijf Sinnen spreekt daarop den lof van den priester. En
die lof, hoe kort ook, verraadt opnieuw den godgeleerde. In enkele verzen wordt
hier, theologisch weer zeer nauwkeurig, de hoogste verheerlijking geboden van den
priester en van den priesterlijken staat: van zijn macht over de sacramenten, waar-

(1) Merkt wel op dat het Duecht is, die Elckerlyc aanzet ook die ‘personen’ op te roepen. Zij
komen en zullen Elckerlyc nu beraden en helpen tot bij het graf:
Wi sullen u alle duecht raden
ende sullen u helpen wel bestieren (vv. 661-62).
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door hij zelfs de engelen te boven gaat; van zijn leerambt; van zijn waardigheid in
de bovennatuurlijke orde, in de orde van het heil.
En dien lof laat de dichter verkondigen, niet door Kennisse, niet door Vroetscap,
maar door Vijf Sinnen: zelfs dat verraadt den priester. De lof immers begint met de
macht van den priester over de sacramenten. De sacramenten nu zijn uitwendige,
zinnelijke teekenen van een inwendige genade. Zoo paste het wel, dat Vijf Sinnen
den bedienaar dier zinnelijke teekenen zou verheerlijken. Die lof komt ook bij de
bediening van het H. Oliesel: het sacrament dat is ingesteld om den mensch te zuiveren
van de smetten, die hij door de vijf zintuigen op zich heeft geladen.
Als dan Kennisse leert, dat Christus ons de sacramenten niet heeft verkocht, maar
aan het Kruis in groot lijden geschonken, en vermaant tegen simonie en onkuischheid,
spreekt Vijf Sinnen de hoop uit, dat geen priester zich aan zoo iets schuldig maakt;
en drukt zonder meer den leeken op het hart hun priesters te eeren en hun leering te
volgen.
Wanneer wij nu verder bedenken, dat ons spel ontstaan is na b.v. Antonis de
Rovere's Quicumque vult salvus esse, met de felle hekeling van misbruiken ook
onder de geestelijkheid; omstreeks denzelfden tijd als Vrou Lorts, met de hevige
satire op allerlei bedrog ook vanwege de priesters; even vóór Erasmus' Laus Stultitiae,
met de bijtende ironie op monniken, priesters, godgeleerden; niet zoo lang vóór
Cornelis Everaert en vóór de spelen van het landjuweel van Gent, dan zal de
kieschheid, waarmede hier dit onderwerp van simonie en onkuischheid even
vermanend slechts wordt aangeraakt, de afwezigheid van alle verdere hekeling van
wantoestanden onder de priesterschap, ons slechts kunnen versterken in de overtuiging
dat hier een priester het woord voert, de pen leidt. En is zelfs de verheerlijking van
het priesterschap in dit spel geen protest vanwege een priester tegen de verguizing,
waaraan de geestelijkheid toen stond blootgesteld, een vermaning tot de leeken om
hun priesters te eerbiedigen en naar hun leering te luisteren? Zijn immers de leeken
niet de schapen, de priesters hun herders?
Als dan de Dood nadert, moeten ook 's menschen laatste vrienden, zijn eigen
natuurlijke gaven, hem verlaten. Om de beurt vallen Schoonheid, Kracht, Vroedschap,
Vijf Sinnen hem
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af. Kennisse begeleidt hem tot voor het graf, tot in den dood. Alleen Deugd vergezelt
den mensch vóór Gods rechterstoel: opera enim illorum sequuntur illos. Ook dit is
theologisch zeer juist; er schuilt zelfs meer achter dan men vermoedt.
Zoo heeft men zich meermalen afgevraagd, wat na de confrontatie van Elckerlijc
met vier buiten den mensch gelegen figuren de confrontatie met vier in den mensch
gelegen eigenschappen nog beteekent. Gewis, de dichter heeft ook deze figuren laten
optreden, om te leeren dat ook al die gaven vergankelijk zijn. Doch men merke op,
dat Deugd het is, die Elckerlijc aanzet om hen op te roepen. Uit de vorige
beschouwingen zal reeds de reden gebleken zijn: de natuurlijke eigenschappen kunnen
in den bekeerden mensch nu bovennatuurlijk werken, bovennatuurlijk verdienen en
deugd beoefenen:
Wi sullen u alle duecht raden
Ende sullen u helpen wel bestieren.

Zoo staan zij hem bij tot in den dood.
Men zegt verder: dat Schoonheid en Kracht afvallen laat zich begrijpen; deze
eigenschappen zijn het sterfelijk lichaam eigen en niet de ziel, maar waarom ook
Vroedschap en Kennis? Dit zijn toch geestelijke eigenschappen, die ons leven ten
goede leiden en ons dus voor God kunnen helpen, die ook eigenschappen der ziel
zelf zijn.
In een merkwaardige bijdrage heeft destijds(1) L.C. Mi-

(1) Op het 14e Philologen-congres in 1931. Zie Handelingen. Vgl. J.W. Muller, Over Elckerlijc,
in Verslagen en Meded. der K. Vlaamsche Academie, 1935, blz. 301 vlg. G. Kazemier, a.c.,
heeft het probleem waarom ook Vroescap en Kennisse afvallen ingezien. Welke oplossing
hij er aan geeft moet uit het vervolg van zijn studie nog blijken. Dit vervolg is intusschen
verschenen. Langs zeer moeizame omwegen tracht G. Kazemier het probleem op te lossen
uit de mystiek, uit Ruusbroec, in 't bijzonder, nog wel in tegenstelling met den H. Thomas.
Van zulk een tegenstelling kan natuurlijk geen sprake zijn. In Elckerlijc vallen ook Vroedschap
en Kennisse den mensch af, omdat bij den dood alle menschelijke weten en gelooven overgaat
in zien en schouwen. En dit is algemeen christelijke leering: Cum autem venerit quod
perfectum est, evacuabitur quod ex parte est... Videmus nunc per speculum in aenigmate,
tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam sicut et cognitus
sum.’ zegt H. Paulus (1 Cor. XIII, 10-12). ‘Al onze kennis op aarde is een kennis als in een
spiegel; maar dan zullen wij God zien van aangezicht tot aangezicht’, het goddelijke licht
zelf zal ons verlichten. G. Kazemier is blijkbaar minder thuis in de philosophie en de theologie
der Middeleeuwen. Zijn verdienste is het, dat hij het probleem heett ingezien en er een
oplossing van heeft gegeven, die, hoewel ze niet al te best begrepen wordt, de goede oplossing
nabijkomt. Maar daartoe waren al die uitweidingen, in 't bijzonder die tegenstelling tnsschen
Ruusbroec en Thomas, niet noodig. Over het voortbestaan der persoonlijkheid schijnt G.
Kazemier zonderlinge opvattingen te hebben. Hij ziet ook bronnen, waar er alleen sprake is
van algemeen christelijke leering.
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chels betoogd, dat Vroescap slechts de alledaagsche levenswijsheid zou
verzinnebeelden; waarom zij ook bij den dood afvalt. Ik kan hem daarin niet volgen:
omdat Vroescap, evenals Cracht, Schoonheyt en Vijf Sinnen, opgeroepen worden
op raad van Kennisse en Duecht, ten einde den stervenden mensch te helpen en te
beraden. Vroescap is wel de menschelijke, natuurlijke ‘Wijsheyt’, de natuurlijke
rede. Met Kennisse weten velen geen weg. L.C. Michels zag er in het ‘berouwvol
zelfinzicht’, zoo wel als ‘het juiste inzicht in het verband tusschen christelijke
levensleer en christelijk leven’, als ‘het naar de Katholieke leer juist geörienteerde
bewustzijn’. Misschien is hetzelfde bedoeld als wat zij zegden: de bovennatuurlijke,
uit het geloof tot inkeer brengende en het deugdenleven begeleidende voorlichting.
In dien zin is het een in de ascetische leer der Middeleeuwen, en nog wel van onzen
tijd, zeer gewoon begrip. Dat nu Kennisse ook den mensch niet over het graf vergezelt,
zou niet beduiden, meent L.C. Michels, ‘dat het de ziel in het andere leven aan
intellectueele vermogens zou schorten, maar dat er aan die zijde slechts één ding van
belang is, Duecht namelijk’. De reden voor den afval van Vroescap en Kennisse ligt,
mijns inziens, veel dieper: Vroescap houdt op bij den dood, omdat de natuurlijke
rede dan overgaat in schouwen: in de Godsschouwing; en Kennisse heeft bij den
dood haar rol vervuld; ook het gelooven gaat over in zien. Kennisse staat trouwens
eenigszins buiten den mensch: zij moet hem ook geleiden en vermanen. Daarom kan
zij na Elckerlijc's dood nog een vermanend en opwekkend woord tot de toeschouwers
richten.
Zoo blijkt ook hier nogmaals hoe geheel deze voorstelling: het oproepen van Vijf
Sinnen, Scoenheit, Vroetheit, Cracht,
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met daarna hun verzaken, met het verzaken zelfs van Vroetheit en Kennisse, uit de
theologie is gegroeid.
Voorgaande en dergelijke beschouwingen zijn het, die in ons het inzicht hebben
bevorderd en de overtuiging vastgezet, dat Elckerlijc niet het werk kan zijn van een
gewoon rederijker, maar een priester, een godgeleerde als dichter moet hebben gehad.
In zijn betoog voor Petrus Dorlandus heeft Logeman wel verondersteld, dat Elckerlijc
het werk van een priester is; dit wordt trouwens nog door anderen, zij het slechts
terloops, erkend(1). Maar hij heeft verwaarloosd dit te bewijzen en uitdrukkelijk aan
te toonen, zoodat die veronderstelling den indruk maakt slechts gedaan te zijn ter
wille van het betoog. Men zou kunnen meenen, dat ook een rederijker met eenige
kennis van de christelijke leering evengoed dit spel had kunnen schrijven. Zoolang
het dus niet vaststaat, dat Elckerlijc noodzakelijk het werk van een priester is, kon
om het even welke rederijker van Diest, die Petrus heette, er de dichter van zijn.
Wij hebben nu echter, dat onze dichter niet slechts een Diestenaar was met name
Petrus, uit het einde der XVe eeuw, maar ook een priester en onderlegd theoloog. En
dit wijst reeds bepaald op Petrus Dorlandus.
Wij kunnen dit nu nog verder bevestigen. Petrus Dorlandus immers was een
Diestenaar uit de tweede helft der XVe eeuw; hij was een vroom priester, een
Karthuizer, en een gezaghebbend theoloog. Meer nog: hij was ook naar den geest
nauw verwant met den dichter van Elckerlijc.
***

Die geestverwantschap heeft ook L. Willems erkend en aanvaard; hij heeft ze echter
niet verder onderzocht noch nader bepaald. Hij zegt er alleen van: ‘De Elckerlijc
werd geschreven met het doel het christelijk geloof te verdedigen en de aandacht te
vestigen op den troost, dien de Kerk den stervenden mensch aanbiedt. Welnu, Doorlant
ook laat geen gelegenheid voorbijgaan om het geloof te verdedigen en al zijn werken
zijn met dit doel geschreven’. Een nauwe verwantschap tusschen beiden blijkt hieruit
zeker niet; men zou haast hetzelfde van alle

(1) Zoo door J.W. Muller, a.c. blz. 301, en nu ook door G. Kazemier.
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christelijke, godsdienstige schrijvers kunnen zeggen, ten minste indien men door
verdediging van het geloof niet verstaat geloofsverdediging, apologetica, in den
engen zin van het woord; in dien zin toch kunnen noch Petrus Diesthemius noch
Petrus Dorlandus geloofsverdedigers worden genoemd; maar wel in den zin van
schrijvers over geloofszaken, over godsdienstige onderwerpen. De geestelijke
verwantschap tusschen beiden gaat echter veel verder.
L. Willems deelt ons een uitvoerige lijst mede van Petrus' Dorlandus geschriften,
volgens een zekeren Karthuizer Andreas van Amsterdam, zooals die in een in 1513
bij Dirk Maertens te Leuven gedrukt werkje van Dorlandus voorkomt. Hij heeft die
lijst onderzocht met het oog op de mogelijkheid, of misschien onder den eenen of
den anderen titel onze Elckerlijc kon schuilen. Dit onderzoek eindigde noodzakelijk
op een Non liquet omdat die lijst slechts Dorlandus' Latijnsche werken vermeldt en
de Dietsche niet aanhaalt, zooals dan ook uitdrukkelijk aan het slot wordt gezegd:
‘scripsit et alia quaedam in lingua nostra vernacula’, hij schreef nog eenige andere
werken in onze moedertaal. Wij moeten dus in die lijst geen Dietsche werken, geen
Elckerlijc, gaan zoeken.
In dien tijd, en tot nog lang in de zestiende eeuw, worden in bibliographieën van
schrijvers werken in de moedertaal slechts bij uitzondering aangetroffen.
Van meer belang echter ware het geweest, in die lijst op enkele verhandelingen te
wijzen, waaruit de nauwe geestverwantschap van Petrus Dorlandus met den dichter
van Elckerlijc kon blijken. Zoo schreef Dorlandus geen werken van eigenlijk
wijsgeerigen of streng theologischen aard; hij heeft echter een heele reeks stichtelijke,
ascetische verhandelingen, tot opbouw van het christelijk leven. Aldus een Speculum
vitae humanae: het werk zelf kennen we niet. Dit gelijkt al heel wat op den titel van
Elckerlijc, die immers een Spieghel der Salicheit heet. Nu mag men nog zóó betoogen,
dat een Speculum vitae humanae geen Spieghel der Salicheit is, maar veeleer een
handleiding zal zijn geweest voor de inrichting van een vroom christelijk leven - het
zal ook wel hebben geleerd hoe men als een vroom christen zal sterven. - en gewis,
onder den titel Speculum vitae humanae schuilt Elckerlijc niet. Maar uit de titels zelf
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mag men reeds afleiden, dat beide werken geestverwantschap bij hunne schrijvers
verondersteîlen.
Verder schreef Dorlandus nog werkjes zooals: Dyalogus de vera hominis
beatitudine, over 's menschen ware geluk. Of nog: De extremis hominum
calamitatibus; de vera hominis sapientia; de dominatu viciorum; de dominatu
virtutum; de pugna seu militia spiritali: alle werkjes van ascetischen aard, die wijzen
op de bemoeiingen van Dorlandus om de christelijke ascese, de verzaking van de
genoegens der wereld, het ware geluk, de ware wijsheid, geheel het christelijk leven
met zijn strijd om de deugd bij de geloovigen te bevorderen. En zijn dit ook niet de
bemoeiïngen van Petrus Diesthemius in zijn Elckerlijc? Zoodat reeds hierdoor de
geestverwantschap tusschen beiden heel wat nauwer wordt toegehaald.
Dorlandus heeft nog meer dergelijke tractaatjes in den vorm van dialogi geschreven;
doch de titels alleen laten niet toe iets over den mogelijken inhoud of de strekking
te bepalen. Een paar echter verdienen onze bijzondere aandacht. Er is vooreerst een
tractaat De sacerdotum dignitate, over de waardigheid der priesters. L. Willems
vermeldt dit wel, doch neemt er verder geen notitie van: hij zocht immers alleen naar
titels, waaronder onze Elckerlijc kon verborgen zijn. Maar in die verdediging van
het priesterschap en in die verheerlijking van de priesterlijke waardigheid treft
Dorlandus toch weer een onderwerp, dat ook Petrus Diesthemius zeer ter harte ging.
Nog een ander tractaat met gelijke strekking heet De institutione optimi pastoris,
quomodo illi vivendum sit. Zoo heeft ook Dorlandus zich bemoeid om de priesters
te verdedigen en om hen tot een echt priesterlijk leven op te leiden. De lof van den
priester in Elckerlijc zou wel het praeludium kunnen zijn geweest tot die latere
uitvoeriger verhandelingen.
Een laatste dialogus waarop wij hier willen wijzen heet in de door L. Willems naar
Andreas van Amsterdam gepubliceerde lijst: Dyalogus inter Distemium et Servatium
de cognitione sui. Daar is vooreerst de inhoud: ‘de cognitione sui’, over zelfkennis;
ook weer een onderwerp, dat verwant is met Elckerlijc: is niet het begin van alle
bekeering, volgens onzen dichter, inkeer in zich zelven door Kennisse? Wat is de
rol van Kennisse eerst anders dan tot kennis van zich zelven, tot inkeer te voeren?
Er is dan de vorm Distemium: Diestenaar;
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de gewone vorm nu is Diestensis; Dorlandus zelf, we mogen het hier uit afleiden,
gebruikte Diesthemius.
Men zou geneigd zijn nog meer uit dezen dialogus te willen besluiten: men zou
onder Diesthemium den auteur zelf willen herkennen. Zoowel bij Andreas van
Amsterdam als in de Bibliotheca Belgica van Valerius Andreas-Foppens, wordt de
dialoog aangegeven als tusschen Diesthemium et Servatium; doch ik vind bij Paquot(1)
een uitvoeriger titel; daar heet het: inter Joannem Diesthemium Blaerum et Servatium.
Zoodat Petrus hier niet zich zelven bedoelt, maar een zekeren Joannes de Blaere, een
stadgenoot, die Benedictijn werd in St. Laurent te Luik, en die een geschiedenis
schreef van de Gelukzalige Juliana de Cornelion. Hij was een vriend van Dorlandus,
wien hij zijn werk toezond, om er de taal van te laten verbeteren.
Dit moge volstaan om vooral de innige geestverwantschap aan te toonen, die Petrus
Dorlandus met Petrus Diesthemius verbond. Een afdoend argument om beiden te
identificeeren is dit op zichzelf nog niet. Doch bij de vorige trekken van
overeenstemming tusschen den dichter van Elckerlijc en Petrus Dorlandus mogen
wij nu ook dezen niet onbelangrijken nog voegen: dat beiden ook naar den geest
nauw verwant zijn; verwantschap die hieruit blijkt, dat beiden niet alleen godsdienstige
onderwerpen behandelen, zelfs niet alleen bepaald ascetische tot inrichting van het
christelijk leven, maar nog hierin, dat beiden zich om gelijke strekkingen van dit
ascetisme hebben bemoeid; zoodat Petrus Dorlandus in zijn verhandelingen
herhaaldelijk terugkomt op motieven en onderwerpen, die ook de dichter van
Elckerlijc, in zijn spel met voorliefde heeft verwerkt.
Een laatste trek van geestverwantschap tusschen Petrus Diesthemius en Petrus
Dorlandus ligt in beider sympathieën voor het humanisme.
Elckerlijc is haast een klassiek spel. Het is geen dor betoog van allegorische
personages die een leer uiteenzetten of het voor en het tegen van een leer bepleiten,
zooals de meeste moraliteiten; het is actie van het begin tot het einde; nog wel tusschen
allegorieën, maar die als echt levende personen optreden, wier abstracte namen
evengoed door die van menschen in vleesch

(1) Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas. Ik gebruikte
de uitgave van 1765, 6e dl. 117, vlg.
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en bloed konden worden vervangen. En die actie is geheel geconcentreerd om dit
ééne: het lot, het tragische lot van Elckerlijc. Zij gaat direct op het doel af, zoo sober
en tevens zoo forsch en zoo vol, staande te midden van het leven, van de tragedie
der tragedieën, zonder nuttelooze uitweidingen, die er den ernst en de wijding van
slechts hadden kunnen breken, zonder duvelryen of zinnekens, zonder overbodige
uitbeelding van uit de losbandigheid en den roes der wereld gegrepen tafereelen,
grootsch, pakkend, tot het bange slot: heel wat klassieker zelfs dan de latere Latijnsche
omwerkingen, waarin de hoofd-idee onder veel Renaissance-bijwerk dreigt verloren
te gaan. Het verwondert dan ook geenszins, dat het spel in de kringen der humanisten
bijval heeft gevonden; wat blijkt uit het feit, dat het tot tweemaal toe door humanisten
in het Latijn werd bewerkt.
Maar ook Petrus Dorlandus was een man van cultuur met humanistische
strekkingen. Daarop zinspeelt de lof, die hem werd toegekend, dat hij mooi
Ciceroniaansch proza schreef. Zijn voorliefde voor den dialoog werd hem ingegeven
door zijn kennis van Cicero's dialogen; de dialoog was trouwens een geliefkoosde
vorm bij de humanisten. Hij heeft in zijn werken veel reminiscenties van klassieke
schrijvers; L. Willems beweert zelfs, dat hij zijn klassieken van buiten schijnt te
kennen. Hij onderhield betrekkingen met bekende humanisten. Judocus Badius
Ascentius, de gevierde humanistische drukker, die te Parijs de Officina Ascensiana
leidde, de vriend van Erasmus, vertaalde zijn legende van de H. Anna beknopt in het
Latijn. Andere schrijvers, zooals zijn vriend Joannes de Blaere, lieten het Latijn van
hun geschriften door hem nazien. L. Willems verklaart: ‘Doorlant is met vele
geleerden van zijn tijd in betrekking geweest; hij voerde met hen een belangrijke
briefwisseling.’ Onze collega had zelfs aanteekeningen hierover gehouden, die hij
zich had voorgenomen een ander maal uit te geven; wat niet meer is geschied. Maar
het voorgaande volstaat om te bewijzen dat Petrus Dorlandus in zijn tijd een
beroemdheid is geweest en dat hij met het opkomend humanisme sympathiseerde.
***
Wat nu te denken over een argument, dat werd afgeleid
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uit een korte lofspraak op Petrus Dorlandus, een Hexastichon extemporarium ad
lectorem. Het komt voor in een in 1514 bij Dirc Maertens gedrukt werkje van onzen
schrijver en luidt:
Fac, quotiens videas monimenta perennia Petri
Dorlandi, legito, lector amice, libens:
Dramata qui facili valuit conscribere vena,
Calluit et pulchram cum Cicerone prosam.

Prof. Roersch, die dit meedeelt in zijn uitgave van Homulus, bl. X, meende er zonder
meer uit te mogen besluiten, dat Petrus Dorlandus ook drama's had geschreven en
zag in deze woorden de afdoende bevestiging van Logeman's gissing. L. Willems
heeft getracht dit bewijs te ontzenuwen, door zijn betoog, dat dramata hier dialogen,
zoo men wil gedramatiseerde dialogen, zou beteekenen. Hij vat dan de laatste verzen
zóó op: dat Dorlandus gemakkelijk dialogen schreef en het Latijn van Cicero machtig
was; waaruit dan, volgens hem, zou volgen dat die dramata wel in proza zullen
geschreven zijn. Ook komt in de lijst van Andreas van Amsterdam, die toch ook in
een bij Dirc Maertens uitgegeven werkje van Dorlandus staat, geen enkel drama
voor, wel dialogen.
Door deze bedenkingen is de kracht van het argument wel verzwakt. Toch laat het
zich nog niet zoo gemakkelijk afwijzen.
Dat dramata dialogen zou beteekenen, wordt hier wel verondersteld; maar geen
voorbeeld wordt er van aangehaald. Ik heb alle groote woordenboeken onderzocht,
van Ducange af, die het woord drama niet eens vermeldt, tot Forcellini en Stephani:
nergens heb ik die beteekenis aangetroffen. En L. Willems moet er ook niet heel
zeker van zijn geweest, daar hij liefst spreekt van gedramatiseerde dialogen: maar
wat zijn dat? Met de verklaring van L. Willems zouden ook beide verzen hetzelfde
beteekenen en feitelijk neerkomen op: Dorlandus schreef dramata in mooi
Ciceroniaansch Latijn. Maar er wordt toch, zou men meenen, een duidelijk
onderscheid gemaakt: hij kon dramata schrijven uit een gemakkelijk vloeiende ader,
en hij was het mooie proza van Cicero machtig. Waaruit men eerder zou afleiden,
dat dramata tegenover proza staat, dat dus
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die dramata in verzen waren gesteld en dat hij ook mooi Ciceroniaansch proza schreef.
Facili vena, een dichterlijke uitdrukking, uit een gemakkelijk vloeiende ader, past
ook als lof veel beter bij verzen dan bij proza. Met Willems' opvatting verder zou
Dorlandus alleen dialogen hebben geschreven: hij schreef vloeiend dialogen en
hanteerde het mooie Ciceroniaansch proza. Maar hij heeft toch nog heel wat anders
dan dialogen vervaardigd; verhandelingen en geschiedkundige werken. Volgens de
andere verklaring echter zou Dorlandus vloeiende dramata in verzen hebben
geschreven en ook het mooie Ciceroniaansche proza machtig zijn geweest.
Dat nu Andreas van Amsterdam geen dramata vermeldt zou ons niet behoeven te
verwonderen: die dramata - wat niet noodzakelijk in het meervoud dient begrepen
te worden - kunnen juist dramata in de moedertaal zijn geweest. De schrijver van dit
elogium, die een andere was dan Andreas van Amsterdam en die dit bij een ander
werkje van Dorlandus plaatste, kan geweten hebben, dat Dorlandus ook dramata
facili vena had geschreven. Zoodat de beteekenis tooneelstuk voor drama nog niet
zoo dadelijk moet opgegeven worden, voornamelijk daar anders het in die verzen
door et (calluit et) zoo duidelijk gemaakte onderscheid wegvalt en de verklaring
drama = dialoog toch steeds gewaagd blijft en door niets wordt gestaafd.
Met dat al is de beteekenis dialoog toch mogelijk en moeten wij het uit die verzen
afgeleide afdoende argument ook missen. Ik beken zelfs, dat L. Willems' interpretatie
het juiste zou kunnen treffen; alleen is de uitdrukking dan tamelijk onbeholpen.
***

Zou dan een Karthuizer voor het tooneel hebben gewerkt?
Hier ontmoeten wij een ander betoog van L. Willems, dat, indien het waarheid
bevat, de candidatuur van Petrus Dorlandus als dichter van Elckerlijc voor goed
onmogelijk zou maken. Uitgaande van het getuigenis van Ischyrius, dat Elckerlijc
aan een wedstrijd onder de Brabantsche steden, dat is wel aan een landjuweel, had
deelgenomen en er den eersten prijs behaald, redeneert Willems: ‘Nu is het een vaste
regel bij landjuweelen, dat de stukken door een kamer voorgedragen het werk zijn
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van den factor dier kamer. Een rhetorica mocht zich niet wenden tot een bekenden
schrijver, die geen lid was der kamer, om hem het vervaardigen van een tooneelstuk
toe te vertrouwen.’ Is Petrus Dorlandus dan de dichter van Elckerlijc, zoo betoogt
hij verder, ‘dan moet hij factor zijn geweest van een of andere kamer.’ Maar Petrus
Dorlandus behoorde tot een besloten orde: hij was Karthuizer. Een Karthuizer-monnik
nu zal wel van zijn overheid geen toelating hebben gekregen ‘om het lustige leven
der rederijkers mee te maken, om over zijn monnikspij het uniform der rhetorica aan
te gorden’. Werpt men nu op, dat ook priesters dit lustige leven der rederijkers
meemaakten, ja, dat juist priesters dikwijls aan het hoofd van een kamer stonden,
hetzij als deken, hetzij als factor, dan luidt het antwoord: die waren natuurlijk van
die verplichting ontslagen (nl. om het uniform der kamer aan te trekken; ook om het
lustige leven mee te maken?) maar, vraagt hij dan, waren er daarenboven nog andere
uitzonderingen?
Zooals men uit deze samenvatting reeds kan opmaken, L. Willems wil te veel
bewijzen, zoodat hij op den duur niets bewijst.
Wat vooreerst de voornaamste stelling betreft, waarop geheel dit betoog berust,
dat nl. een kamer aan geen wedstrijd, geen landjuweel, mocht deelnemen met een
spel dat niet door haar eigen factor was vervaardigd, ik vrees dat ze alleen werd
uitgedacht pour le besoin de la cause en totaal uit de lucht is gegrepen. Ik heb allerlei
gelezen over rederijkers, over de inrichting der kamers, over de wedstrijden en
landjuweelen; ik heb, meen ik, al de nog bewaarde en uitgegeven reglementen en
statuten van rederijkerskamers(1) doorloopen, doch nergens daarin een dergelijke
bepaling aangetroffen. En L. Willems zegt ons niet waarop zijn bewering steunt. Ze
is ook zeer onwaarschijnlijk.
Over de inrichting der landjuweelen in de vijftiende eeuw weten we zoo goed als
niets. Eerst over latere landjuweelen, over dat van Gent in 1539 en dat van Antwerpen
in 1561, hebben we uitvoerige berichten. Doch nergens komt hierin, bij mijn beste

(1) Zie de lijst er van bij Pr. Van Duyse, De Rederijkkamers in Nederland, Gent, 1900, bl. 22-23.
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weten, het voorschrift voor, dat een kamer alleen met een door haar eigen factor
gemaakte spel mocht optreden. Wel mogen we veronderstellen, dat dit, vooral later,
gewoonlijk het geval zal zijn geweest, zoodat we, om te weten door wien de
verschillende, op die landjuweelen vertoonde stukken werden vervaardigd, gewoonlijk
naar den factor der onderscheiden kamers gaan zoeken. Maar wie zal daaruit alleen
met stelligheid willen besluiten, dat b.v. het spel van Oudenaarde te Gent zeker van
Matthijs de Castelein is, dat van Brussel zeker van Gijsbrecht Merckx, enz.? Het
spel van Brugge bij ditzelfde landjuweel wordt door collega Van Eeghem
toegeschreven aan Cornelis Everaert. Heeft hij er wel aan gedacht, dat dit volgens
L. Willems' stelregel onmogelijk moet zijn, daar C. Everaert nooit factor is geweest
van geen enkel der twee Brugsche kamers, al arbeidde hij voor beide? Een factor
kon immers in dienst van verschillende kamers staan. En het gebeurde meermalen,
dat steden elkander een bekenden factor betwistten, zoodat een stad om hem in haar
dienst te behouden, hem een jaarlijksche rente uitbetaalde, zooals Brugge dit deed
voor Antonis de Rovere, Brussel voor Colijn Caillieu enz. Jan van den Berghe trok
als factor van Brussel naar Antwerpen, en dan weer terug naar Brussel.
Trouwens, hoever was de factor, als factor, zelfs vast lid van een kamer? In vele
reglementen van kamers wordt niet eens van een factor gesproken. Een factor werd
door de kamer in dienst genomen tegen een soms vrij geringe vergoeding; bood een
andere kamer meer, dan kon hij daarheen overgaan. Wie zal nu zeggen, dat de kamers
eerst een vasten factor moesten hebben, die als vast lid voor die kamers werkte, eer
zij aan een wedstrijd konden deelnemen, omdat haar stukken door zulk een factor
moesten vervaardigd zijn om te mogen meedingen?
Men begrijpt alleen, dat een kamer niet mocht meedingen met het werk van een
andere kamer; men begrijpt ook, dat het meedingende stuk oorspronkelijk moest
zijn, al komt wel eens op een chaerte de vermelding voor dat het nieuw of oud mocht
zijn(1). Maar waarom mocht het geen werk zijn van iemand anders dan van den factor,
van iemand zelfs die geen vast lid van de kamer was, tot wien de kamer zich echter
kon wenden, of die op eigen initiatief een stuk voor die kamer had vervaardigd?

(1) Zie b.v. Pr. Van Duyse, o.c., bl. 72.
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En buiten de vaste leden telden de kamers ook liefhebbers, ook sympathiseerenden,
ook eereleden. Waarom zou het desnoods niet voldoende zijn geweest, dat een stuk,
waarmee een kamer naar den prijs dong, van één dezer kwam?
Men kan alleen zeggen, dat ieder kamer moest optreden met een eigen stuk; wat
niet beteekent dat dit door haar factor of zelfs door een harer leden moest zijn
vervaardigd.
Hiermede valt ook het vervolg van L. Willems' redeneering. Ik wil dan ook niet
beweren, dat Petrus Dorlandus ooit factor of zelfs vast lid van een kamer is geweest.
Doch het bewijs dat L. Willems brengt om die mogelijkheid uit te sluiten houdt geen
steek. Petrus Dorlandus, zegt hij, behoorde tot een besloten orde. Meent men dan,
dat leden van een besloten orde geen deel mochten nemen aan ‘het lustige leven der
rederijkers?’ Het lustige leven is wat veel gezegd. Een rederijkerskamer was een
geestelijke broederschap, en daar waren priesters, zelfs reguliere priesters, priesters
ook uit een besloten orde, wel op hun plaats. De priesters waren er zelfs de
voornaamste leiders. Waarom zou dan aan reguliere priesters zijn verboden geweest
wat seculiere priesters niet alleen mochten, maar als een voorname taak van hun
priesterlijken arbeid beschouwden?
Ook zien wij, dat niet alleen seculiere, maar ook reguliere priesters vaak voor
rederijkerskamers werkten. Om nu van geen seculiere geestelijken te gewagen, b.v.
van Matthijs de Castelein of van H. Maes, die de VII Weeën van O.L. Vrouw dichtte:
Jan Amours, nog wel een Cisterciënser-monnik van de abdij van Vlierbeek, bij
Leuven, kreeg in 1443 opdracht van het magistraat van deze stad om de spelen Van
O.L. Vrouwen miraculen en van de drie Ierarchien samen te stelllen(1); misschien is
hij zelfs de dichter der zeven blijdschappen. De Brugsche Dominikaan, Jan Bouds
of Bonds, is bekend als dichter van geestelijke spelen(2); een ander Dominikaan, Chr.
Fastraets, dichtte nog in de zestiende eeuw het Spel van St. Trudo.
Uit deze enkele bekende voorbeelden blijkt dus voldoende, dat ook leden van een
besloten orde rederijkersspelen vervaardigden, die door de rederijkers werden
opgevoerd: hoe zou het

(1) Edw. van Even, Onbekend Vlaamsch dichter, Gent, 1897.
(2) Tijdsch. Nederl. Taal- en Letterkunde, De Wolf, 1895, 303.
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dan verboden zijn geweest, dat kamers aan wedstrijden deelnamen met zulk
tooneelwerk van reguliere geestelijken? Petrus Dorlandus kon dus ook als Karthuizer
door een of ander kamer, wij weten niet of door een kamer van Diest(1), zijn verzocht
om een spel voor haar te maken; of zelfs een kamer kon met een door Petrus
Dorlandus vervaardigd spel aan een wedstrijd hebben deelgenomen.
Men zou zich nog kunnen afvragen, hoever de mededeeling van Ischyrius, dat ons
stuk aan een landjuweel heeft deelgenomen, geloof verdient. Wij hoeven haar niet
in twijfel te trekken; toch is er niets in het spel dat zulke bestemming verraadt. Een
eigenlijke proloog ontbreekt. In de Naprologue wordt het woord gericht tot ‘cleyn
ende groet’: nergens een zinspeling op een kamer, die het landjuweel had
uitgeschreven, of op een wedstrijd, of op om het even wat van dien aard, zooals dit
wel het geval is in de spelen van de landjuweelen van Gent, 1539, en van Antwerpen,
1561. Ook blijkt nergens op welken sin het stuk is gesteld. Zeker werd ons spel niet
opgevoerd bij het landjuweel van Antwerpen in 1496, waar de opgegeven sin luidde:
‘Dwelck die meeste misterie was die Godt oyt wrochte Totter menscher salicheyt’
en waar De Ongheleerden van Lier den eersten prijs behaalden(2). Op welk landjuweel
van Antwerpen Elckerlijc dan bekroond werd, is onbekend. De Oudste druk is van
1495.
***

Een laatste vraag die nog op een antwoord wacht is: Werd Petrus Dorlandus ooit
Petrus Diesthemius genoemd? Het spreekt vanzelf, dat, ware dit het geval alle twijfel
sedert lang zou opgeheven zijn.
Wij hebben er dan ook geen positief bewijs voor. In de van

(1) L. WILLEMS beweert dat Petrus Dorlandus zeker geen lid kon zijn van de Diestersche kamer
Christus' oogen, omdat deze eerst in 1502 werd opgericht. Toch heeft men een zinspeling
op de spreuk dezer kamer ‘Christus oghen doersien alles’ gezien in vv. 140-1: ‘God die alle
gronde doersiet met sinen godliken oghen’. Een kamer kon ook reeds eenigen tijd bestaan,
alvorens ze officiëel werd ingericht of erkend. Er bestond te Diest nog een oudere kamer, de
Lelie.
(2) Belgisch Museum, I, 149.
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hem uitgegeven werken en in sommige handschriften heet hij: Petrus Dorlandus.
Doch zoo noemden hem de uitgevers en de kopiïsten, zooals blijkt uit de begeleidende
epitheta ornantia: religiosi viri, venerabilis patris, doctissimi patris, enz. In de uitgave
van zijn Chronicon Carthusiense, Keulen 1608, heet hij: Petrus Dorlandus Diestensis.
Logeman beweerde, dat hij een uitgave van dit chronicon had gezien met Petrus
Diestensis alleen; en hij drukt er op: zonder Dorland ‘without Dorland’. Maar hij
zegt niet welke die uitgave is. L. Willems beweert, dat in de Keulsche uitgave althans
en in twee handschriften, die hij van het werk had ingezien, de benaming telkens
luidt: Petrus Dorlandus Diestensis. Hoe heeft Logeman dan zoo stellig kunnen
beweren, dat Dorlandus ontbrak? Heeft hij nog een andere uitgave gekend?
Soms vindt men in handschriften eenvoudig Frater Petrus, Carthusiensis: en dit
zal wel de benaming zijn, waaronder hij zich zelven gewoonlijk te kennen gaf. Maar
dan heeft men hem, die zich zelven Frater Petrus noemde, in de kringen der
humanisten, waar hij zoo goed bekend was, eenvoudig als Petrus Diesthemius kunnen
voorstellen. Zou zelfs de vorm Diesthemius, tegenover den meer gebruikelijken
Diestensis, er niet op wijzen, dat Petrus zich zelven ook zoo heeft geheeten, daar we
weten dat hij dien vorm gebruikt? Wat daar ook van zij: wanneer een humanist een
Dietsch stuk omwerkt en het zonder meer toeschrijft aan Petrus Diesthemius, dan is
deze in de kringen der humanisten een goed bekende geweest; en wie kon er dan
daar zoo onmiddellijk onder dien naam herkend worden, als de in dien tijd zoo
beroemde, om zijn humanistische sympathieën ook gevierde Petrus Dorlandus van
Diest?
Het is trouwens bekend, dat, in die tijden nog, dezelfde persoon met verschillende
namen kon worden genoemd: met zijn voornaam, verbonden met een soort van
familie- of verwantschapsnaam; of met een aangeving van zijn afkomst. Zoo kon
dezelfde Petrus van Diest nu eens Petrus Dorlandus heeten, dan weer Petrus
Diesthemius(1). De humanisten gebruikten zelfs gaarne de aangeving van de afkomst:
Badius Ascensius, Erasmus Rotterodamensis.

(1) Ook Logeman had dit door voorbeelden aangetoond.
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Om te besluiten:
Bij onze opsporingen naar den dichter van Elckerlijc zijn we niet vrij te zoeken
om het even waar. We moeten rekening houden met zeer concrete en bepaalde
gegevens. Een naam als Petrus Diesthemius voor den auteur van een spel van sinne
zou ons op zich zelf weinig leeren; het kon de naam zijn van om het even welken
rederijker, die Petrus heette en van Diest afkomstig was. Doch die Petrus, van Diest,
leefde op het einde der XVe eeuw. Hij was geen gewoon rederijker, maar een priester,
een vroom priester en een onderlegd theoloog. Zijn werk vertoont verder bepaalde
ascetische bemoeiingen om het christelijk leven in te richten. Het heeft ook in
humanistische kringen bijval gehad. Hij zelf moet in zijn tijd eenige beroemdheid
hebben verworven, om nog zoo lange jaren later als Petrus Diesthemius zonder meer
onmiddellijk herkend te worden. Maar zoo zijn we op een zeer beperkt terrein
gekomen, zoodat, wanneer we iemand vinden, die ten volle aan deze
persoonsbeschrijving beantwoordt, we zeker mogen zijn den dichter van Elckerlijc
te hebben ontdekt.
Zoo iemand nu is Petrus Dorlandus. Hij is een Petrus, van Diest. Hij kon dertig a
veertig jaar oud zijn, toen Elckerlijc werd geschreven. Hij was een vroom priester,
een geschoold godgeleerde. Hij schreef, naast historische werken, een reeks
verhandelingen tot opbouw van het christelijk leven van leeken en kloosterlingen,
die vaak in de motieven nauwe verwantschap vertoonen met de motieven van
Elckerlijc. Hij wordt zelfs gezegd vloeiend ‘dramata’ te hebben vervaardigd, wat,
althans in de natuurlijke beteekenis van het woord, op tooneelwerk schijnt te wijzen.
Hij schreef ook in het Dietsch. Hij was een beroemd man in zijn tijd. Hij had
humanistische sympathieën, zoodat hij in de kringen der humanisten gemakkelijk
als Petrus Diesthemius is kunnen bekend blijven. Hij was wel is waar kloosterling,
maar ook kloosterlingen konden een actief deel nemen aan het werk der rederijkers.
En naast hem is in de jaren geen enkele beroemdheid op geen enkel gebied bekend,
die ook maar van verre op deze bepaalde persoonsbeschrijving gelijkt, die ook maar
Petrus van Diest zou hebben geheeten.
Het wil ons voorkomen, dat de betrekkingen tusschen Petrus Diesthemius en Petrus
Dorlandus Diestensis of Diesthemius, zooals hij zelf schreef, zóó nauw werden
toegehaald, dat we nu, zonder gegronde vrees van ons te vergissen, mogen
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besluiten, dat de dichter van Elckerlijc ongetwijfeld deze Petrus Dorlandus of Petrus
Doorlant is. Dat L. Willems dit niet heeft ingezien heeft zijn oorzaak alleen hierin,
dat het niet bij hem is opgekomen het stuk Elckerlijc te onderzoeken naar wat het
ons over den persoon zelf van den dichter kon leeren.
Staat het eenmaal vast, dat deze een priester en een geschoold theoloog was, dan
reeds volgt Petrus Dorlandus vanzelf.
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Vondels bekeeringsjaar
door Prof. J. Salsmans S.I. werkend lid.
Vóór eenige jaren (bijzonder in de Vondelkroniek, 1932, Wanneer werd Vondel
katholiek?) heeft Prof. Dr. Molkenboer O.P. wederom de vraag te berde gebracht,
in welk jaar onze groote dichter tot de Katholieke Kerk overging.
Niemand betwijfelt, dat hij, vooral sedert 1637, ‘katholiseerde’, zooals duidelijk
blijkt uit Gijsbrecht van Amstel, enz.(1). Een ernstig man als Vondel ging zeker niet
overhaastig te werk, maar wilde met volle overtuiging den ‘grooten stap’ doen. Wij
laten hier dit psychologisch proces onbesproken(2). Zoo is geleidelijk zijn genegenheid
gegroeid tot zekerheid, met Gods genade. De eenige vraag die redelijk kan gesteld
worden, is deze: In welk jaar geschiedde zijn officieele opname in de Roomsche
Kerk, eventueel door het Doopsel(3) onder voorwaarde (dat

(1) Zie ook Dr. Sterck, in Gedenkboek aan Prof. Molkenboer (1939) aangeboden, blz. 230.
(2) Zie vooral Dr. Brom, Vondels Bekering en Vondels Geloof.
(3) Het is moeilijk uit te maken of Vondel overgedoopt is: aldus Prof. Molkenboer in
Vondelkroniek (1939, blz. 163). Inderdaad. Bij gebrek aan documentatie omtrent 's dichters
opname in de Kerk, merke men op dat de Doopsgezinden of Mennonieten het Doopsel
toedienden, niet in de kinderjaren, maar op volwassen leeftijd. Bij Vondels geboorte te Keulen
waren zijn vader en moeder hoogst waarschijnlijk reeds Doopsgezind, al merkt men nog
katholieken invloed van wege zekere familieleden (Dr. Sterck, Leven van Vondel, blz. 3,
99). Het is dus waarschijnlijk dat de dichter niet in zijn kinderjaren, maar te Amsterdam in
de Doopsgezinde gemeente gedoopt is.
Achtte de katholieke geestelijkheid het noodig de zich bekeerende Mennonieten te herdoopen
sub condicione, omdat nl. het eerste Doopsel niet onbetwijfelbaar geldig werd toegediend?
Daarover vinden we juist een aanwijzing in den vermaarden tekst der Litterae annuae (zie
verder; op dat punt zal men haar betrouwbaarheid toch niet betwijfelen!): bij het verhaal van
Vondels overgang staan vermeld de bekeering en het Doopsel van zijn dochter Anna (deserto
Mennone... salutaribus undis expiatam) en van zijn nichtje uit Hoorn (baptismate initiata),
wier ouders inter Mennonistas primi waren. Dat ook Vondel overgedoopt werd, is dus zeer
waarschijnlijk, hoewel dat niet staat in ons document.
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een vroeger doopsel ongeldig geweest was) of althans door de geloofsbelijdenis,
beide gevolgd door de Eerste Communie.
G. Brandt in zijn Leven van Vondel spreekt van 's dichters ‘afwijking’ tot het
Katholicisme, daar waar hij de gebeurtenissen van 1639 behandelt, zonder evenwel
te zeggen dat in dit jaar de officieele opname in de Katholieke Kerk geschiedde. In 1868 en volgende jaren wezen E.P. Allard(1) en andere Jezuïeten op handschriften
uit hun Archief, de Jaarberichten of Litterae annuae van 1641, waaruit zij besloten
dat Vondel in dat jaar den grooten stap gedaan had, ook door toedoen hunner
Ordebroeders. - Daarop ontstond in 1885 een vrij heftige pennestrijd met Dr.
Schaepman en Rector Klönne, niet zoozeer over het bekeeringsjaar, dan wel omtrent
den overwegenden invloed van Leonardus Marius, pastoor van het Begijnhof, als
voornaamsten bekeerder.
Van Lennep, Alberdingk-Thijm, Baumgartner, Leendertz, Barnouw en veel anderen
namen ook 1641 aan. Evenzoo Dr. Sterck in de groote Vondel-uitgave der
Wereldbibliotheek (Dl. III, 1929, blz. 28; Dl. IV, 1930, blz. 9), alsook in zijn Leven
van Vondel; in de Aanvullingen bij dat Leven (1937) blz. 5, en in het IXe Deel der
W.B. uitgave, blz. 973, geeft hij wel het betoog van Prof. Molkenboer weer, doch
daaruit mag men geenszins besluiten dat hij voor 1639 gewonnen is (Vondelkroniek,
1939, blz. 161). Prof. Brom in Vondels Geloof (1935) neemt 1639 aan (blz. 196,
200); daar integendeel Verwey, in zijn uitgave van 1937, nog 1641 handhaaft, zooals
nu nog anderen(2) doen.
In de Katholieke Encyclopaedie (Dl. 23; kol. 635) schrijft E.P. Molkenboer
kortweg: ‘...het Katholicisme, dat hij in de tweede helft van 1639... omhelsde’.
Eveneens in Vondelkroniek van 1939 (blz. 125) spreekt hij alsof het jaartal 1639 een
uitgemaakte zaak was. Ook in zijn radiorede, ter gelegenheid van de

(1) Vondels Gedichten op de Sociëteit van Jezus (in de eerste aflevering der Studiën); Laurens
en Vondel, bekeerder en bekeerling (Studiën, 1885); Vondels Bekeering (Ibid. 1908) enz.;
Van Lommel, De historische waarde der Litterae annuae... (Ibid. 1886); (F. Heynen), Een
nieuw document... (Ibid. 1886).
(2) Als Dr. Smit (Nieuwe Taalgids, 1935); Dr. De Raaf in N. Rott. Courant van 19 Oct. 1939;
en andere Vondelkenners die niet wenschen hier genoemd te worden.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

257
Herdenking van Vondels overgang, den 21 October 1939 te Amsterdam (zie De
Maasbode, 20 October) en in zijn Gedachtenisrede(1), verschenen in Streven
(Antwerpen, Decembernummer 1939). In het Feestnummer van de Vondelkroniek,
bij den 60en verjaardag van Prof. Molkenboer, in het Gedenkboek hem door zijn
vrienden aangeboden, en in Vondelkroniek, 1940, 1, wordt ons onderwerp met geen
nieuwe gegevens verrijkt.
***
Met al den diepen eerbied, dien wij koesteren voor de uitstekende Vondelkennis van
den Professor van Nijmegen, lijkt het ons, dat de aangevoerde argumenten in de
Vondelkroniek van 1932 en 1939 niet doorslaande zijn. Noch uit het feit, dat Brandt
van de ‘afwijking’ van Vondel spreekt bij het jaar 1639(2), noch uit woorden als: Dus
quam hij tot de Roomsche Kerk’ (Vondelkroniek, 1939, blz. 128-129), noch veel
minder uit verzen van Maeghden (1639) en Gebroeders (1639), kan men met zekerheid
afleiden, dat de opname in de Katholieke Kerk in dit jaar plaats greep. En dat de
Litterae annuae onnauwkeurig zijn vooral op chronologisch gebied kan, zooals voor
elk historisch document, waar zijn door vergissing of foutief overschrijven, als het
de aanwijzing van een datum in 't voorbijgaan betreft; maar dat wordt heel wat
onwaarschijnlijker, wanneer, zooals hier, de gebeurtenissen volgens de jaren verdeeld
worden, bij wijze van Jaarberichten of Annales.
Wij stellen dus zeer bescheiden de vraag, of men nu heelemaal geen rekening meer
hoeft te houden met den passus uit de Litterae annuae Missionis Hollandicae anni
1641, een onderdeel der Litterae annuae Provinciae Flandro-Belgicae 1641: de
Missie van Holland behoorde tot de Vlaamsche Provincie van de Sociëteit.
Om den lezer te laten oordeelen drukken wij dien tekst

(1) Op dezelfde plechtigheid zeide Z.E. Mgr Huibers, bisschop van Haarlem: ‘Al is de juiste
datum niet nauwkeurig te bepalen, het is een treffende gedachte dit groote feit (Vondels
bekeering) te gedenken.’ Vondelkroniek 1940, blz. 1.
(2) Wat men ook zegge, ‘afwijking’ kan zeer goed het ‘katholiseeren’ van den dichter beduiden.
En de volgende woorden: ‘Dus quam hij...’ wijzen ook niet noodzakelijk op de officieele
opname in de Kerk: die was trouwens voor den protestantschen Brandt zonder belang.
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nog eens over(1) uit het oorspronkelijk stuk, zooals wij hem nog onlangs, opnieuw in
het archief der Sociëteit van Jezus gecollationeerd, uit Rome(2) ontvangen hebben.
(Arch. Rom. S.I. Fl. Belg. 57, p. 279). Wij cursiveeren.
Na vermeld te hebben, hoe de Jezuïeten allerlei tegenwerking ondervonden, gaat
het verhaal zoo voort: ‘Quae omnia tamen non adeo labores nostros retardarunt, quin
suus etiam industriae et zelo in contrarium nitenti fructus fuerit. Eorum siquidem qui
ad veram religionem accessere, numerus facile sexcentorum fuit; ex quibus sola
Gouda septuaginta, Amsteldamum praeter personas privatas quindecim, quindecim
etiam familias honestiores, Ultrajectum, Horna, Leuwardia pro se quaeque triginta
capita numerent; aliosque loca similiter alia. Nec pauciores ad SS. Sacramentorum
usum aut numquam alias adhibitum, aut diu intermissum adducti.
Inter hos Amstelodami fuere comes quidam Silesius, qui profanam Calvini coenam
multos per annos frequentaverat; item Praedicantis Luterani filius; denique Justus
Vondelius, tragoediis vernaculo idiomate editis Poeta hic percelebris, vir egregius,
et sectae Arminianorum(3) quondam fulcrum; qui

(1) Wij hadden hem reeds laten verschijnen in het tijdschrift Jong Dietschland 1908; en dit
artikel staat ook in Proza van Vlaamsche Priesters, gebundeld door Joris Eeckhout (II, 1;
Brugge, 1926; blz. 118).
(2) Door toedoen van E.P. Lamalle, van het Archivum historicum S.I., wien wij hier onzen
oprechten dank betuigen, alsmede aan Prof. L. Willaert, hoogleeraar in de geschiedenis te
Namen; aan den Z.E.H. Tambuyser, hulparchivaris van het Aartsbisdom Mechelen; aan Dr.
Bousse van het Rijksarchief te Brussel. Wij hebben nl. ook te Brussel en te Mechelen in de
‘Jesuitica’ nagegaan, of er aangaande Vondels bekeering iets anders te vinden was. Doch
vruchteloos. - Ook E.P. Lamalle berichtte ons, dat hij, zonder uitslag, gezocht had in de te
Rome berustende verzamelingen Historia Flandro-Belgica, 17 deelen, en Missio Hollandica,
4 deelen.
Hoewel de vermaarde tekst ook voorkomt in het 5e der acht deelen van Acta Missionis
Hollandicae door P. Norb. Aerts S.I. berustende te Brussel, niet in het Rijksarchief, maar
N.B. in de Koninklijke Bibliotheek (zie Van den Gheyn, Catalogue des Ms. de la Bibliothèque
royale), laten wij die bron heelemaal van kant: het is een compilatie van lateren datum (circa
1675), dus aanleiding gevende tot de vraag of de tekst tweedehandsch of derdehandsch is
(zie Vondelkroniek, 1939, blz. 190). Wat geenszins past op de oorspronkelijke stukken te
Rome bewaard.
(3) Vooral in zijn hekeldichten en in zijn Palamedes had Vondel zich duidelijk uitgesproken ten
gunste van Oldenbarnevelt en van de Contra-Remonstranten.
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ubi vidit filiam suam unicam, excellenti ingenio praeditam, et latinis etiam litteris
apprime imbutam, jamque trigesimum aetatis annum superantem, deserto Mennone,
ad verae religionis castra transiisse, et salutaribus undis expiatam etiam propositum
perpetuae virginitatis servandae amplexam esse, eam mox subsecutus est cum alia
prole(1); nec sibi uni salutem reperit(2), verum et alios plures magna industria et
indefesso studio ad eam adducit. Ubi et illud divinae Providentiae indicium enituit:
quod cum Vondelius Amstelodami fidem capessivit, eodem tempore ad eam ejus ex
sorore neptis Hornae adducta sit, puella indolis et animi admodum probi, jamque
decimum septimum agens annum: quae ab eo momento quo baptismate initiata est,
nec blanditiis nec minis, a parentibus (qui inter Mennonistas primi) a proposito vel
latum unguem dimoveri potuit’.
De beruchte woorden fructus Nostrorum, waarmede E.P. Allard den tweeden
volzin (Eorum siquidem...) inleidde, staan dus niet, zwart op wit, in den tekst. Maar
ze zijn een juiste, hoewel onvoorzichtige, samenvatting van den eersten volzin
(nostros..., fructus). Voor elk onpartijdigen lezer moet het zonneklaar zijn, - wat men
daar ook tegen ingebracht hebbe (zie Vondelkroniek, 1939, blz. 127) - dat het volgende
(tot Vondelius incluis) voorgesteld wordt als de vrucht van de bedrijvigheid der
Sociëteit (siquidem... Inter hos; denique), en voor elk Jezuïet die weet hoe de Litterae
annuae nu nog opgesteld worden, is het ondenkbaar, dat daar zóó over een
merkwaardige gebeurtenis zou sprake zijn, had de Sociëteit daar niets toe bijgedragen.
In dat laatste geval, zou het door de spreekwijze te verstaan gegeven worden.
Welnu dat juist kan een veeleischend lezer meenen te vinden in de vermelding
der bekeering van Vondels dochter en nichtje, die als merkwaardige doch bijkomstige(3)
omstandigheid bij 's dichters overgang aangeteekend staat. Van die beide vrouwen

(1) Vondels zoon Joost.
(2) In een tweede exemplaar, ook te Rome berustend: reperisse satis habuit. Doch deze eenige
variante heeft geen belang.
(3) Die ‘bijkomstigheid’ kan men ook lezen in het onbepaalde (wij zeggen niet: slordige;
Vondelkroniek, 1939, blz. 128) eodem tempore. Daaruit kan men geenszins besluiten, dat de
bekeering van Vondels nichtje in 1641 voorviel. Maar dat doet niets af aan het feit, dat luidens
onzen tekst Vondels opname in de Kerk in 1641 geschiedde.
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zouden wij niet durven beweren, dat ze, volgens dien tekst, door Jezuïeten tot den
waren Godsdienst geholpen zijn, indien niet de zeer intieme bijzonderheden van
psychologischen en geestelijken aard (excellenti ingenio... propositum virginitatis...
puella indolis et animi admodum probi... nec blanditiis nec minis a proposito
dimoveri) toonden, dat de opsteller der Litterae beide vrouwen goed gekend heeft.
Nu lette men er wel op, dat die Litterae annuae zijn van 1641. Te Rome berusten
ook de Litterae van 1639 en 1640(1) en daarin is niets over Vondel te vinden. De lezer
merkt duidelijk, dat de redactor de feiten vermeldt als in het aangegeven jaar gebeurd.
Soms zelfs zegt hij uitdrukkelijk, dat een gebeurtenis reeds in het jaar te voren een
aanvang nam. Het is ook onbetwijfelbaar de eigenlijke opname in de Kerk die de
Litterae vermelden, niet de voorafgaande raadplegingen en napeinzingen. Dus moet
men wel besluiten, dat volgens die oorkonde Vondel den grooten stap in 1641 deed.
Wie het jaartal 1639 handhaven wil, moet de Litterae als onjuist of zelfs als bedrieglijk
heelemaal van kant schuiven. En toch ziet men waarachtig niet in, hoe zulke vergissing
omtrent het jaar mogelijk was, of welk belang de Jezuïeten konden hebben om, in
een privaat relaas aan hun Oversten, Vondels bekeering in 1641 te doen gebeuren.
Een argumentum a silentio tegen 1639 kan men halen uit de Afbeeldinghe van de
Eerste Eeuwe der Sociëteit, de Nederlandsche bewerking van de Imago primi saeculi,
verschenen einde 1640 (Kerkelijke ‘approbatie’ van 17 December 1640). Daarin
(b.v. blz. 586-8, 593-4) staan geboekt merkwaardige bekeeringen in Holland door
toedoen der Jezuïeten voorgekomen. Had de overgang van Vondel, een gewichtige
katholieke gebeurtenis, in de tweede helft van 1639 plaats gehad, dan zouden, een
volle jaar later, de opstellers van de Afbeeldinghe dit reeds van hun Ordeboeders uit
Holland vernomen hebben, en vermeld met blijde fierheid als zijnde eenigermate
een fructus Nostrorum.
***

(1) De Litterae annuae van 1640 zijn ook aanwezig in het Rijksarchief te Brussel: wij hebben
daarin niets over Vondel aangetroffen, hoewel er sprake is van de zielzorg der Jezuïeten te
Amsterdam. A.R. Jés. F.B. Zie Gaillard, Inventaire des arch. de la Comp. de Jésus, conservées
aux Arch. gén. du Royaume, p. 18.
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Zou het onbezonnen zijn te besluiten, dat er minstens een degelijke waarschijnlijkheid
bestaat voor 1641 als bekeeringsjaar? Dat de beweegreden voor 1639 zekere waarde
hebben, ontkennen wij geenszins. Maar het lijkt ons onwetenschappelijk de zaak als
uitgemaakt ten gunste van het jaartal 1639 voor te stellen.
Het is heelemaal niet om den voornaamsten invloed op Vondels bekeering aan de
Jezuïeten te verzekeren, dat wij een pleidooi voor 1641 ondernamen. Volmondig
geven we toe, dat ook in 1641 de bijzonderste ‘bekeerder’ Leonardus Marius kan
geweest zijn(1). Zelfs schijnt het ons waarschijnlijk(2), dat Vondel in het Begijnhofkerkje
eventueel herdoopt werd en zijn Eerste Communie deed. Wij gaan dus zoo ver niet
als E.P. Allard, die den voornaamsten invloed voor de Jezuïeten opeischte. De twee
vraagstukken: jaartal en voornaamste bekeerder, zijn niet onafscheidelijk verbonden.
Voor ons, Nederlandsch-sprekende Jezuïeten, is het voldoende, dat men niet allen
invloed onzer Sociëteit tot 's dichters overgang ontkent of... doodzwijgt. En het strekt
ons tot eer en blijdschap, dat zoo'n groot en edel man een ‘Jezuïetenvriend’ geweest
is, zooals Dr. Brom bewijst (Vondels Geloof, blz. 302).

(1) Zie Kalff, Vondels Leven, blz. 116-117. En veel anderen.
(2) Dit alles erkenden wij reeds in 1908: zie ons bovenvermeld artikel in Jong Dietschland van
dat jaar. - Daar ook betuigden wij (zooals in onze Lucifer-uitgaven sinds nagenoeg veertig
jaar, en in Theologische Kantteekeningen op Vondels Lucifer, Dietsche Warande en Belfort
1905, en in Proza van Vlaamsche Priesters (II, 1; Brugge, 1926), en in Verslagen en
Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie 1926) dat Lucifer op Suarez, De angelis,
steunt. Vgl. Brom, Vondels Geloof, blz. 303 bovenaan. Mochten Vondelkenners van Noord
en Zuid meer voeling met elkander houden!
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Het praefix ver in familienamen
Door Jan Lindemans Werkend Lid van de Kon. Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkunde.
Wie de plaatsnaamkunde beoefent komt er als vanzelf toe ook zijn aandacht te
schenken aan de persoonsnamen. J. MANSION 's standaardwerk De voornaamste
bestanddeelen der Vlaamsche Plaatsnamen is tevens een repertorium van oude
persoonsnamen die, in deze streek, eenmaal gangbaar geweest zijn. Ook DE FLOU
heeft, in zijn monumentaal Woordenboek der Toponymie, de talrijke familienamen
opgenomen die of wel van plaatsnamen afgeleid zijn, of wel als bepalend bestanddeel
in de toponiemen vergroeid zitten.
De studie van de plaatsnamen, vooral wanneer zij plaatselijk-monografisch opgevat
wordt, is détailstudie en daarin zit dan ook de bizondere bekoring die er van uitgaat.
Ge ontleedt het lieve land in zijn onderdeelen en de namen, die ge kunt opsporen tot
in ver vervlogen tijden, ontsluieren u het geheim van hun wording verbonden met
de verandering in ‘het uitzicht der dingen’; ge leert wat menschenarbeid, geslacht
na geslacht, gewrocht heeft om het wilde woud, de barre heide, het vunzige moeras,
om te scheppen in lachende landouwen, met dorpen en hofsteden, straten en geboomte,
akkers en weiden. Maar de eene détailstude brengt de andere mêe. Ge let tezelfdertijd
op de menschen die er leefden en ge tracht uit hun namen iets te vernemen over hun
leven, over de aaneenschakeling der geslachten, over de sporen die ze nalieten in de
plaatselijke naamgeving. De geschiedenis wordt alzoo meer concreet, meer
menschelijk. Achteraf beschouwd blijkt die opeenstapeling van détailwerk toch een
belang op te leveren dat ver buiten het locaal-concrete uitdeint. Uit het analytisch
werk groeit de synthetische wetenschap. Hoe zorgvuldiger, hoe grondiger de
plaatselijke navorschers hun noesten arbeid
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zullen volbracht hebben, hoe zekerder de Geschiedenis, de Taalkunde en een half
dozijn andere wetenschappen hun besluiten zullen kunnen opbouwen.
Onder de hoede van de Flou en Mansion, en met een eeresaluut aan de
‘Lokalforscher’, willen we dan deze eerste bijdrage over de Vlaamsche familienamen
inzetten.
***

Elke toponymist wordt ongetwijfeld getroffen door de geslachtsnamen ingeleid met
van, van den, van der. Zij lijken immers ontstaan te zijn uit een zelfde omstandigheid:
de plaats waar een persoon woonde of van waar hij herkomstig was; in alle geval
een plaatsaanduiding. Zoo vallen zij onder zijn bevoegdheid.
Wanneer we nu de familienamen uit de 13e-14e eeuw op het platteland - de
bakermat van de meeste geslachten - beschouwen, dan valt het op dat de namen met
van den, van der, steeds terugslaan op plaatsen die aangeduid worden met ten of ter,
plaatsen die een zeer eenvoudigen naam dragen, gewoonlijk zonder verdere bepaling
er bij: ten Berge, ter Beke, ten Broeke, ter Biest, ter Linde, enz. Een woning in de
nabijheid er van - groot hof of wel mindere hofstede - heet dan: Hof ten Berge, Stede
ter Beke, enz., en de bewoners er van, b.v. Jan van den Berge, Wouter van der Beke.
Het verband tusschen den plaatsnaam en den familienaam is de woning. ‘Heinryck
van der Brugghen’, b.v., moet niet geïnterpreteerd worden als ‘H. die bij een brug
woont’, maar als ‘H. die woont op of wel die herkomstig is van 't Hof ter Brugge’.
In den grond is dat misschien hetzelfde, doch de nuanceering is van belang voor de
verklaring van het ontstaan van de familienamen. Voor den toponymist heeft deze
vaststelling ook haar waarde. Hij moet weten dat, wanneer hij bij zijn plaatselijk
onderzoek, in 13e en 14e eeuwsche oorkonden, vaak een naam als van der Linde
ontmoet, hij bijna zeker aldaar, of in de onmiddellijke nabijheid, een Hof ter Linde
zal ontmoeten(1).

(1) Teksten als de volgende, om deze stelling te bevestigen, kan ieder plaatselijk navorscher met
de vleet ophalen:
‘Jan Woyte Wouters zone van der Heze van zynen huyse ende hove gelegen ter heze’,
Kasterlee, 1443 (Bijdragen, XX, 38). - ‘Jan van der Boeckheze van synen goede in de
boechese’, ib. (Ib., 40). - ‘Jan van der Most... van den goede van der Most daer hy woent’,
Vorselaar, 1430 (Ib. XIX, 410). - ‘Ons goet ter brugghen dat Heinryck van der Brugghen te
houden plach’, 1372, Hof ter Brugge, eigendom van de abdij Groot-Bijgaarden, te
St.-Ulriks-Kapelle (Eigen Schoon en De Brabander, XXI, 161). - ‘Lodewijc van den Breeden...
op een stede gheleghen ten Breeden... an de weede van Breedenhof’, ca. 1400, Opwijk
(Lindemans, Toponymie van Opwijk, nr. 166). - ‘Heyndrick van der Eertbrugghe... op een
stuck lants gheleghen ter Eertbrugghe’, ca. 1400, Opwijk (Ib. nr. 357). - ‘Jouffrouwe
Margariete van der Eyken... op een gelege metten huyse daer op staende... ter eyken, aen
Cornelis van der Eijcken erffve’, 1460, Beert (Lindemans, Toponymie van Beert, nr. 36). ‘Callekin ende Tryskin van der Doolaghe in de stede ter doolaghe plach tzine’, 1432, Aarsele
(de Flou, Wdb., III, 400). - ‘Jan van der Triest... van zinen goede ter Triest in Rechem’, 1387
(Gesch. & O. Kring, Kortrijk, X, 251).
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Er zijn ook andere geslachtsnamen die eenvoudig met van beginnen. Dit wil zeggen
dat de plaatsnaam die volgt of wel niet met het lidwoord aangeduid werd (een
gemeente- of gehuchtnaam, b.v. van Aalst, van Brussel, van Nijverzeel, van Ophem),
of wel een samenstelling is die als hofnaam gebruikt werd (b.v. Langveld, Hof te
Langvelde, f.n. van Langvelde; Wapenaard, Hof te Wapenaarde, f.n. van
Wapenaarde).
De toponymist zou dus, bij 't benuttigen van dit familienamen-materiaal, een
gemakkelijke lijn kunnen trekken en alle namen met van, van den en van der voor
zijn onderzoekingen bruikbaar achten. Zoo dit wel waar is in de theorie, zal hij
nochtans ondervinden dat dit practisch, in vele gevallen, op een dwaalspoor leidt.
In de 16e eeuw (niet vroeger) duiken inderdaad namen op als van der Lysbethen,
van der Marien, van Geertruyen, van der Saren, van der Nimmen, van der Kinderen
en meer dergelijke, waarin onmogelijk een toponiem te erkennen valt. Bij nader
toezien dringt de conclusie zich op dat we hier te doen hebben met wisselvormen
van bekende namen als Verlijsbethen, Vermarien, Vernimmen, Derkinderen, enz.,
waarin eenvoudig een substitutie van praefixen heeft plaats gevonden: van der i.p.v.
ver of der.
Dit ver is bekend: het is een Mnl. bijvorm van vrouw, waarvan vore, dat tot laat
in de 14e eeuw te Leuven en omstreken
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voortleeft(1), wellicht de oudere gedaante vertoont, door metathese ontstaan uit frowe.
Evenzoo is bekend(2) dat ver, al dan niet verbogen, gevolgd van een naam, de
tegenhanger was van der (de heer), mer en ser, bij het noemen van een vrouw van
aanzien, daarom niet noodzakelijk van adel(3). Deze samenkoppeling kon dan
aanleiding geven tot een aantal familienamen, de z.g. metronymica(4). Wat men
wellicht niet vermoedt is dat, in de 14e eeuw, althans in bepaalde streken, de mode
om de menschen aan te duiden met hun moedersnaam bijna zoo zeer in voege was
als de benoeming met den vadersnaam. Sommige cijnsboeken zijn in dit opzicht zeer
leerrijk. Ze laten ons ook vermoeden hoe die vele metronymica konden ontstaan zijn.
Daar waren b.v. de hoofdelijke cijnsverplichtingen verschuldigd door de
afstammelingen van vrouwen die, als cerocensuales of als vrijgewijden, de
bescherming aanvaard hadden van een geestelijke instelling; waar dus de feitelijke
rechtstoestand van sommige personen bepaald was door hun moederlijke ascendentie;
- andere cijnsverplichtingen toegestaan aan den landheer, in ruil voor persoonlijke
vrijverklaring, en verschuldigd door al de afstammelingen, ook deze in vrouwelijke
linie, van die vrijgestelden.(5)
Onder die metronymica treffen we er ook eenige aan waar ver gevolgd is van een
mansnaam in den genitief, dit zal wel de naam zijn van den echtgenoot, zoodat we
een soort com-

(1) B.v. Ballo voren Alecoye, schepen van Heverlee, 1263; - Henricus voren Alitensone, schepen
van St Joris-Winge, 1345; - Robinus voren Asselen, Leuven, 14e e.; - Johannes voren
Berchten, ib. 1301; - Wouter voren Berthoelen, ib. 1314-1322; - Henricus voren Besselen,
ib. 1307; - Sebastianus voren Bruden, ib. 1349; - Jan voren Diedvien, ib. 1300; - Henricus
voren Gheerbergen, 14e e. Houtem-Tienen; enz. (cit. ap. BUVE, Hagelandsche Matroniemen).
(2) Zie VERDAM en VERWYS, Middelnederlandsch Woordenboek, i.v.
(3) Zie b.v. vele voorbeelden van zulke namen bij NAP. DE PAUW, Cartulaire des Artevelde, in
een 13e eeuwsche lijst van begiftigers en stichters ten gunste van een Armentafel van een
Gentsche parochie, o.m.: ‘Ver Avesoete ser Goedeverts Groeten dochter was, - Ver Margriete
ser Loenys wijf was van der Sloete, - der Pieter uten Hoeve ende ver Avesoete sijn wijf was’.
(4) Te vergelijken met de Ser-namen.
(5) Het vrije meisenierschap in Brabant berustte op de moederlijke afstamming. Zie ook Filiations
féminines wasiennes in Ann. C. Arch. Waes, XV (1893-94).
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promis-samenstelling bekomen, waarin de vadersnaam dan toch onrechtstreeks
betrokken wordt. Zulke namen schuilen b.v. in de toponiemen Ver Debouds hof, ±
1300, hofstede bij Oostburg (de Flou, Wdb. XVI, 248), Ver Govaerts broeck, 1560,
Ganshoren (Cijnsb. van Dielegem). De meest verspreide naam van dit type is
Verhannemans, gewoonlijk verkeerd geïnterpreteerd als Ver-Annen-man (‘de man,
de hoorige, de volgeling, de dienstman van Vrouw Anne’, J. Winkler. o.c. 166, 169).
Hanneman is een mnl. familiaire vorm voor Jan en Verhannemans is niets anders
dan ‘zoon van de vrouw van Jan’, hetzelfde als Verjans(1). Een ander typisch voorbeeld
is Verspapen (Opwijk, 15e eeuw), te interpreteeren als ‘zoon van de vrouw van den
pape’: een euphemisme, zoo men wil, vermits de kinderen van een ‘pape’, voor
onecht gehouden werden.
In de 15e eeuw verdwijnt geleidelijk de manier om de menschen aan te duiden met
hun moedersnaam; er kwamen dus geen nieuwe metronymica tot stand. Doch een
aantal van deze namen waren reeds zoo stevig gevestigd dat zij als gewone
familienamen in gebruik bleven en tot op heden voortleven.
Wij weten echter ook zeer goed dat alle ver-namen geen metronymica zijn en dat
de meest bekende (denk aan banale namen als Verbeke, Verbiest, Verbrugghe, Verelst,
Verhaghe, Vermeulen, Verstrate, enz.) bij deze soort juist niet behooren. Blijkbaar
staat ver hier voor van der en het wordt algemeen aangenomen dat ver dan een
samentrekking is van van der(2). Wij zelf hebben langen tijd ook die meening gedeeld.
Een grondiger onderzoek van het probleem, ingesteld om de toponymische
bestanddeelen in die namen te schiften van de andere, heeft ons echter doen inzien
dat we hier te doen hebben met een eenvoudige praefixenverwisseling. De contractie
van der>ver is mis-

(1) Ver Annen vermocht ik nergens aan te treffen. In den tijd toen die namen ontstonden was
Anna een hoogst zeldzaam gedragen naam. Wel bestond Hanne = Joanna.
(2) ‘Het voorzetsel van en het verbogene lidwoord der zijn dikwijls in de maagschapsnamen
samengefloeid tot een enkel woordje ver. Vermeer b.v., en Versluys zijn samengetrokken uit
Van der Meer en Van der Sluys. Ook deze groep van geslachtsnamen is zeer talrijk. Die
namen zijn vooral in onze zuidelike gewesten inheemsch, en dààr het meeste verspreid. Hoe
noordeliker in de Nederlanden, in hoe kleiner aantal deze namen optreden. In de friesche
gewesten ontbreken ze.’ (J. Winkler, De Nederlandsche geslachtsnamen, 252).
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schien phonetisch wel te verantwoorden; in feite gebeurde het zóó niet.
Een normale ontwikkeling van der>ver veronderstelt tusschenstadia: van
der>vaar>var>ver, die mogelijk zijn wanneer van voldoende beklemtoond is, b.v.
in elkander > elkaar. Er zijn geen voorbeelden van een dergelijke contractie in
samenstellingen als anderdaagsch, anderhalf, anderman, andersom, anderszins,
Anderlecht waar ander verschijnt met verschillende graden van beklemtoning. Daar
zijn ook geen vormen als Vaarbrugghe, Varmolen, bekend door de geschriften in
die streken waar de substitutie vander > ver het eerst doorgevoerd werd. Men zou
kunnen opwerpen dat de tusschenvormen van een evolueerend taalverschijnsel bijna
nooit in het geschrift genoteerd worden, zoolang men in het gesproken woord den
oorspronkelijken vorm nog min of meer erkende. Daarop zouden we antwoorden dat
dit wel als een regel kan gelden voor de gewone woorden uit de taal, maar dat dit
niet toepasselijk is op de meeste plaats- en familienamen; wanneer die verplaatst
worden, wat gemakkelijk geschiedde met de geslachtsnamen, valt ook dikwijls het
in een bepaald midden gekende schrijfbeeld weg. Ook vinden wij in deze namen
juist allerlei afwijkende spellingen die probeeren het gehoorde woord getrouw te
noteeren. Vormen met vaer en var duiken sporadisch alleen op in West-Vlaanderen,
in 't midden van de 16e eeuw, wanneer reeds minstens anderhalve eeuw vormen met
ver in de Kempen gangbaar waren. Wij kunnen in die Westvlaamsche gevallen alleen
hypercorrecte grafieën zien, vermits de substitutie van der > ver toen maar amper
begon in deze streek en langen tijd te voren (in 1489) in de Brugsche Poortersboeken
een metronymikon Ver Cilien reeds als Varsille genoteerd werd(1).
Wij willen hier thans, met eenige vlugge trekken, de uitkomsten van ons onderzoek
mededeelen. Voor een eerste contactname met het onderwerp moesten we ons
noodzakelijk beperken. Systematische lijsten van persoonsnamen uit een bepaalde
streek en voor een bepaalde periode bezitten we nog niet, zoodat het een lang en
moeizaam werk wordt, uit de uitgegeven oorkonden, die in boeken en tijdschriften
verspreid liggen, eenig

(1) R.A. PARMENTIER, Indices op de Brugsche Poorterboeken (1938).
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betrouwbaar materiaal te verzamelen(1). De domaniale cijnsboeken, waarvan het
Rijksarchief te Brussel een belangrijke verzameling bezit (Rekenkamer, nrs.
44677-45636), van de 14e tot de 18e eeuw voor alle streken van het Vlaamsche land
(het Oud-Luiksch gebied uitgezonderd), leken ons de aangewezen bron om, op den
kortst mogelijken tijd, over het gewenschte materiaal te beschikken. Zij leveren ook
het voordeel op dat de geslachtsnamen er voorkomen in hun natuurlijk milieu van
toponiemen, wat voor de verklaring onontbeerlijk is. Wij hebben ons voorloopig
moeten beperken bij eenige steekproeven(2).
De verwarring van der - ver, zooals wij die althans kunnen vaststellen in de
geschriften, schijnt begonnen te zijn ten platten lande, in afgelegen Kempische dorpen,
in een streek waar we mogen aannemen dat de beteekenis van ver = vrouw het vroegst
moest verdwenen zijn. Ze kan ook in de hand zijn gewerkt door het naast elkaar
bestaan van namen als van der Heyde en Verijden (uit Ver Iden), van der Hasselt en
Ver Asselen, van der Mere en ver Meren (Mere een vr. n.; vgl. Ver Merenzone, thans
Meiresonne, te Gent); van der Lanen en Ver Lane. De verwarring bestaat hierin dat
men, op dezelfde bladzijde van een cijnsboek b.v., een familienaam, vaak van
denzelfden persoon, nu eens met van der, dan met ver schrijft. Aldus in het cijnsboek
van Vorselaar, van 1381 (uitg. Prims, in Bijdragen, XIX, 390-412): Maes van der
Straten en Heynric Verstraten; Lysbet van der Molen en Machiel Vermolen; Jan van
der Clusen en Moen Verclusen. Zoo ook in het cijnsboek van Noorderwijk, van 1394
(uitg. Helsen, in Bijdragen, XXIII, 1-15): Katheline van der Berct en Dieric Verberct;
Gheert van der Mere en Gheert Vermere.

(1) Wij benuttigden o.a.: voor Leuven en omstreken, BUVE, Hagelandsche Matronymieken (in
Hagelandsche Gedenkschriften, IV (1909), 151-178); - voor Antwerpen en de Antwerpsche
Kempen, de verzameling Bijdragen van Goetschalcx en Prims, waar een massa oorkonden
in uitgegeven werden, o.a. eenige oude cijnsboeken van Kempische gemeenten door Prims,
Van Gorp, De Molder, Helsen; - voor Gent, BLOCKMANS, Het Gentsch Stadspatriciaat tot
omstreeks 1302 (1938), NAP. DE PAUW, Cartulaire des Artevelde; - voor Westvlaanderen,
het Woordenboek van DE FLOU en de Annalen van den G. en O. Kring van Kortrijk. Een
gansch bizondere vermelding verdient R.A. PARMENTIER, Indices op de Brugsche
Poorterboeken (1938). Wij zullen een vollediger bronnenopgave mededeelen bij een
gebeurlijke behandeling der afzonderlijke namen.
(2) Het onderzoek wordt voortgezet.
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Het cijnsboek van Turnhout en omliggende, van 1368 (uitg. Janssen, in Taxandria,
n.r. VII) houdt de namen nog goed uiteen; in dit van 1417 (ibid.) komt de substitutie
vander-ver reeds veelvuldig voor. Hetzelfde stellen we vast voor Gierle (1410),
Kasterlee, Wiekevorst, Lichtaard (1443), Geel (1448), Lier (1455). Ook in de
Rekeningen van de Antwerpsche Markgraven en Schouten, vanaf 1393 (uitg Prims,
in Bijdragen, XXIV, 10 vlgg.), komen doorloopend namen voor als Versmessen,
Verberendonc, Verheyden, Vermolen, enz. Zoo zien we de substitutie van der ver
zich uitbreiden, van uit het Noord-Oosten, over de geheele Kempen. Op dit oogenblik
(15e eeuw) blijven Zuid-Brabant (behalve Haacht, dat aan de Kempen grenst(1)),
Oosten West-Vlaanderen nog geheel vrij van dit taalverschijnsel. Ook te Antwerpen
blijft men vasthouden aan den traditioneelen vorm met van der. De vroegste
geëvolueerde naam, dien we te Antwerpen konden noteeren, is Versluys, in 1531
(Bijdragen, XV, 579), trouwens ook van der Sluys geschreven in 't zelfde jaar (Ibid.
515). Het lijdt natuurlijk geen twijfel dat, in een stad waar de inwijking uit de Kempen
steeds zoo druk was, wel veel vroeger menschen zullen gewoond hebben die met
een ver-naam genoemd werden. Daarom mogen we gerust aannemen dat de klerken
aldaar de namen eenvoudig weer in hun primitieven staat herstelden, omdat ze het
praefix ver- voor een slordigheid in het taalgebruik hielden, wat het ten slotte toch
is. In hun ijver gingen ze zelfs verder: ze schreven soms ook wel echte ver- namen,
metronymica die ze niet meer begrepen, met het praefix van der. Zoo zouden dan
die taalmonsters van der Lysbethen, van der Saren, van der Nimmen en dgl. in omloop
gebracht zijn.
In de eerste helft van de 16e eeuw, omstreeks 1520-1530, breidt het gebied, waar
van der omgezet werd in ver, zich steeds verder uit en in vlug tempo. Dezelfde
verwarring, die een eeuw vroeger in de Kempen optrad, stellen we nu ook in de
geschriften vast, ten platten lande, in Zuid-Brabant, in 't Waasland, in 't Land van
Dendermonde. Brussel en Gent, evenals Antwerpen vroeger, trachten de beweging
te remmen en geven maar

(1) In een Haachtsch Cijnsboek van den H. Geest, uit de 15e eeuw (uitg. Dr. J. Cools, in Bijdragen,
XV, 579), komen reeds substituties van der - ver voor.
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toe tegen 't einde van de eeuw. Westvlaanderen wordt het laatst bereikt, met Brugge
en Kortrijk om te beginnen, het platteland eerst in 't begin van de 17e eeuw. Zoodat
Westvlaanderen eens te meer verschijnt met zijn bekend taalconservatisme. Over
Limburg zijn we minder goed ingelicht; de van der-formaties schijnen er niet talrijk
geweest te zijn.
In Westvlaanderen doet zich echter een eigenaardig geval voor. Sporadisch
ontmoeten we daar, zooals boven reeds gezegd, vormen met vaer en var, de
tusschenstadia die we vruchteloos in het oorspronkelijk gebied van ons taalverschijnsel
zochten. Wij houden die vormen voor hypercorrecte grafieën van Westvlaamsche
klerken die, wanneer zij voor 't eerst namen als Verheye of Vermolen hoorden, daarin
hun eigen Van der Heye of Van der Molen zagen, dus ver als een contractie van van
der beschouwden en dan consequent var schreven, en zich verder ook gerechtigd
achtten een Brabantsch ver als Westvlaamsch var neer te schrijven. Schreef er ook
niet een Varsille, in 1489, i.p.v. Versille, een onmiskenbaar metronymicon? In de
reeds vermelde ‘Indices op de Brugsche Poorterboeken’ kunnen we de inzijpeling
van vreemde ver-namen, in een Westvlaamsch milieu, op den voet volgen. De twee
eerste namen van dit soort die we aldaar aantreffen zijn: Zoetkin Verwijt, uit Mechelen,
in 1482, en Betkin Vermits, uit Leuven, in 1485; die namen hebben echter meer het
uitzicht van schimpnamen dan van normale namen. Eerst met Hans Verhouve, ‘van
Gheele uut Brabant’, die poorterrecht verwierf in 1493, hebben we een onmiskenbaar
ver voor van der. Dan volgen, in de 16e eeuw: Cornelis Verhelle, uit Brabant (1531);
Govaert Verbraken, zonder aanduiding van herkomst, waarschijnlijk uit 't Land van
Waas (1539); Jan en Pieter Varheye, beiden uit Antwerpen (1543, 1545); Michiel
Verhame, wonende ‘in de prochie van Ardoye’ (1544); Symoen Varmoese, uit
‘Vuylvoorde’, d.i. Vilvoorde (1545); Joos Vermuelene, van Gent (1545); een
naamgenoot uit Antwerpen (1551) en Colaert Varmuelene, zonder aanduiding van
herkomst (1582). Dat is alles voor de 15e eeuw. Daarna worden de familienamen,
waarin ver voor van der staat, zeer talrijk. Voor Brugge noteerden we nog uit andere
bronnen: Gillekin Var Gote, Brugsch schilder uit de jaren 1506-1531, Pieter Var
Goote (1589) en Jan Vaermuelene (1503), allen vermeld bij de Flou, Wdb. IV, 789,
793; XV, 1185. Te Kortrijk: Var Cruce
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(1545) en Varmeersch (1574), in Bull. Oudh. Kring Kortrijk, V, 84 en 105.
Zoo zien we dan overal, in de 16e eeuw, namen met ver en van der, naast en door
elkaar, gebruikt worden. Hetzelfde geschiedt met de van- en van den-namen: van
den Damme wordt van Damme. Maar we krijgen nu ook, als producten van nog
grooter taalverwarring en slordigheid: van Beeck, van Elst, van Couter, en ook van
Geertruyen, van Lijsbethen. Men beschouwt al die praefixen als onderling
verwisselbare bestanddeelen van familienamen, met alleen nog een psychologische
waardenuanceering die wel eens zeer bewust optreedt. Van der en van den lijken
correcter, plechtiger wijl vollediger, dus voornamer en deftiger. Onze oude adellijke
families geven hun van der niet prijs en thans nog worden de graven van der Burch,
van der Noot, van der Stegen en van der Straten onder den echtsten, ouden
autochtonen adel gerekend. Er zijn geen oude adellijke geslachten die een ver-naam
dragen! De eerzuchtige burgerfamilies van de 16e eeuw volgden het voorbeeld na.
De Versaren's, die het tot hoogbaljuw van 't Land van Waas brachten, haastten zich
hun naam in van der Saren om te zetten. De Vernimmen's die ‘meester in de rechten’
werden en later tot den adel verheven werden, alsmede deze die hoogschepen van 't
Land van Dendermonde geraakte in 1539, werden van der Nimmen, terwijl hun
mindere bloedverwanten te Hamme en Moerzeke, eenvoudige, democratische
Vernimmen's bleven. Zoo namen ook de rijk geworden Vermarien's uit Gent den
plechtigen naam van der Marien aan. De Vercleren's uit St Pieters-Leeuw, die een
heerlijkheid hadden kunnen koopen, heeten voortaan van der Cleren. De Brabantsche
van der Hasselt's, pachters op 't Hof te Bollebeek, werden in de wandeling wel
Verhasselt en soms nog meer familiair Hasselman geheeten; op hun grafzerken
nochtans lieten zij steeds voluit van der Hasselt beitelen.
Die dualiteit in de namen bleef voortduren tot laat in de 17e eeuw en soms nog in
de 18e. Wie in de oude parochiale doop- en overlijdensregisters opzoekingen gedaan
heeft, weet wel dat hij, bij 't opmaken van een familiegeschiedenis, met het bestaan
van die wisselvormen in de praefixen steeds moet rekening houden.
Andere namen nog vertoonen, in de 16e eeuw, wijzigingen van denzelfden aard.
Zoo is daar de interessante, maar weinig
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talrijke reeks namen van het type der Kinderen(1), waaronder ook eenige metronymica,
zooals der Weduwen, der Moyen, der Meyerssen. Hier ook geschiedden
suffixverwisselingen en we bekomen aldus van der Kinderen, Verkindere, Verbloemen
(uit der Bloemen), van der Moyen, Terweduwe en dgl.
De namen afgeleid van een hofnaam aangeduid met daar (afwisselend met ginder),
zooals van daar achtere (van Ginderachter), van daar boven (van Ginderboven),
uitgesproken van der Achtere, van der Boven, worden Verachter, Verboven.
In die nieuwsgezinde 16e eeuw, die gaarne gevestigde tradities opgaf, zijn alle
veranderingen aan de namen, alle onderlinge contaminaties mogelijk. De
persoonsnamen, die reeds zoovele generaties oud waren, hadden trouwens hun
beteekenisinhoud al lang verloren. Hier, zooals elders, kon men zeggen: What is in
a name? De herkomst van de familie, uitgedrukt in de plaatsbepaling die volgt op
van, werd niet meer aangevoeld, evenmin als het beroep of de kenschetsende
hoedanigheid uitgedrukt in andere namen. Een deftig burger kon de Boeve of de
Roover heeten, een schooier, de Rijcke of de Keyser; een lange, rijzige man de Corte
of de Cromme, een klein, ineengekrompen mannetje, de Langhe of de Stercke. Men
lette daar niet eens meer op, al evenmin als thans. Maar het taalgevoel verzwond ook
daarbij: in Brabant kapte men overal de slot-e weg, zooals het normaal mocht in de
Hertogh, de Jaegher, maar abnormaal opvalt in de Wit, de Groot, de Crom. Voor
het bewaren van andere slot-e's, die normaal moesten wegvallen, toonde men zich
echter zoo angstvallend behoudsgezind dat men er den klemtoon ging op leggen en
namen bekwam met een onnatuurlijk, vreemd uitzicht, als Steppé (dat normaal Step
moest worden en inderdaad geworden was, vgl. den genitiefvorm Steps), Raspé,
Rogghé, Poppé en dgl. De familienamen worden niet

(1) Der Kinderen ontmoetten we al vroeg op velerlei plaatsen: begin 13e eeuw, te Anderlecht,
Aleydis Puerorum (Bijdr. IV, 517); in 1279, te Steenokkerzeel, Henricus Filiorum, die, in
een oorkonde van 1280 Henricus der Kinderen geheeten wordt (Ib. VIII, 393, 395); Johannes
der Kindere, schepen van 's Gravenwezel in 1292 (Ib. V, 200); in de 14e eeuw te Leuven,
Mechelen, Arendonk (Ib. XV, 785; III, 483; XX, 237); in de 15e eeuw te Anderlecht,
Antwerpen, Oostmalle, Kasterlee, Nijlen (Ib. III, 537, 374; XX, 12, 38, 237; XXVI, 244;
Taxandria, III, 99), Vilvoorde (Dom. Rb. 1450, 1472). - Zie ook een lange lijst bij DE FLOU,
Wdb. VII, 737. - De naam bestaat ook in Wallonië: Desenfants.
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meer beschouwd als woorden die in de algemeene taal thuishooren. Zij vormen
voortaan een afzonderlijke categorie, die een leven leiden op zichzelf, met eigen
onbewust opgekomen, dikwijls zonderlinge wetten als de boven aangehaalde.
Tegenover de phonetische, normale ontwikkeling die zich op den volksmond nog
laat gelden, treedt een soort remming te voorschijn gesteund door een willekeurige
schriftelijke noteering.
Een eerste organische vervorming, die onmiddellijk intreedt wanneer ver
gesubstitueerd wordt aan van der (althans in Brabant waarin begrepen de Kempen)
is de willekeurige epenthese van n bij de woorden die uitgaan op e (Verbeken,
Verhagen, Verhoeven, Vercouteren, Verschuren), zoodat die woorden het uitzicht
krijgen van een meervoud. Wij meenen dat zulks gebeurde om de analogie met de
metronymica, die uiteraard meest alle op n uitgingen (Veraeghten, Verbelen) nog
verder door te voeren. Op hun beurt worden de namen, waarin van der bewaard bleef,
door dit stelsel gecontamineerd, en we krijgen nu van der Beken, van der Hagen,
enz. In de 16e eeuw breidde die mode zich uit tot de van den-namen en we hebben
voortaan: van den Berghen, van den Bempden, van den Branden, enz. In
Westvlaanderen geschiedde zulks niet: namen zonder slot-n zijn specifiek
Westvlaamsch (Verhaghe, Vercruysse, Vercoutere). Omgekeerd reageerden de
Brabantsche van den-namen, waarin de slot-e weggevallen was (b.v. van den Broeck)
op de van der- en ver-namen, en dit gaf dan vormen als Verbeeck, Verhoef, Vermeir,
Verschuer.
Er moet ook een min of meer bewuste drang tot uiting gekomen zijn om de namen
met praefix ver- het uitzicht te geven van een afleiding van een plaatsnaam. Het
klassieke middel daartoe was de toevoeging van een t (naar analogie met zeer bekende
namen als Verbiest, Verelst, Verhulst). Zoo ontstonden de vormen Verbesselt (uit
Ver Besselen), Verachtert, Verkindert, Verschaffelt, Vermunicht, enz. Of een naam
geraakte geheel onkennelijk: te Brussel werd Ver Heylweghe veranderd in
Verhalewijck en Van Halewijck; Ver Hildegarden, in Van Hullegaerden.
In de verbazende taalverwarring, in zake geslachtsnamen, lijkt - althans in
Zuid-Nederland - het gevoel voor het grammatisch geslacht nog het best stand te
houden. Niet zoo in 't Noorden. Namen als van der Berg, van der Boom, van der
Ende, van der Hout,
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Verdam, Verkerckhove, zijn in het Zuiden nauwelijks denkbaar. Wel zijn er
dubbelvormen (van den; van der, ver) wanneer het geslacht van het naamwoord in
het gewone taalgebruik veranderde; en dit bewijst dat men wel gevoel had voor een
grammatisch geslacht. Zoo vinden we, in de Kempen, van in 't begin van de 15e
eeuw, van den Loe naast van der Loo (waaruit van Looy en Verlooy), van den Zande
naast van der Zande, van den Hoeke naast van der Hoeke. In Vlaanderen krijgen van
der Cruyse (Vercruyse), van der Coutere (Vercoutere), bijvormen van den Cruyse,
van den Coutere, wanneer het gebruikelijk geslacht van cruys en coutere, dat
aanvankelijk vrouwelijk was, respectievelijk onzijdig en mannelijk geworden was.
Soms verschilt het geslacht van streek tot streek; zoo is er een gebied waar men van
den Vekene zegt, in een ander van der Vekene. Hetzelfde met van den Stichele en
van der Stichele, van den Perre en van der Perre, van den Spieghele en van der
Spieghele en meer andere. In Noord-Nederland werd het verbogen lidwoord den van
onzijdige naamwoorden dikwijls vervangen door het: van 't Hoff, van 't Kruis, van
't Landt, van 't Loo, van 't Park, van 't Veer, van 't Wel, van 't Woud, zijn specifiek
Noord-Nederlandsche geslachtsnamen. Zoo ver ging men ten onzent niet. Uit deze
voorbeelden kan men zien dat er, uit de studie van de familienamen, ook wel wat te
leeren valt betreffende het grammatisch geslacht van een aantal woorden in de oudere
volkstaal.
Het groot nut van zulk onderzoek zal wel blijken te zijn: de bepaling en de
verklaring van de woorden zelf die eenmaal gediend hebben om familienamen te
vormen. De hier besproken soort van namen is wellicht de meest verspreide onder
onze Nederlandsche geslachtsnamen. Voor enkele die onmiddellijk klaar schijnen,
als Verbeke, Vermeulen, Verstrate, zijn er nog zeer vele die nog nooit op bevredigende
wijze konden verklaard worden. Wat beteekenen b.v. Vercoullie, Verdeyen,
Vermeylen, Verschaeve? Wat Vermunicht, Vermorcken, Vervloesem, Verfaillie,
Verpoylt, Verdring, Vernieuwe, Vervarcke, Verstuyft, Versnaeyen, Verschraghe,
Verspaille!
Om klaarheid te scheppen was het noodig de metronymica te schiften van de
namen waarin een plaatsaanduiding schuilt. De methode door de toponymisten met
goeden uitslag gevolgd, nl. de oudste vormen op te sporen en goed gelocaliseerd en
gedateerd materiaal te verzamelen, is de eenige die hier uitkomst
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kan brengen. Wij zijn dan dien weg opgegaan en hopen eerlang methodisch bewerkte
namenlijsten te kunnen voorleggen. Wij meenen dat ook de toponymie door dit werk
zal gediend worden.
Laken, 15 April 1940.
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Vergadering van 30 Juli 1940.
De vergadering werd, bij uitzondering en gezien de huidige verkeersmoeilijkheden,
te Brussel gehouden, in de lokalen van de Universitaire Stichting. Ze werd te 11 ½
u. stipt door den waarnemenden Bestuurder, den hr. EMM. DE BOM, onderbestuurder,
voor open verklaard.
Waren aanwezig: de HHn. EMM. DE BOM, onderbestuurder; FR. BAUR, waarnemend
Secretaris;
de HHn. H. TEIRLINCK, J. SALSMANS, J. MULS, J. VAN MIERLO, J. CUVELIER, F.
TIMMERMANS, J. VAN DE WYER, L. BAEKELMANS, L. GROOTAERS, A. VAN
CAUWELAERT, L. MONTEYNE, E. CLAES, W. VAN EEGHEM, J. GRAULS, J. LINDEMANS,
F. DE BACKER, F. DE PILLECIJN en G. WALSCHAP, werkende leden;
verontschuldigd waren: de HHn. A. CORNETTE en J. EECKHOUT, leden, en de Hr.
A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid; terwijl ook door de familie van de
HHn. L. GOEMANS en L. VAN PUYVELDE bericht van afwezigheid dezer Heeren
werd ingezonden.
***

1. Motie aan Z.M. den Koning. - De Hr. DE BOM spreekt de volgende korte rede
uit:
Waarde Collega's,
Deze eerste vergadering, waartoe het initiatief is uitgegaan van onzen collega Prof.
Dr. FRANK BAUR - die U daar nadere toelichting zal over verschaffen - kan ik niet
openen, zonder allereerst een ontroerde hulde te brengen aan het geëerbiedigde
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Hoofd van den Belgischen Staat, Z.M. Koning Leopold III. Het valt niet in onze lijn
hier staatkundige vragen aan te roeren; maar waar het gaat om een gebeurtenis, waar
de toekomst van ons land en van ons volk aan verbonden is, dunkt het mij plicht
Hem, die in de meest benarde oogenblikken een verantwoordelijke daad moest stellen,
de verzekering te geven van onzen diepen eerbied en onze onwankelbare trouw.
***

Hij stelt een hulde-motie aan Z.M. den Koning voor, en verzoekt den wnd. Secretaris
lezing te geven van het volgend ontwerp:
De Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, op haar eerste
vergadering na 10 Mei, brengt hulde aan Z.M. Leopold III die, in benarde
oogenblikken, de verantwoordelijke daad heeft gesteld, waardoor Hij meer dan ooit
aanspraak heeft gekregen op onze onwankelbare trouw en onze eerbiedige
dankbaarheid.
Brussel, 30 Juli 1940.
Deze motie wordt eenparig door alle aanwezige leden goedgekeurd, terwijl ook reeds
de H. CORNETTE zich bij brief van 27 Juli had akkoord verklaard met een huldemotie
aan den Koning. De hr. DE PILLECIJN verlangt uitdrukkelijk in het verslag opgenomen
te zien dat, in zijn opvatting, het aanvaarden van deze huldemotie de schrapping
impliceert van die binnenlandsche eereleden der Academie die een hiermee strijdige
houding zouden hebben aangenomen in den vreemde. Na tusschenkomst van de
HHn. CLAES, BAUR en VAN DE WIJER oordeelt de Academie dat deze vraag voorbarig
is te noemen en wenscht haar dus niet verder te bespreken.
***
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2. Wenschelijkheid van het hervatten der werkzaamheden. - De hr. DE BOM leest
een brief voor van den hr. A. CORNETTE, waarin wordt voorgesteld alle
werkzaamheden van de Academie te schorsen tot ‘het wettelijk aangesteld’ Bestuur
zal zijn teruggekeerd. Het eensluidend advies van de aanwezige leden is echter, dat
de Academie geregeld moet doorwerken, zoolang zij onbelemmerd en vrij van iedere
vreemde inmenging vergaderen kan. De terugkeer van de afwezige leden wordt
hartelijk en ten spoedigste verwacht en zij kunnen in het hervatten onzer vergadering
niets zien dat afbreuk zou doen aan de sympathie die allen hun toedragen. De e.v.
algemeene vergadering, met commissievergaderingen, zal gehouden worden op 28
Augustus as. Men zal er de dagorde in afwikkelen van de zitting van 15 Mei, welke
door oorlogsomstandigheden niet kon doorgaan. De hr. MULS wordt bereid gevonden
den hr. VAN PUYVELDE te vervangen. Deze Augustuszitting zal mede dienen als
zitting voor September.
3. Waarnemend Secretaris. - De hr. BAUR geeft verslag over de omstandigheden
waarin hij tijdelijk met het waarnemen van het Secretariaat werd belast. De
afwezigheid van den Bestuurder en den Bestendigen Secretaris en de heerschende
toestanden hebben het centrale Bestuur te Brussel genoopt iemand voorloopig aan
te stellen die, ter plaatse zijnde, op elk oogenblik over de belangen en het bezit van
de Academie zou kunnen waken. Van 28 Mei tot 8 Juni is aldus in de localen der
Academie gastvrijheid moeten geschonken worden aan de Rechtbank van eersten
aanleg te Gent: (Voorzitter: de hr. SMETRIJNS). Tot nog toe heeft men onze lokalen
van elke andere bezetting kunnen verschoond houden. De Academie bedankt den
hr. BAUR voor het genomen initiatief en bevestigt hem bij
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algemeenheid van stemmen, de Bestuurscommissie zijnde gehoord (art. 7 v.h.
Reglement), in de functie van waarnemend Secretaris der Academie.
4. 21 Juli-Viering. - Laattijdig uitgenoodigd op het plechtig Te Deum in de S.
Goedelenkerk te Brussel, op 21 Juli 1940, is nochtans de Academie aldaar nog kunnen
vertegenwoordigd worden door de HHn CLAES, GRAULS en LINDEMANS. Te Gent
werd, op de plechtige Mis met pontificale assistentie, de Academie vertegenwoordigd
door Z.E.H.J. EECKHOUT en den hr. A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid.
5. Bedienden der Academie. - Benevens hun gewone bedrijvigheid, nemen de
bedienden deze maanden van betrekkelijke rust in het Academiegebouw te baat, om
het recolement van den catalogus te bewerkstelligen, een aantal onvoldoend of geheel
niet gecatalogiseerde boekenverzamelingen te catalogiseeren en de lijst op te maken
van de dubbels, die de Academie bezit. Er zal de hand aan gehouden worden, dat de
bedienden hun normale werkuren in acht nemen, van 8 ½ u. tot 12 u. en van 14 u.
tot 17 ½ u.
6. Schenking van boeken aan de Katholieke Universiteit te Leuven. - Van Mgr.
VAN WAEYENBERGH, Rector-Magnificus van de Katholieke Universiteit te Leuven,
werd een uitvoerig schrijven ontvangen, waarin wordt herinnerd aan de ramp die
andermaal deze aloude instelling voor hooger onderwijs heeft getroffen, en een
dringend beroep gedaan op de Academie om de herop te richten
Universiteitsbibliotheek edelmoedig te steunen. De Academie beslist eenparig:
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1o aan de Universiteitsbibliotheek te Leuven een volledig exemplaar van al hare
uitgaven aan te bieden. Om zeker te zijn, dat deze verzameling de volledige
werkzaamheid van de Academie in het verleden teruggeeft, heeft de vergadering erin
toegestemd een van de zes volledige exemplaren, die in de Academie bestendig
dienden te worden bewaard, hiervoor beschikbaar te stellen;
2o het vrij aanzienlijk getal ‘dubbels’, dat onze Bibliotheek rijk is, behoudens
goedkeuring door het centraal Bestuur te Brussel, aan de Leuvensche
Universiteitsbibliotheek te schenken. Een lijst van deze dubbels wordt op dit oogenblik
vervaardigd en zal U ten spoedigste worden meegedeeld;
3o aan hare Leden en Eereleden in binnen- en buitenland een rondschrijven te
sturen, houdende verzoek aan de Leuvensche Universiteit al de publicaties te willen
afstaan, waarvan zij nog exemplaren bezitten.
***

De Commissies worden, bij gebrek aan tijd, tot de ev. vergadering van 28 Augustus
1940 verdaagd, en de zitting wordt te 13 u. stipt voor geheven verklaard, nadat de
Voorzitter den dank der vergadering had betuigd voor de gastvrijheid, genoten in de
lokalen van de Universitaire Stichting.
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De tegenstelling Nederlandsch-Vlaamsch en de spellinghervormingen
1844 en 1864.
Door Dr. Walter Couvreur
Aangestelde Navorscher van het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek
(Dit handschrift werd in het begin van 1940 aan de academie voorgelegd
en verschijnt thans ongewijzigd.)
De geschiedschrijver, die speurt naar de geestelijke wortelen van de Vlaamsche
beweging, ziet zich herhaaldelijk geplaatst voor de tegenstelling tusschen een
Vlaamsch taalparticularisme met een tot Vlaanderen beperkt cultuurstreven eenerzijds,
en een boven de staatsgrenzen heen reikende cultureele saamhoorigheid van Noord
en Zuid, die haar uitdrukking vindt in het gebruik der gemeenschappelijke
Nederlandsche taal, anderzijds. De gebeurtenissen der XVIe eeuw hebben het
Nederlandsche volk uiteengerukt. Na 1585 leiden Noord en Zuid hun eigen
godsdienstig en politiek bestaan, waardoor ook het gemeenschappelijk stambewustzijn
gaandeweg verzwakt. Het Vereenigde Koninkrijk brengt de kunstmatige vereeniging
van twee volksdeelen, die elk een tweehonderdjarige wederzijdsche vervreemding
en verwijdering hebben doorleefd. Het was de zware taak van koning Willem's
regeering tegenstellingen op bijna elk gebied tusschen Noord en Zuid te overbruggen.
De regeering is in de haar gestelde opdracht niet geslaagd en in 1830 drijft de
omwenteling Vlamingen en Hollanders andermaal uiteen. Natuurlijk dat een enge
geschiedschrijving uit deze gebeurtenis kan afleiden, dat Noord en Zuid voor een
duurzame vereeniging ongeschikt zijn, dat de scheiding onafwendbaar was. Onder
de vele factoren, die in 1830 de scheuring hebben be-
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werkt, heeft men steeds den Vlaamschen factor onderschat. Het is de verdienste,
o.m. van Picard, Sabbe en Prims, op dit verwaarloosde terrein licht te hebben gebracht.
Zoo weet men thans, dat naast een godsdienstig en Franschgezind verzet, ook het
Vlaamsche taalparticularisme in het verweer kwam. De omwenteling is in een zeker
opzicht de triomf van het Vlaamsche regionalisme, maar een overwinning, die een
nakend einde voorspelde. Want nadat de zegevierende omwenteling het wapen der
verfransching ook op het Vlaamsch had gericht en het Vlaamsche volk met een
algeheele verfransching bedreigde, hebben de Vlamingen, ook de vele
taalparticularisten van 1830, uit zelfverweer, steun voor hun taal- en cultuurstrijd in
het Noorden gezocht. Conscience, die in 1830 den blauwen kiel der patriotten aantrekt
om de Hollanders uit Antwerpen te verjagen, is in 1864 een der ontwerpers van de
voor Noord en Zuid eenvormige spelling. Na 1830 voltrekt zich in en door de
Vlaamsche beweging een taalkundige omwenteling, waardoor het Nederlandsch het
Vlaamsch geleidelijk verdringt en de verbroken eenheid van den Dietschen taalstam
wordt hersteld. De tegenstelling Nederlandsch-Vlaamsch is het groote feit, dat het
wezen van den Vlaamschen taalstrijd beheerscht en bepaalt, waarbij taalwetten en
taalwettoepassing slechts bijkomstigheden blijven. Het is de bedoeling van dit opstel
het linguïstisch aspect van dezen taalstrijd nader te onderzoeken. Onze uiteenzetting
beweegt zich op streng taalkundig gebied, ofschoon het niet steeds doenlijk was in
dezen zoo sterk verpolitiekten taaltwist de grens tusschen taalkunde en geschiedenis
te trekken. Deze studie legt den nadruk op het Grootnederlandsche cultureele streven
in de Vlaamsche beweging. In een tijdverloop van honderd jaar heeft deze beweging
zeer vele uiteenloopende aspecten vertoond. De ontwikkelingslijn ervan verloopt
niet gelijkmatig. Deze wisselende uitzichten verklaren waarom zoo geheel
uiteenloopende meeningen met betrekking tot de beweging en haar doelstellingen
worden verdedigd. Hun bewijsvoering kan steeds iets aantrekkelijks en schijnbaar
waars inhouden, omdat ze vaak slechts een deel van de ontwikkelingslijn beschouwen.
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1. Onder Oostenrijksch en Fransch bewind.
J.F. Willems, de geestdriftige aanhanger van de Nederlandsche cultuureenheid en
verdediger van de Hollandsche taalpolitiek, heeft na 1815 herhaaldelijk de stelling
verdedigd, dat Zuid-Nederland geestelijk ondervoed, het ‘Nederduytsch’ van
Vlamingen en Brabanders slechts een ‘verbasterde tael, een Fransch met Vlaemsche
woorden’ was. Slechts hij, die aan zijn geestelijk arme omgeving was ontgroeid, kon
zijn onmiddellijk Vlaamsche verleden zóo verloochenen en de hervernederlandsching
toejuichen. Willems' tijdgenooten, die geen voorloopers waren en binnen
taalparticularistische denkbeelden gevangen zaten, hebben omgekeerd de verstarring
van hun ‘Nederduytsch’ gewaardeerd en in de verdere ontwikkeling van het
Nederlandsch in Holland slechts verbastering onder Duitschen invloed gezien. Zelfs
schemert deze averechtsche taalbeschouwing nog door bij Gezelle en de Bo.
Middelerwijl is het verdere verloop van de Vlaamsche taalbeweging beslist den weg
der hervernederlandsching opgegaan, waarom we thans Willems' scherpe
veroordeeling van het Vlaamsche ‘Nederduytsch’ voor gegrond aanzien. Deze taal
was inderdaad verbasterd, want overwoekerd door gewestelijke taalvormen en
overgroeid door gallicismen; verarmd, omdat de taalontwikkeling in het Zuiden met
de XVIe eeuw was afgesprongen en met de verdere verfijning van het Nederlandsch
in het Noorden, waarheen na 1585 de zwaartepunten der beschaving waren verlegd,
geen gelijken tred kon houden. De verfransching der leidende standen en van het
centrale gezag hield het ‘Nederduytsch’ in een staat van verworpenheid, belemmerde
de ontwikkeling van een algemeen beschaafde spreektaal en verscherpte bovendien
de dialectische afwijkingen in de schrijftaal van Zuid-Nederland. Zelfs de
XVIII-eeuwsche flaminganten offeren aan taalparticularistische voorkeur en overzien
de eenheid der Nederlandsche cultuur. Zoo richt de regeeringsambtenaar C.F.
Verhoeven een betoog(1) aan den voorzitter van den Geheimen Raad, de Neny,
strekkend tot ‘het behouden der nederduytsche taele’. Deze verhandeling, welke van
1780 dagteekent, is het oudste pleidooi voor Vlaamsch rechtsherstel, Verhoeven zelf
de eerste flamingant, die de fran-

(1) Medegedeeld door Prof. Dr. C.G.N. de Vooys in De Bibliotheekgids, IV, blz. 33-35.
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schelaars als ‘aepen van de groote te Brussel’ brandmerkt. Men hoede er zich evenwel
voor Verhoeven's ‘Nederduytsch’ met het Noordnederlandsche ‘Nederduitsch’ op
één líjn te stellen. Met ‘Nederduytsch’ bedoelt Verhoeven de in Brabant en Vlaanderen
levende volkstaal. In de scholen wil hij des Roches invoeren en de ‘Nederduytsche’
academie, - Verhoeven is tevens de eerste ontwerper van een zelfstandige
Nederlandsche academie, - ziet hij liever te Brussel dan te Gent opgericht, ‘omdat
de brabandsche uytspraeck cierlyker is als de vlaemsche’. De Antwerpsche
spraakkunstenaar P.B. vermeldt in zijn in 1788 verschenen Fondamenten ofte
Grondregels der Nederduytsche Spel-konst, een schrijfwijze daar naast daer met de
opmerking, dat daar ‘buyten onze tael’ ligt en maar alleen wordt aangehaald ‘voor
hen die somwylen hollandsche schriften ofte boeken lezen’. Onder de weinigen, die
boven het enge taalbewustzijn van hun tijd uitgroeien, is J.B.C. Verlooy ongetwijfeld
de merkwaardigste figuur. Zijn opzienbarende Verhandeling op d'onacht van de
moederlyke tael in de Nederlanden, Maastricht (Brussel) 1788, verkondigt het besef
van taal- en cultuureenheid met het Noorden. De ‘Oostenryksche’ en de ‘vereenigde
Nederlanden’ zijn ‘inderdaed het zelve volk, 't zelve in tael, inborst, zeden en
gebruyken’ (blz. 61)(1). In de practijk schrijft Verlooy een sterk dialectisch gekleurde
taal, die van het ‘Nederduitsch’ van Noordnederlandsche tijdgenooten gevoelig
afwijkt. Verlooy, die het ontbreken van een eenvormige spelling voor Noord en Zuid
betreurt en herhaaldelijk op des Roches beroep doet, schijnt uitsluitend voor
orthographische en niet voor syntactische en morphologische afwijkingen in het
taalgebruik van Noord- en Zuid-Nederlanders, onderscheidingsvermogen te bezitten.
Zoo weidt schrijver o.m. uit over de tegenstelling tusschen de ‘Vlaemsche’ ae, ue
en de ‘Hollandsche’ aa, uu, zonder maar even over het Zuidnederlandsche
accusativisme te reppen, schoon hij steeds de n in den mannelijken nominatief
aanwendt. Verlooy's klacht op de vernederde ‘moederlyke tael’ is in de felle branding
van een veel-bewogen tijd te loor gegaan. De kanonnen der Fransche veroveraars
hebben de stem van den eersten Groot-Nederlander gesmoord. De Fransche

(1) Verwijzing naar de heruitgave van Dr. R. van Roosbroeck, Antwerpen 1938.
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overheersching stelde een linguïstisch schrikbewind in, dat de uitroeiing van het
Nederlandsch en de algeheele verfransching van Vlaanderen beoogde, overeenkomstig
de in de Republiek geldende opvattingen nopens het noodzakelijk verband tusschen
taalkundige en staatkundige eenheid. Wanneer in 1814 de val van het Fransche
keizerrijk de beide Nederlanden opnieuw vereenigt, is het vervreemdingsproces
tusschen Noord en Zuid voltrokken. Vlamingen en Hollanders hebben, volgens het
woord van Willems, ‘moeite om op den eersten opslag, in elkanders gelaet den
familietrek te herkennen’(1).
Afgezien van de geestelijke vervreemding, zijn de afwijkingen, orthographische
en spraakkundige, die het taalgebruik van Noord en Zuid aanwijst, aanmerkelijk.
In de eerste plaats kenmerkt zich het Zuidnederlandsche spelparticularisme door
een nauwkeurige weergave van de dialectische uitspraak, door middel van een stel
accenten. De na 1830 zeer verspreide opvatting, als zou des Roches de accenten
hebben ontworpen, is onjuist. Reeds bij des Roches' voorgangers, de Antwerpenaars
P.B., Verpoorten en Bolognino, alsook bij den Gentschen spellinghervormer Joos
Lambrecht (1550)(2) ontmoet men accentteekens.
In het Noorden worden de accenten aangewend: o.m. in de Twe-spraack (1584)(3),
in de Haarlemsche Nederduytsche Spellinge (1612)(4), door Huygens, Hooft(5) en de
dichters van Nil Volentibus Arduum(6). Nog in de XVIIIe eeuw bezigt de blijspeldichter
Langendijk accenten en verschijnt van de hand van W. Holtrop, in zijn Nieuwe en
volledige Nederduitsche Spel- en Spraakkunst, Amsterdam 1791, een systematische
uiteenzetting over het gebruik der toonteekens(7). Algemeen van

(1) Over de Hollandsche en Vlaemsche Schryfwyzen van het Nederduitsch, Antwerpen 1824,
blz. 6.
(2) Lambrecht voorziet de lange klinkers doorloopend van een acutus, met uitzondering van de
scherplange e en o, die overeenkomstig de Gentsche uitspraak door ea en oa worden
aangeduid: bóụen
gheloaue.
(3) De Twe-spraack onderscheidt, door een accent, o in stóck en bock; de acutus duidt eveneens
de scherplange o aan: óren, nóód
over, voor.
(4) sprékt, vrémd
gemeen.
(5) In 1626 plaatst Hooft een acutus op de scherplange o.
(6) blyspél
naspel; óf
op.
(7) hoopen ‘sperare’
hóópen ‘accumulare’, geen ‘iste’
géén ‘nullus’.
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toepassing zijn de accenten, welke zeer waarschijnlijk op navolging van de Fransche
spelling(1) berusten, in het Noorden wel nooit geworden. Grooter was de bijval in het
Zuiden, schoon de ‘taelmeesters’ het doorloopend over hun juist aantal en gebruik
oneens zijn. In de verwarring der bestaande stelsels treden duidelijk een Brabantsche
en een Vlaamsche schrijfwijze naar voren. J. des Roches, die zijn naam aan de
Brabantsche spelling heeft gehecht, schrijft in zijn Nieuwe Nederduytsch Spraek-konst,
Antwerpen 1761, neémen, feest, peêrd naast boóg, boom. Dat des Roches' spelling
op de Antwerpsche uitspraak steunt, blijkt niet onmiddellijk uit de accentenspelling,
gezien de verdeeling van scherp en zachtlange klinkers over het geheele Brabantsche
taalgebied ongeveer gelijkloopend is. Ook het gebruik van neffens, dry voor nevens,
drie, en het samenvallen in de uitspraak van ruw en rouw (beide bij des Roches rouw
gespeld) blijven niet tot Antwerpen beperkt. De spelling des Roches is veeleer
algemeen Brabantsch. Het ligt niet in onze bedoeling den oorsprong dezer schrijfwijze
in de bijzonderheden na te gaan. Zeer waarschijnlijk heeft de Hagenaar des Roches,
die zich pas in 1757-58 te Antwerpen vestigde, het voorbeeld van Antwerpsche
spellingmeesters nagevolgd. Als vermoedelíjke voorloopers vermelden we: P.B.(2)
(Fondamenten ofte Grondregelen der Nederduytsche Spel-konst, Antwerpen 1757),
J.D. Verpoorten (Woordenschat ofte Letterkonst gedeyld in twee deelen, volgens de
nieuwe en kortere manier van schryven..., Antwerpen 1759), G. Bolognino (Níuwe
noodeliicke ortographie tot het schrijven en 't drucken van onse Nederduytse Tale,
Antwerpen 1657).
Deze Antwerpsche ‘taelmeesters’ duiden, evenals des Roches de scherplange
vocaal door het vocaalteeken zonder accent aan. De zachtlange e verschijnt bij P.B.
en Verpoorten als eé, bij Bolognino als ê (schêl ‘deksel’); de zachtlange o bij P.B.
als oô, Verpoorten als oó en Bolognino ó (kól ‘brandstof’); de Antwerpsche gerekte
ε-klank als eê bij P.B. en des Roches (weêrd ‘waardig’) en é bij Bolognino (schél
‘scheefziende’). De blijkens phonetische transcripties bij Meurier (1558), Bredero
en Huygens reeds in de XVIe eeuw doorgedrongen Antwerpsche uitspraak der
scherplange klinkers ongeveer als ie en oe,

(1) Ter verduidelijking van het woordbeeld, in de XVIe eeuw ingevoerd.
(2) P. Bincken? Voor de uitgave van 1788, vgl. blz. 286.
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blijft in de schrijfwijze van Bolognino, P.B., Verpoorten en des Roches onvermeld.
Vooral deze overeenstemming in het gebruik der accenten wijst onmiskenbaar op
een nauwen samenhang in de ontwikkeling der Brabantsche spelling. Als secretaris
der Brusselsche academie, heeft des Roches zijn Spraek-konst op de lijst handboeken
‘ad usum scholarum Belgicae’ geplaatst. Buiten Brabant vond zijn spelling evenwel
slechts geringe navolging. In Brabant hebben vooral de opeenvolgende herdrukken
van de Nederduytsche Spraekkonst van den Antwerpschen onderwijzer J.A. ter
Bruggen, een geboren Utrechtenaar, deze schrijfwijze verspreid. Zoo bezigt het
Antwerpsche Novum Dictionarium belgico-latinum van J. Fr. Pomey (1741) voor
de uitgave van 1777 de schrijfwijze des Roches; novo stylo hodierno orthographicè
dispositum, heet het in de voorrede. In plaats van leser, woorden (1741) spelt de
uitgave van 1777: leézer, woórden(1). In de officieele bekendmakingen van den
Antwerpschen magistraat verschijnt de spelling des Roches-ter Bruggen geregeld
sinds 1794-95. Dit stelsel, waarin Willems zijn eerste werken schreef en dat onder
het Hollandsche bewind slechts moeilijk door dit van Siegenbeek werd verdrongen,
kende na 1830 zelfs een nieuwe heropleving.
In tegenstrijd met het Brabantsche gebruik, dient het diacritische teeken in
Vlaanderen ter aanduiding van de scherplange vocaal. De Brugsche spraakkunstenaar
B. Janssens spelt in De verbeterde Vlaemsche Spraeck- en Spelkonste, Brugge 1775,
beek, beén en beêr. Van de Brabanders getuigt Janssens, dat ze ‘de peêrden agter
den wagen spannen door geeft te teékenen’. De Vlaamsche spelling is door Behaegel
in zijn eerste geschriften toegepast. Toch schijnt in Vlaanderen, minder nog dan in
Brabant, eenheid in de schrijfwijze te hebben bestaan. In de Deure oft Ingang tot de
Nederduytsche Tale, Brugge 1773, spelt P.J. van Belleghem komen en brooden,
overeenkomstig het gebruik in Noord-Nederland(2). De Iepersche arts van Daele houdt
er een eigen accentenstelsel op na, dat op navolging van Fransch-Vlaamsche
spelgewoonten heet te berusten, en in feite eerder bij

(1) Verdere afwijkingen zijn o.m.: s>z, ch vóór t>gt, ij>y, slot-t>d, gh>g, ck>k, ey>y (in beryken,
verschyde) en merkwaardigerwijze ick twyffele geensints>ik en twyffel geensints.
(2) Op dit standpunt staat eveneens Verlooy.
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het Brabantsche dan het Vlaamsche stelsel aansluit. Zijn Tydverdryf of De Schóle
der schól-meesters, Ieper 1805-06(1), bevat een reeks opstellen over taal en verskunst,
doorzaaid met vooze versjes en rijmpjes, maar waaruit niettemin een warme
gehechtheid aan de onder Fransch bewind zoo diep vernederde moedertaal spreekt.
In Tyd-verdryf 40, een brief aan van der Palm, den agent voor Nationale Opvoeding
van de Bataafsche Republiek, bestrijdt van Daele de spelling Siegenbeek als te
eenzijdig ‘Amsteldamsch’(2) en indruischend tegen de uitspraak in Westen
Fransch-Vlaanderen. Van Daele, dien de latere Westvlaamsche particularisten te
recht als een voorlooper beschouwen, denkt zich een Nederlandsche spelling- en
taaleenheid op eng-Westvlaamschen grondslag. Ofschoon in Tyd-verdryf 40 een
onbekende ‘taelminnaer’ den wensch van een vergelijk tusschen de schrijftaal van
Noord en Zuid uitspreekt, omdat ‘de hollandsche en vlaemsche tael de zelve is in
den grond’, verwerpt van Daele steeds elke afwijking van zijn Westvlaamsche
taalnorm. Zoo wordt den Brabanders hun ‘belacchelyke’ uitspraak van y als ey, en
Vondel het feit, dat scherp- en zachtlange klinkers op elkaar rijmen, verweten, zonder
welk gebrek ‘den grooten Vondel nog grooter hadde gewést’.
Missen de Zuidnederlandsche spelwijzen de noodige eenheid met betrekking tot
het gebruik van de accenten, meer eenheid valt in het zg. distinguïsme waar te nemen.
Deze bijzonderheid betreft het aanhouden van de dubbele vocaalspelling uit de
gesloten lettergreep van het enkelvoud ook in de open lettergreep van het meervoud.
Hierdoor wordt de gelijkvormigheid van het grondwoord en de afgeleide woorden
of verbogen vormen verzekerd en worden gelijkluidende woorden kunstmatig in de
schrijfwijze onderscheiden: graven van graf, naast graeven van graef(3). Door Kiliaen
in de XVIe eeuw ingevoerd, zet dit gebruik zich aan het einde der XVIIIe eeuw in de
Vlaamsche en Brabantsche spelling vast. In het Noorden ontmoet men de
gelijkvormigheid o.m. bij Huydecoper (1730). Sinds het ingrijpen

(1) Onder deknaam Vaelande.
(2) van Daele betreurt dat de Hollanders ‘te véle eygene liefde hebben’.
(3) van Daele onderscheidt overeenkomstig bràken van brak en braeken ‘braken’ (sg. braekt).
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van den Leidschen hoogleeraar Kluit (1777), worden evenwel zacht- en scherplang
onderscheidenlijk door enkele en dubbele vocaalspelling aangeduid(1). Daarentegen
worden in Zuid-Nederland scherp- en zachtlang in den regel verdubbeld, en slechts
door middel van een accent onderscheiden.
Een laatste opmerking in zake de schrijfwijze geldt het gebruik van ae, ue, y in
het Zuiden, in de plaats waarvan het Noorden, aan het einde der XVIIIe eeuw, haast
over heel de lijn, aa, uu en ij aanwendt.
Spraakkundig vertoont het Zuidnederlandsch, behoudens een steeds toenemende
beïnvloeding door de gewesttalen en het Fransch, een verstarring van het
XVI-eeuwsche taalbeeld. De aanmerkelijkste afwijking ten aanzien van het
Noordnederlandsche taalgebruik, betreft de veralgemeening van accusatiefvormen
op -n in den mannelijken nominatief, het zg. accusativisme. Door het puristische
taalstreven der grammatici uit de Noordnederlandsche verzorgde schrijftaal geweerd,
bereikt het accusativisme zijn volle ontplooiing in de schrijftaal van Zuid-Nederland.
Dat de n ook voor deze medeklinkers geschreven wordt, voor dewelke ze in de
uitspraak onderdrukt wordt, bewijst hoezeer men zich de nieuwe morphologische
rol der n, met name het beklemtoonen van het mannelijk woordgeslacht, bewust was.
Volgens U.A. (Udald Andala)(2), den bestrijder van Willems' taaldenkbeelden en een
warmen voorstander van het Zuidnederlandsche taalparticularisme, is het gebruik
van den in den mannelijken nominatief ‘eene tael wet, welke geëerbiedigd moet
worden’. Dat men n in den mannelijken nominatief moet plaatsen, leert ook des
Roches, ofschoon de geboren Hagenaar erkent, dat de ‘zuyverste schryvers der
Nederduytsche taal’ de n vormen niet in den nominatief aanwenden. Ook van Daele
geeft de voorkeur aan n in ‘noemer en roeper’, want hij ‘acht het schooner het
woordgeslacht te kennen, uit den artikel, als den casus’. Voorts neemt de
West-Vlaming een loopje met den ‘Amsterdammer, die wilt kaks maeken met
d'Almógende te zeggen voor den Almógenden’. Nog in 1815 waarschuwt pas-

(1) Holtrop (1791) evenwel spelt: eeten, geeven, jaagen.
(2) U.A. publiceerde rond 1825 zijn Overzigt rakende de Verhandeling... van Willems.
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toor Henckel zijn leerlingen voor het verkeerde gebruik van de Paus (in plaats van
den) ‘gelijk de Hollanders willen; want men zou den Paus een oneigen geslacht
toekennen’. Uitzonderingen op het accusativisme zijn vrijwel zeldzaam. Alleen de
van nature conservatieve Bijbeltaal blijft aan het classieke gebruik van de en den
vasthouden(1). Deze n-looze nominatieven zijn spellingvormen, die op slaafsche
navolging vanwege latere vertalers van den eens vastgestelden Nederlandschen tekst
berusten.
Een belangrijke kwestie, die vooral thans aan de orde is gesteld, betreft het
woordgeslacht in Noord- en Zuid-Nederland. Terwijl in het Noorden de officieele
geslachtslijst der grammatici, op grond van het gebruik bij Vondel en Hooft, vooral
in de XVIIIe eeuw een steeds toenemend gezag verwerft, ontbreekt elke
geslachtssystematiseering in het Zuiden. De taalmeesters gaan uitsluitend met hun
gewestelijk taalgevoel te rade. Zoo schrijft de Antwerpenaar ter Bruggen aan het
einde van zijn spraakkunst: ‘den boek is uyt’. Verlooy en van Daele vermelden
nadrukkelijk het bestaan van drie geslachten, gekenmerkt door de lidwoorden den,
de, het. Aanleuning bij het officieele Noordnederlandsche geslacht vertoont evenwel
het Nieuw Nederduytsch en Fransch woórdenboek, Antwerpen 1769, van des Roches,
welk woordenboek volgens Willems, slechts de omzetting in Brabantsche spelling
van een Noordnederlandsche woordenlijst van P. Marin is. Geheel in tegenstrijd met
het gebruik in Antwerpen en Brabant, maakt des Roches boek en pleyn onzijdig, boot
en fabriek vrouwelijk, dood mannelijk (naast vrouwelijk)(2). Ook met betrekking tot
de gebezigde terminologie is des Roches afhankelijk van Noordnederlandsche
voorbeelden. Zelfs dringt des Roches aan op uitspraak van de h, ‘den struykelsteen
waer over zoo veéle ten spot van andere vallen’. Vooral deze bijzonderheid bewijst
hoe veel minder ‘Antwerpsch’ des Roches is, dan men het steeds voorstelt.
De plaatsruimte laat niet toe verder over het XVIII-eeuwsche

(1) O.m. in de Bijbelvertaling van H. van den Leemputte (1653).
(2) Maar oog, oor, venster, zijn vrouwelijk, en sneeuw mannelijk overeenkomstig het Antwerpsche
gebruik.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

293
Zuidnederlandsch uit te weiden(1). Woordvorming, zinsbouw en vooral de
praepositioneele verbindingen ondergaan in sterke mate den invloed van het
Vlaamsche of Brabantsche dialect, alsook van het Fransch, dat gaandeweg de taal
der beschaafden is geworden. Klinkt zelfs niet de naam van Verlooy's Verhandeling
op d'onacht der moederlyke tael in de Nederlanden, thans zeer onnederlandsch(2)?

2. Het Vereenigde Koninkrijk der Nederlanden.
Na 1815 onderneemt de Hollandsche regeering de systematische
hervernederlandsching van de Vlaamsche gewesten. Zoowel de verfranschte hoogere
stand als het Vlaamsche taalparticularisme zien in dezen maatregel slechts een
onduldbare bevoogding. Weinigen toch kunnen zich uit het verbijzonderde Vlaamsche
of Brabantsche taalgevoel van hun tijd losworstelen. Zelfs na vijftien jaar krachtige
vernederlandschingspolitiek heeft de voortvarende regeering van koning Willem
nauwelijks een Nederlandschtalige aristocratie van den geest gevormd. Haar
verdedigers, de orangisten spreken vaak nog Fransch. In de meerderheid blijven de
Vlamingen aan het eigen dialect vasthouden. De naam ‘Vlaamsch’ als gezamenlijke
benaming voor de Zuidnederlandsche dialecten ten overstaan van het
Noordnederlandsch of Hollandsch, neemt vermoedelijk in dezen tijd

(1) Grooter verwarring nog heerscht in de Nieuwe Fransche en Nederduytsche Grammaire van
1792. Het boekje dat te Amsterdam op naam van Petrus Marin verscheen, bezigt n in den
mannelijken nominatief (o.m. blz. 10: den vader), ofschoon het mannelijk lidwoord in den
nominatief uitdrukkelijk als de wordt aangegeven (blz. 30). Het paradigma op blz. 39 vertoont
in den nominatief den vader naast welke vader, en in den accusatief van den, aen den, den
vader naast van welke, aen welke, welke vader. Dezelfde verwarring treedt in het
woordgeslacht naar voren: dat boek (blz. 32, in een voorbeeldenreeks) naast een veel grooteren
boek (in de inleiding).
Volgens Fr. Halma verdedigde P. Marin het gebruik van n in lidwoorden en adjectieven
‘voor mannelyke zelfstandige (naamwoorden) met een vocaal, ofte een H beginnende’,
‘houdende het met de Zuid-Hollanders, welke doorgaans zeggen en schryven, een leeren
emmer, een hoogen eed, den ouden hond, een brandenden yver’ (citaat uit de inleiding van
Halma's Grand dictionnaire français et flamand, Utrecht 17172). Halma zelf spelt n in den
mannelijken nominatief niet. Ook in Noord-Nederland bestond derhalve geen volstrekte
eenheid in het schrijftaalgebruik (benoorden en bezuiden den Moerdijk?).
(2) moederlyke taele< Fr. langue maternelle leest men ook bij P.B. (1788).
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een groote uitbreiding. Vóór 1815 toch, ontmoet men veeleer Nederduytsch als
algemeenen term, welke o.m. Brabantsch en Vlaamsch (de taal van het graafschap
Vlaanderen) omvat. Er heeft in den Vlaamschen taalparticularistischen strijd
verwarrend misverstand geheerscht, omdat bij vele spraakkunstmakers de
taalbeschouwing niet verder reikte dan een voorgewende kennis van letters en
accenten, waarom ook de strijd met meer heftigheid tegen Siegenbeek dan tegen
Weiland werd gevoerd. Voorts heeft de politieke hartstocht den twist vrij spoedig in
het keurslijf der politiek gedwongen. Steeds toch schemert bij de taalparticularisten
de opvatting door, dat de Vlamingen of Belgen inderdaad een ‘afzonderlijke natie
naast de Bataefsche’ uitmaken. Overeenkomstig de denkbeelden der Fransche
Republiek, die de taal als uiterlijk teeken van de staatseenheid en staatszelfstandigheid
beschouwt, wordt naar een zelfstandige Zuidnederlandsche schrijftaal, als uitdrukking
van de ‘Vlaemsche’ of ‘Belgische nationaliteit’ gestreefd.
Aan het taalparticularisme heeft Prof. Sabbe, in een reeks mededeelingen voor de
Koninklijke Vlaamsche Academie (1936-1937) uitvoerige beschouwingen gewijd(1).
Allereerst bestudeert Prof. Sabbe de voorstanders der Hollandsche taalpolitiek: de
Hollandsche taalleeraars Visscher en van Genabeth. Vooral laatstgenoemde is het
type van den bekrompen Hollander, zonder lenigheid in taalopvattingen, vol
geringschatting voor de Vlamingen, die hij met Siegenbeek-Weiland wil zaligmaken.
In den persoon van den Brusselschen advocaat Barafin en den Leuvenschen ‘maire’
Plasschaert komen de Franschgezinde verguizers van het Nederlandsch aan het
woord: een volksvreemde, verfranschte bourgeoisie, die door haar preutsche voorkeur
aan een vreemde taal, van het Vlaamsche volk is weggegroeid. Ten slotte wordt het
‘Vlaemsche’ verzet behandeld: onderwijzer Behaegel en pastoor de Foere, Vlamingen
in wie het Nederlandsche taalbewustzijn is ingeslapen. Bij de Foere, die aanvankelijk
een voorstander was van de taalpolitiek der regeering(2),

(1) Inmiddels in boekvorm verschenen: Uit den taalstrijd in Zuid-Nederland tusschen 1815-1830,
Antwerpen 1939.
(2) de Foere's Spectateur belge nam o.m. Decloedt's Essai sur les langues française et hollandaise
op, een pro-Hollandsch geschrift, waarin met geen woord over een verschil tusschen Vlaamsch
en Hollandsch, in de schrijftaal, wordt gerept. De Foere's tijdschrift was Fransch, in
afwachting, dat zijn ‘compatriotes soient mûrs pour recevoir le Spectateur Belge en flamand’.
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bepaalt de godsdienst het verzet tegen het liberalisme van den koning en het
‘protestantsche’ Nederlandsch. Behaegel leidt den strijd tegen Siegenbeek-Weiland.
In zijn aan koning Willem opgedragen Nederduytsche Spraekkunst, Brugge 1817,
aarzelt Behaegel niet te schrijven, dat de Fransche overheersching gemakkelijker het
‘Nederduytsch’ uit ‘Belgenland’ zou hebben verdreven, dan men ‘de hollandsche
uytspraek en schryfwys, zonder raadpleéging des volks zoud in zwang brengen’.
Behaegel, die in zijn eerste geschriften de Vlaamsche accentenspelling volgt (eéne,
oórsprong, enz.), pleit hoofdzakelijk voor spellingonderscheiden tusschen Noord en
Zuid(1). Alleen door het verdedigen van den in plaats van de, in den mannelijken
nominatief, raakt hij het schrijftaalprobleem aan. Ter verzoening van het
uiteenloopende taal- en spellinggebruik in Noord en Zuid stelt Behaegel voor een
academie op te richten, ‘die de beyde dialekten zonder vooringenomenheyd zoude
onderzoeken’. Teekenend voor zijn taaldenkbeelden is, dat bij een mogelijke
tegenstrijdigheid tusschen het Zuid- en het Noordnederlandsche gebruik de uiterlijke
gelijkenis met het Duitsch moet beslissen: zoo verkiest Behaegel Vl. weerd boven
Nnl. waard, wegens D. Wirt!
Naar aanleiding van de Hollandschgezinde brochure Iets over de hollandsche tael,
noch voor, noch tegen..., Gent 1825, van A. Steven, verscheen in de Spectateur belge,
XXI, blz. 519-593, een uiteenzetting van het Vlaamsche standpunt: Iets voor de
Vlaemsche tael, zonder naam van schrijver. Anders dan zijn voorgangers wijst de
onbekende schrijver naast spellingverschillen, ook grammatische en taalkundige
afwijkingen in de schrijftaal van Noord en Zuid aan. O.m. prijst schrijver de uitgangen
-de, -e, -t in plaats van Nnl. -det, -et aan: gy beminde, dat gy beminne, gy zoudt, i.p.v.
Nnl. gij bemindet, beminnet, zoudet, en verwacht van den ‘goeden smaek der
Vlaemingen’, dat ‘zy noyt hunne werkwoórden zullen laeten veretten, verdetten en
vertetten’. Bij de zelfstandig gebruikte substantieven verdedigt hij den meervoudsvorm
zonder -n: de geleerde, tegenover Nnl. de geleerden. Maar vooral merkwaardig is,
dat deze schrijver op geslachts-

(1) Behaegel verdedigt o.m. Znl. ae, ue, y tegen Nnl. aa, uu, y; in de plaats van gij houdt wenscht
hij gy houd, enz.
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afwijkingen in het Zuidnederlandsche nomen de aandacht roept. Zoo worden o.m.
dood, pligt vrl. in het ‘Vlaemsch’ en mnl. in het ‘Hollandsch’, oog, oor vrl. in het
Zuiden en onz. in het Noorden aangehaald. Met betrekking tot feest en boek vermeldt
schrijver een dubbel geslacht: onderscheidenlijk vrl. en mnl. in de algemeene
beteekenis, maar onz. in bepaalde verbindingen: het dry Koningènfeest, het Boek der
Koningen. Uit dit geschrift spreekt een sterke taalparticularistische geest: schrijver
noemt het Siegenbeek-Weilandsche Nederlandsch een ‘broodtael’ voor een
‘Hollandsch sukkelaerken, koninglyke maetschappyen en amptenaeren’, welke
laatsten ‘even zoowel zes AAAAAA schryven als maer twee’. De Hollanders ervan
te overtuigen, dat het Vlaamsche standpunt in zake spelling en spraakkunst niet mag
worden over het hoofd gezien, acht schrijver ‘meer als peêrdewerk’! Met betrekking
tot de geslachtskwestie vernemen we nog bij U.A., in zijn critiek op Willems'
spellingverhandeling, dat de Hollanders ‘zelfs vry taelkundige dusdanige grove
misslagen’ tegen het woordgeslacht begaan als ‘doór geene Zuid-Nederlanders (zelfs
niet doór de ongeletterde) worden begaen’. Juist omdat het gevoel voor mannelijk
en vrouwelijk taalgeslacht in het Zuiden zoo sterk leeft, stelt men het op prijs den in
den mannelijken, naast de in den vrouwelijken nominatief te behouden, want ‘de
geslagten (worden) aengewezen doór middel van de lidwoórden’, leert Behaegel.
Te Antwerpen is het stelsel Siegenbeek-Weiland slechts moeizaam doorgedrongen.
In 1819 verbiedt het Antwerpsche onderwijzersgezelschap Tot Nut der Jeugd(1) het
gebruik van schoolboeken, die niet in de Brabantsche spelling des Rochester Bruggen
zijn gesteld, en duldt de ‘Hollandsche spelling’ alleen voor de bijdragen in het
tijdschrift. Nog in 1821 verschijnt de Brabantsche spelling op den lesrooster van een
nieuw opgerichte stedelijke school. Hoe officieelen in het Zuiden over de taal denken,
merkt men o.m. aan de wijze, waarop de Antwerpsche burgemeester van Ertborn het
boek van W. Ackersdyck, Aanmerkingen omtrent de Nederlandsche taal bijzonder
met betrekking tot de zuidelijke provincien vertaalt, met name door

(1) De voorzitter van het genootschap, J.A. ter Bruggen, afkomstig uit Utrecht, schreef in 1815
een verhandeling Over de eenheid der Hollandsche en Brabantsche tael. Eveneens had hij
‘Hollandsche leéstafels voór de Vlaemsche Nederduytsche tael’ omgewerkt.
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Observations sur la langue flamande..., traduit du hollandais. De term ‘Nederlandsch’
is in deze dagen lang niet ingeburgerd: in regeeringsstukken verschijnt de benaming
‘landstaal’. De Antwerpsche magistraat bezigt de spelling des Roches-ter Bruggen
voor de ‘Nederduytsche’ vertaling van zijn officieel Fransche bekendmakingen, tot
wanneer in 1823, na herhaald verzoek van de regeering, de Fransche tekst verdwijnt
en het stelsel Siegenbeek-Weiland het Brabantsche verdringt. Een onderzoek naar
de taal der officieele bescheiden vóór en na 1823 bewijst, dat de hervorming verder
reikt dan een aanpassing van het woordbeeld aan de Siegenbeeksche schrijfwijze.
Leerrijk in dit verband is o.m. de vergelijking van de bekendmakingen van 12 Maart
1819 en 21 Augustus 1824, welke beide betrekking hebben tot de inrichting van
kosteloos onderwijs voor behoeftigen. Aan nagenoeg denzelfden inhoud beantwoordt
een zeer uiteenloopende vorm. De tekst van 1819 is een stumperig Vlaamsch, door
Fransche wendingen beïnvloed: ‘kinderen welker ouders niet in staet zyn er de
bekostiging van te doen’, in de plaats waarvan de lezing van 1824 de Nederlandsche
constructie vertoont: ‘jonge meisjes uit behoeftige ouders geboren’. Wars van elk
officieel ingrijpen blijft de bevolking evenwel aan het stelsel des Roches-ter Bruggen
hechten en stelt men zelfs individueele reacties vast tegen deze bewuste
gelijkschakeling met het Noordnederlandsche woord -en taalbeeld. Wanneer in 1827
een Hollandschgezinde te Antwerpen ‘De Antwerpenaar’ uitgeeft, volgens de
Hollandsche spelling en spraakkunst, - omdat deze degelijker zijn dan het Vlaamsche
stelsel, - valt de krant na een kortstondig bestaan, en richt Willems' tegenstander
pastoor Buelens in 1828 zijn ‘Den Antwerpenaer’ op, welk dagblad tot in 1845
ononderbroken verschijnt(1). De genus-n en de ae dekken de anti-Hollandsche lading.
In de eerste uitgave van zijn Over de Hollandsche en Vlaemsche schryfwyzen van
het Nederduytsch, Antwerpen 1819, - een antwoord op een prijsvraag van de
Brusselsche maatschappij Concordia, - volgt J.F. Willems de Brabantsche spelling
en spraakkunst met den in den mannelijken nominatief ‘om zeer gewichtige redens’,
in feite omdat zijn landgenooten voor de Hollandsche spelling

(1) Bijzonderheden hieromtrent bij F. Prims, Antwerpen in 1830, I, Antwerpen z.j., blz. 69 e.v.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

298
en spraakkunst nog niet rijp waren(1). Voor de tweede uitgave, die in 1824 verschijnt,
bezigt Willems een compromis-spelling tusschen de Vlaamsche en Hollandsche
schrijfwijzen, die volgens hem de ‘algemeen Nederlandsche mag genoemd worden,
of althans behoorde te zijn’. Behoudens de schrijfwijze van ae, ue, y en enkele lichte
afwijkingen, beantwoordt deze spelling aan de Siegenbeeksche(2). Op deze schrijfwijze
van Willems steunt bovendien de zg. commissie-spelling 1844. Een slaafsche navolger
van de Hollandsche schrijfwijze is Willems, op grond van wetenschappelijke
overwegingen, nooit geweest. Waar de Vlamingen ‘den ouden oorspronkelyken aerd
der Nederduitsche tale nog eerbiedigen’, ijvert ook hij voor het behoud van de eigen
spelling. Nog in 1834 laakt Willems, in zijn voorbericht tot Reinaert, ‘de
bekrompenheid der Hollandsche schryfregels’. De dubbele aa, die Willems nooit
aanvaardde, ontmoet men slechts uitzonderlijk in Vlaamsche geschriften, o.m. in de
Taalkundige Tweespraak, Ieper 1827, van D. de Simpel, waarin het stelsel
Siegenbeek-Weiland tegen de opwerpingen der taalparticularisten wordt verdedigd,
voorts in jeugdwerk van Kan. David. Een merkwaardige poging tot orthographisch
compromis tusschen Noord en Zuid, zijn de Drie vraagstukken over de filosofische
spraakkunst, Antwerpen 1830, van den Antwerpschen onderwijzer J. Somers(3).
Somers, die uitsluitend met de Brabantsche schrijfwijze rekening houdt, verwerpt
het distinguïsme, maar wil het accenten- en letterstelsel van ter Bruggen behouden.
Aan het einde van het Hollandsche bewind is de weerstand van het Vlaamsche
taalparticularisme tegen het officieele Nederlandsch niet minder krachtig. Integendeel,
het taalparticularisme beleeft een overrompelende zegepraal, wanneer in 1829 en
1830 de Vlamingen tegen het uitsluitend gebruik van het Nederlandsch in
bestuurszaken petitionneeren. Ongetwijfeld werd Franschgezinde en godsdienstige
druk op de bevolking uitgeoefend. Bij velen evenwel waren geestelijke vervreemding
van het Noorden en gehechtheid aan het eigen Vlaamsch

(1) Zooals blijkt uit een brief aan J. de Vries (21 December 1818).
(2) In den titel wordt Nederduytsch thans Nederduitsch. De n-vormen worden thans uit den
nominatief geweerd.
(3) Geschreven volgens de Hollandsche spelling en spraakkunst.
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de drijfveer tot verzet tegen de vermeende Hollandsche bevoogding en taaldwang(1).
Ook Vlaamschgezinden, als Buelens en de Rodenbach's hebben mede gepetitionneerd.
Leerzaam in dit verband is wat Conscience van zichzelven in deze periode getuigt:
‘Al wat mij omringde was Fransch; ik vermoedde niet dat het mogelijk was, in het
eigenlijk Vlaamsch een letterkundig werk te schrijven; want al de Nederduitsche of
beter gezegd Nederlandsche werken aanzag ik als in het Hollandsch opgesteld’(2).
Eerst na 1830 zal Conscience zich op de Nederlandsche taal toeleggen. Het
Hollandsche bewind vermocht de kloof tusschen Noord en Zuid niet te overbruggen.
Wat alleen langs lijnen van geleidelijkheid een duurzame verwezenlijking had kunnen
vinden, wilde de doctrinaire en voortvarende taalpolitiek van koning Willem in
weinige jaren kunstmatig verwezenlijken. Aan deze politiek, die het onmiddellijke
Vlaamsche verleden miskende en verwaarloosde, kleefde een zware psychologische
fout.

3. Van 1830 tot 1844.
Wat na vijftien jaar moeizame taalpolitiek door de Hollandsche regeering was
opgebouwd, wierp de Belgische omwenteling in weinige weken omver. Reeds den
5den October 1830 kondigt van Meenen in de Courrier des Pays-Bas het einde aan
van ‘l'imposition de la langue hollandaise’, in de plaats waarvan treedt het vrije
gebruik van ‘soit la langue française, soit la langue flamande’. De ‘officieele’
taaleenheid tusschen Noord- en Zuid-Nederlanders was nu verbroken. Reeds in zijn
Antwerpsche proclamatie aan de bewoners der Zuidelijke Nederlanden, - op een
oogenblik, dat het welslagen van den opstand nog steeds problematisch was, waarborgt kroonprins Willem de vrijheid in zake het gebruik der Hollandsche,
Vlaamsche en Fransche talen(3). Ook de Brusselsche Académie gewaagt voortaan van
‘langues flamande et hollandaise’.

(1) Dit psychologische motief komt o.m. zeer duidelijk tot uiting in een naamloos geschrift,
medegedeeld door L. Picard, Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche
Beweging, I, Antwerpen 1937, blz. 176-177.
(2) In Geschiedenis mijner Jeugd (uitg. Lebègue, Brussel), blz. 186.
(3) De Fransche tekst der besprekingen, die aan het begin van October te Antwerpen werden
gevoerd, vermeldt ‘langues hollandaise, flamande et française’.
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Na de omwenteling beleeft het taalparticularisme een overweldigenden triomf. De
‘Hollandsche scholen’ zijn ontbonden, hun leeraars gevlucht. Te Antwerpen heerscht
weer onbeperkt ter Bruggen; Hollandsche geslachtsnamen worden in de spelling
‘vervlaemscht’. Koning Willem wenschte de Vlamingen te verhollandschen en te
denationaliseeren, heet het bij pastoor Meulemans in zijn Willem den Koppige.
Rodenbach verwijt de Belgische regeering haar stelselmatige verfranschingspolitiek,
maar protesteert niettemin wanneer de Waalsche regent Surlet de Chokier Vlaamsch
met Hollandsch verwart. Wanneer in 1834 het Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje
van de Vos en Rens in de spelling Siegenbeek verschijnt, steekt een storm van protest
op tegen het gebruik van de vervallen schrijfwijze. De Gentsche Indépendance noemt
het een ergerlijk taalmisbruik, wanneer nog in 1835 het onderwijs in een Gentsche
school, in de ‘Hollandsche’ en niet in de ‘Vlaemsche’ taal geschiedt(1). Slechts
weinigen scharen zich rond Willems en blijven de taaleenheid met het Noorden, trots
de politieke scheiding, erkennen. In den strijd tegen het ‘Vlaemsche schooldialect’,
dien Willems vanuit Eekloo leidt, is de oprichting te Brussel, in 1836, van de
‘Maetschappy ter bevordering der Nederduytsche taelen letterkunde’, met Belgisch
Museum als orgaan, een belangrijk gebeuren.
Intusschen bleek steeds duidelijker, dat de miskenning van een
algemeen-Nederlandsche taalnorm de Vlamingen naar den chaos der Brabantsche
en Vlaamsche spelwijzen terugvoerde. Brabant miste een algemeen erkend geestelijk
en economisch overwicht, waarom ook de Brabantsche schrijfwijze en uitspraak niet
in Vlaanderen doordrongen en het Brabantsch niet tot een Algemeen Belgisch
Beschaafd kon uitgroeien. De toestand van verwarring en willekeur dreigde bestendigd
te worden, toen het Voorloopig Bewind de ‘Nederduytsche’ vertaling van wetten en
regeeringsbesluiten aan de gouverneurs der Vlaamsche provinciën toevertrouwde.
Door het Nationaal Congres is de regeering later met de publicatie van deze vertaling
gelast, trots het verzet van Gendebien, die het denkbeeld van een eenvormige vertaling
op grond van de verscheidenheid der Vlaamsche ge-

(1) 17 Augustus 1835.
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westtalen meende te moeten bestrijden. Deze maatregel van het Congres, die alleen
met het oog op de Franschonkundige Vlamingen (‘qui n'ont pas encore le bonheur
de posséder la langue française’) werd getroffen(1), heeft voor het verder verloop van
de Vlaamsche taalbeweging onberekenbare gevolgen gehad. Het staatsmechanisme,
dat een degelijken en eenvormigen ‘Nederduytschen’ tekst verlangde, moest
noodzakelijk de bestaande spellingverwarring als een bezwaar aanzien. Nu eens toch
bezigden de vertalers van het Staatsblad de Brabantsche, dan weer de Vlaamsche
schrijfwijze. Niet geringer was de verwarring in de taalkundige handboeken. In de
Grammaire belge, St Truiden 1836, van G. van West, worden de accenten naar
Fransch voorbeeld geplaatst: béven, hópen, gèerne, pèerel, enz. Ook de alsdan
verschenen spraakkunst van Kan. David vertoont een afwijkende spelling en bepleit
opnieuw het gebruik van n in den mannelijken nominatief. De regeering, die zich
voor het spellingvraagstuk wel moest interesseeren, hechtte nog in 1836 haar
goedkeuring aan een voorstel van de ‘Maetschappy ter bevordering der Nederduytsche
tael- en letterkunde’, om door het uitschrijven van een prijsvraag ‘eenparigheid’ in
de schrijfwijze te bereiken. Een jury van zeven leden, die in den schoot van de
‘Maetschappy’ was samengesteld, werd officieel met het onderzoek der
verhandelingen gelast. Voorzitter der commissie was Willems, verslaggever de Luiker
hoogleeraar Bormans, een geboren Limburger. Aan den wedstrijd namen o.m. Pr.
van Duyse en Behaegel deel. Behalve een Fransche verhandeling, die slechts een
slordige bewerking van Siegenbeek bleek te zijn, werden elf verhandelingen
ingediend, waarvan de stellers het bijna doorloopend over punten van spelling en
verbuiging oneens waren. Uit een synoptische tabel in Bormans' verslag blijkt, dat
op elf verhandelingen, zes het gebruik van den in den nominatief, drie de accenten,
negen de ae-spelling, en zes de ongestipte y aanprezen; één zelfs brak een lans voor
ij en ii, met één accent op y en u; drie gaven de voorkeur aan ey tegen vijf aan ei. De
onmogelijkheid ‘eenparigheid’ op Zuidnederlandschen grondslag te bereiken, bleek
duidelijk uit de negatieve uitkomsten van den wedstrijd. De jury, die geen ver-

(1) Vgl. L. Picard, o.c., blz. 217 e.v.
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handeling bekroonde, stelde nu eigenmachtig een eenvormige spellingregeling voor,
die behoudens ae, ue en y nauw bij de Siegenbeeksche schrijfwijze aansloot en
bovendien de accusatief-n in den mannelijken nominatief verbood. Deze regeling
werd reeds in 1839 door de regeering voorloopig aanvaard, in afwachting dat Bormans'
verslag de ontoereikendheid der verhandelingen zou aantoonen en enkele ter zake
bestaande onzekerheden zou ophelderen.
De houding van de regeering was het sein tot den spellingoorlog, die tusschen
aanhangers en bestrijders van de zg. commissie-spelling losbrandde. Aanvankelijk
haalden alleen de Franschgezinden voordeel uit den strijd. Bewees niet de spellingtwist
overduidelijk, dat het Vlaamsch slechts een samenraapsel van dialecten was, een
‘idiome inculte, sans fixité, sans principes’(1)? Men vergist zich wanneer men in den
spellingstrijd niet veel meer dan een gekibbel van peuterige schoolmeesters over
accenten en letters ziet. Ongetwijfeld hebben leekenvooroordeel en misverstand in
dezen spellingstrijd bijzonder verwarrend gewerkt. Velen dachten zich de taal alleen
op papier, en streden daarom zoo heftig tegen de commissie, en voor des Roches.
De tegenstelling tusschen het gebruik van den in het Zuiden en de in het Noorden
bracht evenwel den twist op het gebied der schrijftaal. De eenheid van het
Nederlandsche taalgebied is door de taalparticularisten met verbrokkeling bedreigd.
Voor zoover linguïstische beweegredenen de drijfveer tot het verzet waren, werd de
taalstrijd ingegeven door de overweging, dat de Nederlandsche schrijftaal volgens
Siegenbeek-Weiland geen aansluiting bij het levende taalgebruik in Vlaanderen vond.
In dezen strijd van Vlaamsch tegen Nederlandsch, ontstond de naam ‘Nieuw Belgisch
Vlaamsch’ als een algemeene benaming voor Zuidnederlandsche spelling- en
schrijftaalparticularismen. Onrechtstreeks droeg de spellingoorlog bij tot eenmaking
van het Zuidnederlandsche woordbeeld: de Vlaamsch-Brabantsche tegenstelling in
de schrijfwijze wordt opgeheven. De Vlamingen, ook Behaegel, scharen zich rond
de Brabantsche banier van des Roches. Het heet voortaan dat het ‘nationael-vlaemsch
stelsel’ van des Roches de eenheid waarborgt, welke eenheid

(1) Aldus graaf de Robiano in de Indépendance belge, 16 Februari 1840.
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door de Hollandsche regeering werd verbroken en thans op nieuw door de commissie
wordt bedreigd. In zake de spelling bestrijden de taalparticularisten de commissie,
omdat deze de schrijfwijze verhollandscht en bovendien, door het schrappen der
accenten en der tweede vocaal, de leesbaarheid van het woordbeeld ondermijnt. Op
grond van de onmogelijkste woordverbindingen als wees, weés welkom ‘orphelin,
sois le bienvenu’ bewees ‘meester’ Bôn, de Brusselsche ‘professeur diplômé et
traducteur juré du flamand belge moderne’, hoe veel duidelijker de Vlaamsche dan
de Hollandsche schrijfwijze was(1). Te Antwerpen verzon men zelfs de geschiedenis
van den reiziger, die op zoek naar de koólvliet ‘canal aux charbons’ slechts een
koolvliet ‘canal aux choux’ vond. Samen met den drukker-uitgever van des Roches,
en pastoor Buelens, den fellen polemist tegen Willems, sprong ook oud-onderwijzer
Somers voor des Roches in de bres. Somers, die intusschen advocaat geworden was,
zond een Epître aux hommes de lettres de Belgique, Antwerpen 1839, in het licht.
De Fransche taal was het gevolg van 's mans maatschappelijke verbetering. De
ronkende titel verbergt nauwelijks het schoolmeesterig gekibbel over schreefjes en
stipjes. Aan de Epître heeft Somers enkele aanvullende rijmpjes toegevoegd, waarin
de Nederlandsche schrijftaal als ‘galimatias’ staat gebrandmerkt. ‘Laissez aux
flamands leur langage. Pédants, non, plus de néerlandisme’, tokkelt Somers op zijn
schrale lier.
Spraakkundig richt zich het verzet der particularisten hoofdzakelijk tegen het
gebruik van vormen zonder n in den mannelijken nominatief, waarom ook Pr. van
Duyse de tegenstanders der commissie als contra-de-isten heeft gebrandmerkt.
Dialectisch juist en door de onmiddellijke literaire traditie in het Zuiden gesteund,
kon het standpunt der contradeïsten slechts door een beroep op de historische
spraakkunst worden overwonnen. Het tijdschrift der Antwerpsche contradeïsten Den
Tael- en Letterminnenden Protestant beweert ‘eenen Belg en geenen Hollander’ te
zijn, ‘tot het mannelyk geslacht’ te behooren en dit geslacht

(1) In Démonstrations de la supériorité du système linguistique belge sur le néerlandais ou
orthographe de la soi-disant commission royale, Brussel 1841. Dergelijke reeksen van
volzinnetjes ontmoet men reeds bij de Antwerpsche spraakkunstmakers P.B. en ter Bruggen.
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‘tegen de laffe verdedigers der Verwyfde Aepentael(1) welke men ons nu opdringt, op
eene mannelyke wyze’ te zullen verdedigen. Deze ‘querelle palpitante du de et du
den’ heeft een Franschgezinden polemist de aardige opmerking ingegeven, dat het
Vlaamsch een taal was ‘qui en est encore à ignorer si elle sera mon oncle ou ma
tante’(2).
Zijn hoofdzakelijk belang evenwel ontleent deze taalstrijd aan den
godsdienstig-politieken achtergrond van den spellingtwist. In de vele Vlaemsche of
Belgische samenspraeken, waarin wordt aangetoond ‘wat al kuyperyen er in het vry
geworsteld vaderland gesmeed worden, ten eynde er de Hollandsche tael onder den
naem van Commissie-Vlaemsch te doen aennemen’ wordt steeds en hartstochtelijk
op het anti-Hollandsche gevoel en den godsdienstzin der bevolking beroep gedaan.
De Antwerpsche Protestant werd in 1842 opgericht ‘opdat de Overmoerdyksche
Noórder Tael in het midden der vrye Belgen begraeven worde zonder eenige hoóp
op verryzenis’. Volgens Waeren Belg, het tijdschrift van Bôn en de Brusselsche
‘Maetschappy Vaderlandsliefde’ was de invloed van het ‘Hollandsch magtig genoeg
om de vaderlandsliefde van de Belgen te verzwakken’, het Vlaamsch daarentegen
‘eenen der kragtdaedigste middelen, die de Vlamingen verbind en van de Hollanders
onderscheyd’. De ‘Vlaemsche tael’ toch ‘moet het haere bydraegen om het
vaderlandsch of Belgisch aen te kweeken en het vréemde of het Hollandsch te weêren’
overeenkomstig Gods Wil, want ‘den Schepper begeêrde dat de Hollandsche en de
Belgische natie onderscheyden taelen zouden hebben’(3).
Te Brugge, Gent en Roeselare werd de ‘nieuwe Vlaemsche verhollandschte tael’
als ‘anti-nationael’ veroordeeld. Een Brusselsche voorstander van het ‘flamand belge
moderne’ aarzelde niet te schrijven: ‘un seul fil semble nous lier encore au précédent
régime, le fil de la langue: ne négligeons aucun effort pour le couper’(4). Hoe
hartstochtelijk de spellingstrijd werd uit-

(1) Bedoeld is het Nederlandsch der commissie, dat door de veralgemeening van de in den
nominatief beide geslachten ‘verwart’.
(2) V. Joly in Les Croquignoles (November 1841).
(3) Waeren Belg, blz. 6.
(4) In Lettres pour servir de matériaux à l'histoire des deux introductions du système linguistique
néerlandais en Belgique, Brussel 1840.
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gestreden, blijkt uit het vermoedelijk door Buelens verzonnen verhaal, dat de Paus
met de spellingkwestie gemoeid was en verklaard had geen geschriften in de
‘Hollandsche geuzentael’ der commissie te willen lezen. De commissie werd verweten,
dat ze, eenzijdig samengesteld, de perken van haar bevoegdheid te buiten ging, nu
ze eigenmachtig spellingregelen aan de regeering voorschreef. Vooral werd de
ongrondwettelijkheid van de spellinghervorming betoond. Het herstel van het
‘Hollandsche’ Nederlandsch geschiedde in tegenstrijd met artikel 23 der Grondwet,
op grond waarvan slechts drie talen in België worden gesproken, met name ‘français,
flamand et allemand’. Het ‘néerlandais’ was volgens Bôn, in een schrijven aan den
minister van Binnenlandsche Zaken, een ‘idiome déchu’, een ‘dialecte non usité en
1831 puisqu'il ne date que de 1839’(1). Later zal Kan. de Foere deze juridische
bewijsgronden, die een aardig inzicht in de strijdmethodes der Vlaamsche
taalparticularisten verleenen, voor de Belgische Kamer ontwikkelen.
De taalparticularisten overheerschen in getal, niet in gehalte. Tegenover een
geestelijk onvruchtbare meerderheid dorpsonderwijzers en geestelijken, bestrijders
der commissie, stond een intellectueel hoogstaande minderheid van dichters en
universitairen, die de commissie-spelling in hun geschriften propageerden. Te Gent
overheerscht een aristocratie van den geest: universitair geschoolde philologen, die
van de verjaagde Hollandsche professoren een philologische degelijkheid naast een
haast spitsburgerlijke deftigheid hebben bewaard. In hun vreedzaam
cultuurflamingantisme blijft de verlichting doorschemeren. Heimwee naar
Groot-Nederland doortrilt hun philologischen arbeid. Dr. Snellaert heeft in 1830 het
geweer tegen de omwenteling opgenomen. Jhr. Blommaert zet de traditie van zijn
Hollandschen leermeester, Prof. Schrant voort, en publiceert de Aenmerkingen over
de verwaerloozing der Nederduitsche Tael, Gent 1832, een werk, dat rechtstreeks
aansluit bij Verlooy's Klacht op d'Onacht der moederlyke tael, waarvan Prof. Schrant
de heruitgave had bezorgd.
Te Antwerpen overheerscht de woeste scheppingsdrang van rumoerige en begaafde
volksjongens, die ‘Jantje Kaas’ meer

(1) In 1839 aanvaardde de regeering voorloopig de commissie-spelling.
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schamperen spot, dan haat of misprijzen toedragen. Deze strijd voor de
commissie-spelling valt samen met het begin van de Vlaamsche taalbeweging na
1830.
J.F. Willems, van wien Den Taelprotestant betreurde, dat ‘den Belg en zyne vrye
tael in hem verloóren waren’ leidt den strijd tegen het taalparticularisme. De
verhouding tusschen Noord en Zuid denkt Willems zich als tusschen de Duitsche
staten onderling: de Vlamingen zijn ‘nederduitschers of nederlanders, eveneens als
de Oostenrykers, de Pruissen en de Wurtenburgers hoogduitschers zyn’(1). Al bezitten
de Vlamingen een ‘byzonder staetsbestuer of politieke nationaliteit’, een ‘byzondere
taelnationaliteit’, buiten de Nederlandsche om, acht Willems onbestaande. Boven
de veranderlijke en steeds veranderende wisselvalligheden van oorlog en omwenteling,
staat eeuwig en onveranderlijk de gemeenschappelijke ‘taelnationaliteit’, die Vlaming
en Hollander onverbreekbaar verbindt. Volgens Willems ‘dagteekent deze
taelnationaliteit niet van heden of van gisteren. Des Roches heeft ze niet begonnen
en Behaegel zal ze niet eindigen. De fransche acteurs Niellon en Jenneval hebben
ze ons niet aengebragt; zy heeft hare wortels by het heldhaftig voorgeslacht dier
Vlamingen, waer fransche koningen eens voor gebeefd hebben’(2). Vooral in Belgisch
Museum, het orgaan der ‘Maetschappy’, waarin naast linguïstische en
literair-historische studiën ook de eerste dialectteksten worden gepubliceerd, bindt
Willems den strijd aan met des Roches en de taalparticularisten. Het herstel van den
ouden schrijftaalvorm de in den nominatief(3) en het invoeren van een schrijfwijze,
die meer dan deze van des Roches-ter Bruggen bij het oorspronkelijke Vlaamsche
woordbeeld aansluit, - gezien de accenten en de overtollige ‘boekstaven’ der
distinguïsten pas na de scheiding van Noord en Zuid in de Vlaamsche schrijfwijze
zijn ingeslopen, - beteekenen, volgens Willems, geenszins een verhollandsching van
de eigen taal. Voorts waarschuwt

(1) Belgisch Museum, IV, blz. 437.
(2) Belgisch Museum, II, blz. 87-88.
(3) Als toegeving aan het Vlaamsche gebruik is Willems bereid de n ‘vóór de vocalen en de
stomme h’ te schrijven, welke n hij ten onrechte voor een euphonische bindletter aanziet
(Belgisch Museum, I, blz. 345). Dezelfde regel reeds bij P. Marin; vgl. hooger blz. 2931.
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Willems voor de noodlottige gevolgen van het taalparticularisme, met name de
vorming van een afzonderlijke Vlaamsche taal, die aan de verdelgende macht van
het Fransch ‘die gezworene aertsvyandin van onze duitsche nationaliteit’(1) zou zijn
prijsgegeven. Bij de regeering ijverde Willems voor de oprichting van een
‘Nederduitsche Academie’, naast de bestaande Franschtalige, om door deze instelling,
naar het voorbeeld van buitenlandsche academiën, de nieuwe ‘eenparige’ spelling
te laten bekrachtigen. Willems' ontwerp, dat reeds een voorloopige ledenlijst bevatte,
struikelde over het verzet van de Franschtalige Académie, die geen Nederlandsche
mededinging duldde. Van zijn kant trad David in den Middelaer bemiddelend op(2).
Over de uitkomst van den spellingoorlog zou evenwel het lijvige commissieverslag(3)
van den verslaggever Prof. Bormans beslissen. Dit verslag verscheen pas in 1841,
op een oogenblik, dat het groeiend verzet der desrochisten de regeering tot herstel
van de schrijfwijze des Roches had gedwongen. Bormans, wien elke verdenking van
orangisme vreemd bleef, stelt vast, dat ‘de ongelukkige naem van Vlaemsche tael
alles bedorven’ had. Volgens Bormans zijn ‘Vlaemsch’ en Hollandsch ‘geenszins
eene verschillige tael, omdat de politieke scheiding hier niets meer op de tael vermag,
dan in Duitschland’. Persoonlijk staat Bormans een volledig herstel der spelling en
spraakkunst volgens Siegenbeek-Weiland voor! De meerderheidseisch van Bormans
wierp het taalparticularistische verzet der desrochisten omver. Met betrekking tot
ae, ue en y handhaafde de commissie evenwel de voorloopige regeling van 1839,
welke ae, ue en y en niet de Hollandsche aa, uu en ij voorzag. Deze voorzichtige
houding waarborgde het ‘Vlaemsche’ karakter van de nieuwe schrijfwijze, die
nagenoeg volledig aansloot bij het stelsel dat Willems in 1824, als vergelijk tusschen
de ‘Vlaemsche en Hollandsche schryfwyzen van het Nederduitsch’, had ontworpen.
In dien gedachtengang is het te verklaren wanneer Willems, in 1844,

(1) Belgisch Museum, I, blz. 228.
(2) Als linguïstisch curiosum zij hier het opstel van L. Delgeur vermeld: Dorisch en Iönisch,
Hollandsch en Vlaemsch (ib., 1841, blz. 174-184).
(3) Verslag over de Verhandelingen ingekomen by het staetsbestuer van Belgie ten gevolge der
taelkundige prysvraeg voorgesteld by koninklyk besluit van den 6 September 1836, Gent
1841 (641 blz.).
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ter verantwoording van de commissie schrijft: ‘La commission n'a pas admis ce
sytème (Bormans-Siegenbeek), précisément parce qu'elle y voyait une innovation
hollandaise. Elle a voulu rester fidèle à la langue primitive’(1). Het standpunt der
commissie werd door een vergadering van letterkundigen te Antwerpen en door de
leden der ‘Maetschappy’, vergaderd in het Gentsche Taelcongres (23 October 1841),
goedgekeurd, met de ééne wijziging, dat vleyen in vleijen werd veranderd. Met de
beslissing van het Taelcongres betuigde de regeering haar instemming en verklaarde
de schrijfwijze officieel, met ingang van 1 Januari 1844(2).
In de Belgische Kamer ging het koninklijk besluit in zake de spelling der
Nederduitsche taal een veelbewogen bespreking tegemoet. Kamerlid Kan. de Foere
leidde er den aanval tegen de commissie, op grond van het onvaderlandsche en
ongodsdienstige karakter der nieuwe schrijfwijze. Kan. de Foere die de letters in
Belgische en Hollandsche, katholieke en protestantsche onderscheidde, verdacht de
nieuwe spelling ervan ‘de faciliter la réunion de la Belgique, ou d'une partie de la
Belgique à la Hollande’(3). Een verdediger der commissie, het Vlaamschgezinde
Kamerlid de Decker achtte het gevaar der taaleenheid slechts denkbeeldig, gezien
het achterlijke Holland wel nooit het levenskrachtige België kon bedreigen! Tenslotte
verklaarde de Waalsche minister d'Anethan, dat de acht spelregels der commissie
geen taaleenheid tusschen Vlamingen en Hollanders konden in het leven roepen,
indien deze eenheid niet reeds bestond en onmiddellijk uit het wezen der taal zelf
bleek.
Na de nederlaag van de Foere in de Kamer bleef de spellingstrijd niet lang
doorwoeden. Over heel de lijn traden de des-

(1) Indépendance belge (27 Januari 1844).
(2) Conscience publiceerde De sleutel der gezuiverde spelling, Antwerpen 1844, een toelichting
bij het koninklijk besluit. Conscience noemt de taal ‘nederduitsch’ of ‘vlaemsch’.
(3) Het spellingdebat in de Belgische Kamer alsook het antwoord van Willems op de Foere's
Kamerrede De la linguistique de M. de Foere (in de Indépendance belge, 27 Januari 1844)
zijn opgenomen in Discussions à la Chambre des représentants du royaume de Belgique sur
l'orthographe flamande, etc., Gent 1844.
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rochisten tot de spelling 1844 toe(1). Alleen West-Vlaanderen bood nog gedurende
enkele jaren hardnekkig weerstand.
Op de felle verbittering van den taalstrijd, volgde de schaterlach van het hekeldicht.
In De spellingsoorlog hekelt Pr. van Duyse Behaegel, terwijl J. Straatman in zijn
Meester Jochem's lotgevallen en reistogt naer Gheel een caricatuur van Bôn ophangt.
Verhaald wordt hoe ‘meester’ Bôn, na een mislukte taalparticularistische propaganda,
in de narrenstad Geel belandt, waar het ‘Nieuw Belgisch Vlaemsch’, naar het
voorbeeld van de hoofdstad Brussel, in de scholen wordt ingevoerd. In Vlaemsche
Taelklucht(2) gispt Willems een derden spellingheld, Kan. de Foere, wiens handlangers,
Thomas van Accenten en Baes van der Y den schier onwetenden pachter Doms tot
petitionneeren tegen het verkapte Hollandsch der commissie overhalen.

4. Van 1844 tot 1864.
Deze enkele grepen uit een rijke spellingliteratuur(3) mogen hier volstaan. De
overwinning van het standpunt der commissie herstelde wat 1830 had doorgehakt:
de saamhoorigheid van Noord en Zuid in de cultureele orde. Zijn indruk van het
Gentsche Taelcongres, - volgens het Antwerpsche Kunst- en Letterblad ‘het Waterloo
van het Vlaemsch Verbond’, - vat de Nederlandsche gezant Jhr. Falck, in een schrijven
aan D.J.

(1) Uit deze periode dagteekent nog een verweerschrift tegen de nieuwe spelling- en
schrijftaalhervorming: Taelkundige bemerkingen: Het Vlaemsch zonder Hollandsche
verbastering, 't zij in spelling, in uytspraek of in regels, in Den Denderbode (Aalst 1847, nr.
53). De schrijver verdedigt de stelling, dat ‘de Vlaemsche tael haere hedendagsche spelling
en regels, haere eygene uytspraek en haere nationaeliteyt’ heeft. ‘Het Hollandsch, integendeel,
bestaet nog in grondstellingen der voorleden eeuwen, in eene oude spelling en in eene vremde
uytspraek, waar vóór de Belgen altyd eenen grooten afkeer gevoeld hebben’. Wanneer
schrijver aan het slot van een brief ‘de ondergeteekende... C.W.’ leest, weet hij niet of C.W.
‘eenen man of eene vrouw is’ en of hij ‘Mynheer of Juffrouw C.W.’ moet schrijven!
(2) Belgisch Museum, VIII, blz. 72-90.
(3) In dit verband zij nog vermeld het belangrijke geschrift van P. Lebrocquy La grande question
de l'orthographe flamande réduite à de petites proportions, Brussel 1844, waarin vooral de
taalparticularistische denkbeelden van Kan. de Foere worden gehekeld.
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van Lennep, als volgt samen: ‘Na twintig jaren triumfeert Willems over de Walen
en tien jaren later zal alle onderscheid met de Hollandsche spelling verdwenen zijn’(1).
Men zal het met schrijver oneens zijn over de rol, die hij den Walen te dezer zake
toedicht. Verzet tegen Willems ging alleen uit van de Vlaamsche taalparticularisten.
Dezen waren het die op het politieke gevaar der nieuwe spelling wezen, terwijl de
ter zake onbevoegde Walen in het spellingdebat niet veel meer dan flamingantisch
taalgeliefhebber hebben gezien. Juist is evenwel Falck's opmerking, dat de
commissiespelling de voorbode is van een volledige spelling- en taaleenheid met het
Noorden. Het is niet toevallig, dat enkele jaren na de invoering der nieuwe schrijfwijze
het eerste Nederlandsche Congres ‘tot behoud van den gemeenschappelyken volkszin
en van de gemeenschappelyke volkstael’ (Dr. Snellaert)(2), in 1849, te Gent werd
gehouden. Deze congressen, die om de twee jaar in Vlaanderen en Nederland werden
gehouden, leidden tot de samenstelling van het Woordenboek der Nederlandsche
Taal, waarmee de oorsprong der spelling 1864 nauw samenhangt. Intusschen stond
de verdere ontwikkeling der spelling, in Vlaanderen, beslist in het teeken van een
Grootnederlandsche cultureele toenadering. Reeds in 1845 werd de schrijfwijze aa,
door het Brusselsche tijdschrift De Broederhand aanvaard, welk voorbeeld alom
navolging vond. De ‘aldietsche’ beweging, met het oog op een cultureel samenwerken
van Nederlanders en Platduitschers, streefde zelfs naar een vergelijk tusschen de
Nederlandsche en de Duitsche spelling. Daarom herstelde De Broederhand, Tydschrift
voor Nederen Hoogduitsche Letterkunde, Wetenschap, Kunst en Openbaar Leven,
onder de leiding van Dr. Wolf, de Middelnederlandsche schrijfwijze met s in plaats
van r (onse, schryfwyse, lesers)(3).
Steeds in denzelfden gedachtengang ontwierp de Waalsche ‘aldietscher’ H.
Delecourt een eenvormige schrijfwijze voor het geheele Nederduitsche taalgebied
van Duinkerken tot Memel(4).

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

10 November 1841.
In de openingsrede tot de congressen.
De Broederhand, I, blz. 149-159.
H. Vandenhoven (Delecourt), La langue flamande, son passé et son avenir. Projet d'une
orhtographe commune aux peuples des Pays-Bas et de la Basse-Allemagne, Brussel 1844.
Delecourt vernederlandschte zijn naam als Vandenhoven. Hij spelt eveneens s voor z.
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Zelf smeedt en schrijft Delecourt-Vandenhoven een Nederlandsch-Platduitsche
kunsttaal. Een andere Vlaamschgezinde Waal, Jottrand, wil de Nederlanders in
‘waelsche, nederduitsche en hoogduitsche’ indeelen(1). Na 1870 zal evenwel deze
Nederduitsche ader in de Vlaamsche taalbeweging doodloopen.
Op het zesde en zevende Nederlandsch Congres te 's Hertogenbosch en te Brugge
(1860, 1862) werd door afgevaardigden uit Noord en Zuid nagenoeg eenparig de
wensch geuit spellingeenheid op grond van de te bereiken overeenkomst van het
Woordenboek te zien verwezenlijken. Alleen Prof. Kan. David bepleitte een spelling
ae, ue en y, verklarend dat ‘Hollandsch en Vlaemsch oorspronkelyk ééne tael’ waren,
maar dat ‘sedert dry eeuwen die eenheid gebroken’ was(2). Intusschen ijverden vooral
Heremans, Vuylsteke en de Gentsche vereeniging ‘De Taal is gansch het Volk’ voor
spellingeenheid met het Noorden, aan welk streven de Vlaamsche minister van
Binnenlandsche Zaken, van den Peereboom, beantwoordde door de oprichting van
een nieuwe spellingcommissie, die op grond van een ‘diepere kennis der
grondbeginselen der taal’ wijzigingen aan het ‘Gentsche stelsel’ moest voorstellen.
David, die het standpunt van Heremans was toegetreden, was voorzitter, Heremans
verslaggever en Conscience lid der commissie. Zich ten doel stellend ‘het verschil
van spelling, hetwelk al te lang onze taal in Vlaamsch en Hollandsch heeft verdeeld’
te doen verdwijnen, werkte de Vlaamsche commissie in nauw overleg met Prof. de
Vries en Dr. te Winkel, de ontwerpers van de spelling van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal. Het voorloopig ontwerp der Redactie van het Woordenboek
diende als richtsnoer bij de besprekingen der Vlaamsche commissie, die zich
uitsluitend over de spellinghervorming, niet over de geslachtskwestie hoefde te
beraden. Het verdient de aandacht, dat op verzoek der Vlaamsche commissie, de
Siegenbeeksche schrijfwijzen blaauw en vleyen, - die in het oorspronkelijk
Redactieontwerp waren behouden, - in blauw en vleien, overeenkomstig

(1) In een rede op het eerste Nederlandsch Congres; vgl. Handelingen van het eerste
Nederlandsche Taal- en Letterkundig Kongres (Gent 1849), Gent 1850, blz. 62-75.
(2) Handelingen van het zevende Nederlandsche Taal- en Letterkundig Kongres (Brugge 1862),
Gent 1863, blz. 113.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

312
de spelling van Bilderdijk, werden gewijzigd. Nadat in September 1864 de eerste
aflevering van het Woordenboek verschenen was en Heremans' commissieverslag
de wijzigingen aan de spelling 1844 nauwkeurig had toegelicht(1), werd de nieuwe
voor Noord en Zuid eenvormige schrijfwijze bij koninklijk besluit van 21 November
1864 officieel bekrachtigd. Merkwaardig genoeg bezigt de tekst van het koninklijk
besluit de benamingen flamand, Nederduitsch en Nederlandsch zonder onderscheid.
Bovendien wordt in dezen tekst met geen woord gerept over het woordgeslacht.
Officieel is de geslachtskwestie in België derhalve nooit geregeld. Toen de
verschijning van de woordenlijst met geslachtsaanduiding volgens de Vries en te
Winkel (1866) uitwees, dat vele substantieven in Zuid-Nederland een ander geslacht
dan in de geslachtslijst hadden, hebben vooral de Westvlaamsche particularisten op
dit genusverschil nadruk gelegd. Een onderzoek naar het geslacht van ± 400 woorden,
dat door de Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde werd ingesteld (1872),
bleef practisch zonder uitwerking: de vraaglijst zelve is eerst in 1938
bekendgemaakt(2)! Met het officieele schrijftaalgeslacht, zooals dit in de geslachtslijst
was vastgelegd, heeft men zich in het Zuiden vrij spoedig verzoend. Hier zij terloops
vermeld, dat zelfs bewuste particularisten als van de Velde en Sleeckx in de
opeenvolgende uitgaven van hun Volledig Nederduitsch-Fransch Woordenboek vaak
het officieele naast het dialectische geslacht vermelden: boek onz. en mnl.; boot,
dood, sneeuw vrl. en mnl.; fabriek vrl. en onz. Voor oog, oor, venster, plein geven
schrijvers uitsluitend het onzijdige geslacht op. Deze vaststelling staaft wat we reeds
hooger opmerkten, met betrekking tot de afhankelijkheid van Zuidnederlandsche
lexicographen ten aanzien van het Noorden (blz. 292). Zelfstandigen
lexicographischen heeft men in Vlaanderen, pas na 1870 geleverd, toen men vooral
uit reactie tegen het vermeende uitsluitend-Hollandsche karakter van het Woordenboek
Zuid-

(1) J.F.J. Heremans, Spelling der Nederduitsche Taal. Koninklijke besluiten genomen tot regeling
dier spelling, en verslag der commissie, die gelast is geweest met de middelen voor te stellen
om tot de eenparigheid te geraken, Gent 1864.
(2) In Bijdrage tot de kennis van het geslacht der substantieven in Zuid-Nederland, Tongeren
1938, door Dr. J.L. Pauwels.
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nederlandsche idioticons samenstelde, waardoor men hoopte dialectwoorden onder
vernederlandschten vorm in de schrijftaal te zien opnemen(1).
Hoe zeer de gemoederen sinds 1844 in een geest van verzoening en cultureele
samenwerking met Noord-Nederland waren gewijzigd, moge blijken uit het uitblijven
van elk noemenswaardig verzet tegen deze laatste en beslissende ‘verhollandsching’
van onze spelling. Alleen de uitgevers van het Volledig Nederduitsch-Fransch
Woordenboek, van de Velde en de gekende flamingant Sleeckx, sprongen in de bres
voor het ‘Vlaemsch’, ‘langue nationale belge’, die door de schrijfwijze aa, uu en ij
dreigde verhollandscht te worden. ‘La Belgique, pays neutre n'écrira pas la langue
hollandaise. Tous les Belges sont d'accord aujourd'hui comme en 1830; ils veulent
conserver et écrire la langue flamande’, aldus van de Velde en Sleeckx(2). Ook de
Nouvelliste de Gand gewaagde van de gehate Hollandsche aa en uu ‘une des
principales causes de la révolution de 1830’!
In West-Vlaanderen hebben de taalparticularisten slechts noodgedwongen de
nieuwe spelling aanvaard. Gezelle en de Bo hebben nooit hun afkeer voor het
‘officieele Nederlandsch’ verborgen. Gezelle's taalbeschouwingen wortelen bovendien
zeer diep in zijn godsdienstige overtuiging. De Hollanders aanziet Gezelle voor ‘Goden alverraders’, het Hollandsch voor ‘half joodsch, half heidensch’. Tegenover het
‘verbasterde, verduitschte Hollandsch’ plaatst Gezelle het Westvlaamsch, ‘de ware
nederduitsche taal, de katholijke taal van de katholijke Vlamingen’. In zijn dwepende
liefde voor de volkstaal, aarzelt Gezelle zelfs niet het Fransch, als beschaafde
omgangstaal boven het Nederlandsch te stellen(3). Bestreden werd het standpunt

(1) Zelfs in den schoot der Vlaamsche Academie, bleven taalparticularistische strevingen lang
nawerken.
(2) In het voorbericht tot de bijlage aan de derde uitgave van hun woordenboek.
(3) Deze denkbeelden ontwikkelt Gezelle in Etudes de philologie néerlandaise. Les flaminguistes,
Le Muséon, IV (1885), blz. 114-116. Voor Gezelle's taalbeschouwingen vgl. men R. van
Sint-Jan, Het West-Vlaamsch van Guido Gezelle, Antwerpen 1931, blz. 18 e.v.
De inleiding van de Bo's Westvlaamsch Idioticon bevat een merkwaardig pleidooi voor
Westvlaamsch taalparticularisme, schoon de Bo's standpunt minder eng dan dit van Gezelle
is.
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van Gezelle evenzeer door David, den voorstander van een
algemeen-Zuidnederlandsche eenigszins van het Noordnederlandsch afwijkende
schrijftaal, als door de aanhangers van een algemeen-Nederlandsche schrijftaal
volgens de Vries en te Winkel.
In het commissieverslag had Heremans geschreven, dat ‘historische argumenten
in zake van spelling het minste gezag’ hebben (blz. 19). Inderdaad verzaakten de
Vlamingen door het invoeren van aa, uu zes eeuwen spellingtraditie. Nagenoeg
onbeperkt hadden ae en ue in het Zuiden geheerscht; in het Noorden had ae zich tot
in de XVIIIe eeuw gehandhaafd, de groote Vondel had ae gespeld en zelfs in de XIXe
eeuw ontbrak het niet aan invloedrijke verdedigers (o.m. Bilderdijk) van deze
schrijfwijze, trots het aanvaarden van aa door Kluit (1777). De eenheid in de spelling
was het Vlaamsche offer ten volle waard. In zijn voorrede tot de Kerels van
Vlaanderen noemt Conscience de eenmaking der schrijfwijze de ‘wedervereeniging,
op het gebied van taal en letterkunde der losgescheurde deelen van den
Nederlandschen volkstam’. Zoo spreekt in 1871 de oud-strijder van 1830! Van twee
stroomingen, die elkaar na 1830 bestrijden, de particularistisch-Vlaamsche en de
algemeen-Nederlandsche, zegeviert de laatste, wanneer de spellingregeling van 1864,
onder de leuze ééne taal, ééne spelling de verbroken eenheid van den Dietschen
taalstam blijvend herstelt. Heel zeker, deze eenheid blijft voorshands nog tot de
schrijftaal beperkt(1); de verfransching van het openbaar leven belemmert ook in 1864
de snelle verbreiding van een beschaafde Nederlandsche spreektaal in het Zuiden.
Pas nu is, als gevolg van de vernederlandsching van onderwijs en openbare besturen,
de mogelijkheid voor een dergelijke ontwikkeling geboden.
Het taalparticularisme is in de geschiedenis der Vlaamsche beweging slechts een
incidenteel verschijnsel; het heeft alleen de vernederlandsching vertraagd, niet belet.
Het had licht anders

(1) Wat de schrijftaal in Zuid-Nederland betreft, deze staat onmiddellijk na 1830, als gevolg van
vijftien jaar Nederlandsch onderwijs en bestuur, ongetwijfeld hooger dan aan het einde der
XIXe eeuw, wanneer de Vlamingen op eigen krachten zijn aangewezen. In de XXe eeuw
valt er evenwel een verheugende kentering waar te nemen. De gemiddelde schrijftaal vertoont
thans een steeds toenemend Nederlandsch karakter.
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kunnen zijn. Het beklemtoonen van dialectische en orthographische afwijkingen, in
dienst van staatkundige of godsdienstige idealen, had ook in België tot de vorming
van een Zuidnederlandsche of Belgische naast een Noordnederlandsche of
Hollandsche schrijftaal kunnen leiden(1). Willems en David in het Zuiden, de Jager
in het Noorden hebben deze mogelijke ontwikkeling gevreesd of toegejuicht. De
Tsjechoslowakische kwestie wijst op een parallel geval. Nog aan het begin der XIXe
eeuw schreven de Slowaken de op het Praagsche dialect steunende Tsjechische
schrijftaal, tot eindelijk het taalparticularisme der katholieke Hongaarsche Slowaken
de schrijftaal der protestantsche Oostenrijksche Tsjechen verwierp en de eigen
Slowakische gewesttaal tot afzonderlijke schrijftaal uitriep. Thans nog is het
onderscheid tusschen beide talen hoofdzakelijk orthographisch en dialectisch. Ook
het enkelleven van het Afrikaansch is slechts van jongen datum.
Een gelijkaardig streven ligt ten grondslag aan de geschriften van den Zwitser Dr.
E. Baer, welke ter vrijwaring van den eigen Zwitserschen volksaard een
Zwitsersch-Duitsche schrijftaal op grond van de Alemannische dialecten en de literaire
traditie bij Zwingli reconstrueert. In deze kunsttaal ziet Dr. Baer ‘die Rettung der
eidgenössischen Seele’, zooals de ondertitel van zijn brochure Alemannisch, Zürich
1936, luidt.
Sinds 1585 zijn Noord- en Zuid-Nederlanders geestelijk en staatkundig
uiteengegroeid. De taal vertoont aanmerkelijke verschilpunten. In 1830 is het
taalparticularisme de resultante van een tweehonderdjarige vervreemding van het
Noorden, in dienst van een godsdienstig-politieke tegenstelling. De taalparticularisten
zijn een meerderheid, wier verstarrend conservatisme berust op een geestelijk
onvermogen om met twee eeuwen onvruchtbare Vlaamsche afzondering te breken.
Men mag allerminst het taalparticularisme, in het licht van hedendaagsche
taaltoestanden, veroordeelen. Een dergelijke afkeuring zou maar alleen passen in het
raam van een tendentieuze geschiedschrijving, die huidige taaltoestanden en
taalwaardeeringen in het verleden projecteert. Integendeel, het is de taak van den
historicus het taalparticularisme in zijn juisten geschiedkundigen sa-

(1) Zooals eveneens L. Picard opmerkt.
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menhang te vatten en te begrijpen. Men dient te beseffen, dat het thans overwonnen
taalparticularistische standpunt in 1830 waarachtig Vlaamsch was. Zooals op het
gebied van geschiedenis en kunst, de geestdrift der eerste flaminganten naar het eigen
Vlaamsche verleden uitgaat, - terwijl Noordnederlandsche cultuurwaarden pas veel
later worden ontdekt, - zijn de taalparticularisten slechts hartstochtelijke bewonderaars
van de eigen Vlaamsche volkstaal. Hun misprijzen voor de kunstmatige papieren
schrijftaal der Hollandsche onderwijzers en ambtenaars, is bovendien geheel naar
den geest van moderne taaldenkbeelden, die de schrijftaal tot de spreektaal neerhalen(1).
Onmiddellijk na 1830, toen het anti-Hollandsche gevoelen ongemeen sterk was,
waren de omstandigheden voor de vorming van een zelfstandige ‘Vlaemsche’
schrijftaal, buiten de traditie van het Nederlandsch om, bijzonder gunstig. Alleen de
algeheele verfransching van het regeeringsapparaat in de Vlaamsche gewesten kon
de ontwikkeling van een Zuidnederlandsch Beschaafd, dat bij het heerschende gebruik
der maatschappelijk hoogste standen had moeten aansluiten, verhinderen. Niet het
‘Vlaemsch’, maar het Fransch werd, in Vlaamsch België, de taal van openbare
besturen en onderwijs. Dat de Vlaming in een vreemde taal geregeerd werd, zou de
bewuste Vlamingen uit noodzakelijke reactie tot cultureele toenadering met Nederland
drijven. Zelfs monden de philologische opgravingen der ‘aldietsche’ beweging in de
fel-racistische en pangermaansche denkbeelden uit, die Prof. van der Kindere
omstreeks 1870 ontwikkelt. Maar vooral heeft de officieele verfransching heimwee
naar Nederlandsche geestesgoederen gewekt. Uit de Vlaamschgezinde manifesten
van 1847 spreekt een groeiend verzet tegen de verfranschingspolitiek van de regeering,
niet zoozeer uit hoofde van de misprezen moedertaal, dan wegens ‘het verdooven
van den nationalen geest’ (Blommaert). Het vertoogschrift van 1840 eischt, dat de
regeering de Vlamingen zou ‘laten gelyk de geschiedenis ons leert dat wy zyn moeten,
Vlamingen, Nederduitschers, gelyk God ons geschapen heeft’. Men protesteert niet
voor een taal, maar

(1) Nog in de zeventiger jaren schrijft Gezelle, dat hij het Nederlandsch van zijn Hollandschen
onderwijzer had ‘leeren haten’, omdat deze boekentaal afweek van ‘vaders en moeders
Vlaamsch’. Steeds moeten Schrant en van Genabeth het bij hem ontgelden.
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voor ‘volksregten’, op grond van de ‘krenking onzer nationale waerdigheid’. Een
enge taalkwestie is de Vlaamsche beweging in den aanvang nooit geweest, ofschoon
de instelling der Grievencommissie in 1857 den strijd vrij spoedig op het practische
terrein der taalwetterij verplaatste. Dit noodgedwongen toespitsen van den strijd op
de taal heeft voor vele kortzichtige flaminganten den Grootnederlandschen grondslag
in de beweging overschaduwd, vooral wanneer de taalstrijd in het raam der
partijpolitiek werd ingeschakeld. Men zag nu alleen maar de taal, en bleef blind voor
het doel. Voor de tijdgenooten evenwel was de Dietsche doelstelling duidelijk. Zijn
voornaamste uiting vond dit cultureele streven in de Nederlandsche Congressen(1).
Jan van Ryswyck verdedigt er de opvatting, volgens dewelke ‘er letterkundig
gesproken maar eene zaligheid, eene strekking mogelijk voor Vlamingen en
Hollanders (is), dat is de eenheid in den Nederlandschen geest’, trots hen die pogen
het Nederlandsch element en dus de Nederlandsche nationaliteit te vermoorden’.
Tegenover de ware ‘nationaliteit’, welke steunt op de taal, plaatst van Ryswyck de
‘nationaliteit’ van verfranschte Vlamingen, welke is als een boom, die kunstmatig
in een ‘kuip of grooten pot’ gekweekt, sterft wegens gebrek aan levenssappen of
omdat ‘een reus met zijn groote klompen’ den pot omverloopt(2). In zijn reeds vermelde
openingsrede herdenkt Dr. Snellaert zelfs Fransch-Vlaanderen en de ‘Kapenaers’.
De Arnhemsche Courant van 24 Oogst 1868 noemt de Nederlandsche taaleenheid
de voorbode van de volkseenheid. Het doel van de Vlaamsche beweging ziet het
blad in het ‘vereenzelvigen van Hollanders en Vlamingen als Nederlanders’, want
‘zonder deze vereenzelviging, zonder deze verheffing tot de hoogere macht van het
Nederlanderschap had de Vlaamsche beweging geen zin en geen toekomst!’
Men heeft na 1830 geleerd de Hollanders te waardeeren en zich van het
Nederlandsch als wapen tegen de verdelgende

(1) Over de draagwijdte der congressen, vooral in het Noorden, raadplege men C. ter Haar,
Nederland en Vlaanderen. Een onderzoek naar de houding der Nederlanders tegenover het
Vlaamsche vraagstuk 1830-1873, Santpoort 1933, blz. 75-120.
(2) Handelingen van het vijfde Nederlandsche taal- en letterkundig Kongres (Antwerpen 1836),
Antwerpen 1836, blz. 33-34.
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Fransche almacht te bedienen(1). Hierbij doet zich de eenigszins paradoxale toestand
voor, dat juist de verfranschende invloed der regeering het Vlaamsche volk voor
‘vervlaemsching’ en ‘ontnederlandsching’ heeft beveiligd. Indien in 1830 een
‘flamingantische’ regeering het taalparticularistische streven had erkend en
aangemoedigd, zouden Vlamingen en Noord-Nederlanders thans wellicht twee
afzonderlijke, schoon nauw verwante talen bezigen, en zou de taaleenheid tusschen
Noorden Zuid, evenals deze tusschen Zuid-Afrika en het Nederlandsche moederland,
zijn verbroken. Ongetwijfeld was de verfransching noodlottig voor het Vlaamsche
volk: het dialect dompelt den Vlaming in een toestand van geestelijke
minderwaardigheid, die geestesgoederen eener hoogere cultuur moet ontberen.
Bovendien belemmert de taalkloof tusschen een Franschsprekenden hoogeren en een
Vlaamschsprekenden minderen stand de verbreiding van een gezonde
volksontwikkeling. De verfransching heeft ‘voor het vlaemsch volk al de bronnen
van wetenschap en van beschaving opgedroogd’, schrijft het manifest van 1847. Het
onmiddellijk verlies is evenwel door een winst op langen termijn vergoed. Op den
springvloed der verfransching volgde een Grootnederlandsche cultuurgolf, die
allereerst het Vlaamsche taalparticularisme wegspoelde. Het ‘Nieuw Belgisch
Vlaemsch’ is doodgebloed in de taalparticularistische oasen van West-Vlaanderen.
Het debat in de Vlaamsche Academie over een algemeen-Vlaamsch-Belgische
Brabantsch gekleurde uitspraak, uitgelokt door Kan. Dr. Muyldermans, nog in 1909,
is de zwanezang van het Zuidnederlandsche particularisme(2). Niet de ‘flamingantische’
omwentelaars van 1830, maar de reactionnaire Willems wordt de ‘Vader der
Vlaamsche Beweging’. Onmiddellijk na 1830 doorworstelt deze beweging

(1) J. van Ryswyck beschouwt het Nederlandsch als ‘een tegenwerkend middel om de uitwerksels
van het Fransch taalmagnetisme op den Nederlandschen geest te bestrijden’.
(2) Als curiosum zij hier de brochure van den heer P. Tempels La langue flamande, Brussel
1919, vermeld. Schrijver bepleit, in 1919, terugkeer tot de ‘Vlaemsche’ spelling met ae, ue
en y, tot des Roches, de Bo en beveelt de samenstelling aan van een Vlaamsch-Belgische
spraakkunst en woordenboek, met de ruimst mogelijke afwijkingen van de Nederlandsche
taalnorm. Deze ‘tael’ denkt Tempel zich als voertaal aan de Gentsche universiteit!
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een zoodanige crisis, dat zelfs de meest onbevooroordeelde vreemde waarnemers de
nakende en algeheele verfransching van het Vlaamsche volk voorspellen. De
kortstondige vereeniging met Noord-Nederland had evenwel rijke kiemen gelegd,
die in het jonge België tot volle rijpheid zijn geraakt. Wanneer na 1870 de beweging
haar eerste taalrechten verovert, zijn dit geen rechten voor de eigen ‘Vlaemsche’
gewesttaal, maar voor de aan Noord en Zuid gemeenschappelijke Nederlandsche
taal, hoezeer ook de termen ‘vervlaamsching, vervlaamschen’ op velen principieel
verwarrend hebben gewerkt en nog steeds werken. Deze veroveringen druischen
regelrecht in tegen den taalparticularistischen geest van 1830. Gezelle merkt het heel
duidelijk, waarom hij zoo hardnekkig elke poging tot vernederlandsching bestrijdt.
Nog omstreeks 1860 betitelt Gezelle zijn anti liberaal weekbladje 't Jaer 30. We
beleven nu het eigenaardige feit, dat de taalpolitiek van koning Willem, een der
hoofdoorzaken van de omwenteling van 1830, thans binnen het Belgische
staatsverband, trots en in weerwil van de scheiding, haar algeheele verwezenlijking
nadert. De Vlaamsche beweging schrijdt voort in het teeken van cultureele
verbondenheid met het Noorden. Zelfs een schijnbaar onbeduidende maatregel,
zooals de toepassing van het Nederlandsche woordbeeld op de spelling der Vlaamsche
plaatsnamen, verwerft, in dezen gedachtengang verklaard, een uitzonderlijke
beteekenis.
***

Met het oog op het thans in Nederland aan de orde gestelde probleem der
schrijftaalhervorming, in zake taalkundig geslacht en voornaamwoordelijke
aanduiding, was het wellicht dienstig deze Vlaamsch-Nederlandsche tegenstelling
in onzen taalstrijd nader te belichten. Wanneer het trage verloop van onze
taalbeweging een geleidelijke hervernederlandsching aanwijst, is het verwijt van
taalparticularisme, dat den Vlamingen in Holland zoo vaak wordt toegestuurd ten
eenenmale ongegrond. De vereenvoudiger, die het goede recht van ‘de tafel zijn
pooten’ en de Vlaamsche contradeïst, die den in den nominatief bepleiten, zijn beiden
taalparticularisten, die met het gezag der Nederlandsche schrijftaal, op grond van
een Hollandsche of Vlaamsche dialectische afwijking breken. Een eenzijdige
opzegging vanwege
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Holland van het Nederlandsche schrijftaalgeslacht, ware vooral na 1830 door de
steeds naar afwijkingen in het taalgebruik van Noord en Zuid speurende Vlaamsche
taalparticularisten geestdriftig toegejuicht. Thans, als gevolg van de gewijzigde
omstandigheden, blijkt vooral Zuid-Nederland, de hechtste waarborg voor het behoud
van de Nederlandsche taalnorm te zijn.
Tot op een zekere hoogte zijn de taaltoestanden in Vlaanderen en Zuid-Afrika
gelijkloopend. Vlamingen en Afrikaanders leveren een taalstrijd tegen een machtige
cultuurtaal. In Zuid-Afrika, dat zich uit de Nederlandsche eenheid heeft losgerukt,
is het ‘levende’ Afrikaansche dialect, in Vlaanderen daarentegen de ‘doode’
Nederlandsche cultuurtaal het wapen in den taalstrijd. De afkeer van de beschaafde
Vlamingen voor hun eigen gewesttaal heeft eenmaal de eenheid van onzen Dietschen
taalstam gered. Het linguïstisch verdedigbare principe ‘Schrijf zooals je spreekt’
wordt licht een wapen in het taalseparatisme. Ook de Zwitsersche taalseparatist Dr.
Baer beroept zich op ‘Sribed wien er reded!’(1). Reeds heeft het ‘Schryf soos jy praat’
de schrijftaaleenheid tusschen Zuid-Afrika en het moederland verbroken. Moge
andermaal, door het streven der Hollandsche vereenvoudigers, de schrijftaaleenheid
in onze Lage Landen niet worden bedreigd!
Antwerpen, Oogst 1939.

(1) Titel van een beknopte Alemannische spraakkunst Ifüerig id s wizer Folchss rift, Zürich
1937, van de hand van E. Baer en A. Baur.
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Vergadering van 28 Augustus 1940.
De vergadering werd, bij uitzondering en gezien de aanhoudende moeilijkheden van
verkeer, te Brussel gehouden, in de lokalen van de Koninklijke Academie van België,
Hertogstraat. Ze werd te 2 u. stipt door den bestuurder, Prof. Dr. A. CARNOY, voor
open verklaard.
Waren aanwezig: de HHn. A. CARNOY, bestuurder; EMM. DE BOM, onderbestuurder;
FR. BAUR, wnd. secretaris;
de HHn. A. VERMEYLEN, J. MULS, J. VAN MIERLO, J. CUVELIER, F. TIMMERMANS,
J. VAN DE WYER, L. BAEKELMANS, L. GROOTAERS, L. MONTEYNE, E. CLAES, W.
VAN EEGHEM, J. LINDEMANS, F. DE PILLECIJN en G. WALSCHAP, werkende leden;
verontschuldigd waren: de HHn. J. SALSMANS, R. VERDEYEN, A. CORNETTE en J.
EECKHOUT, werkende leden; en de hr. A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid.
***

De wnd. Secretaris doet lezing van het verslag over de Juli-vergadering. Het wordt,
na bespreking, goedgekeurd.
***

Alvorens de dagorde af te wikkelen deelt de hr. Bestuurder aan de vergadering mede,
dat ons medelid, de hr. Dr. JAN GRAULS, vereerd werd met de aanstelling a.i. tot
Gouverneur van de Provincie Antwerpen. Hij geeft uiting aan de gevoelens van
hooge voldoening waarmee de
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Academie deze verheffing van een harer leden tot een zoo hoog ambt heeft begroet
en betuigt zijn zekerheid dat Dr. GRAULS daardoor nog dichter tot onze instelling
komt te staan, vermits we mogen verwachten dat hij haar nog krachtiger dan in het
verleden zal kunnen beschermen. Deze woorden worden bij handgeklap door de
aanwezigen goedgekeurd.
***
De wnd. Secretaris geeft lezing van het volgende schrijven, namens den Koning tot
de Academie gericht, als antwoord op haar hulde-motie van 30 Juli 11.:
Kasteel te Laken.
Den 5en Augustus 1940.
Waarde Collega,
Ik ben met de eervolle taak belast U goede ontvangst te berichten van het schrijven
dat U tot den Koning gericht hebt, namens de Koninklijke Vlaamsche Academie
voor taal- en letterkunde te Gent.
Zijne Majesteit heeft met belangstelling kennis genomen van de motie waarbij de
Academie hare gevoelens van vaderlandsche trouw uitdrukt.
De Koning werd diep getroffen door dit blijk van verknochtheid en heeft mij
verzocht aan het Bestuur en aan de Leden der Academie Zijn innigen dank over te
maken.
Gelieve, Waarde Collega, de betuiging mijner gevoelens van hoogachting te
aanvaarden.
Het Hoofd van 's Konings Kabinet,
(w.g.) LOUIS FREDERICQ.
***
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In een schrijven van 9 Augustus 11., drukt Mgr. HON. VAN WAEYENBERGH, Rector
Magnificus van de Universiteit te Leuven, zijn dank uit om de besluiten door de
Academie in haar vergadering van 30 Juli 11. getroffen, ten behoeve van de
afgebrande bibliotheek dezer Universiteit.
***

De Academie besluit de aandacht van den hr. Secretaris-Generaal te vestigen op de
ergerlijke taalfout die voorkomt in de omslagen, waarmede het Centraal Bestuur een
Academie blijft bedenken, die allereerst heeft te waken over de zuiverheid van de
taal der meerderheid onzer medeburgers. Er zal op gewezen worden dat de tijden er
minder dan ooit naar zijn om den indruk te verwekken dat het met den eerbied voor
die taal in de centrale besturen niet geheel in orde is.

Aangekochte boeken
- Huldegarve E.P. Prof. Dr J. Van MIERLO. S.J.;
- Wereldgeschiedenis, Dl III, door BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, Dr C.D.J.
BRANDT en Prof. Dr F.L. GANSHOF.

Aangeboden boeken
- Prospectus Physicae, door RODOLPH DITTRICH.
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Mededeelingen namens de commissies
I. - Bestendige commissie voor Cultuurgeschiedenis. - Prof. VAN MIERLO,
secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig: de heeren CUVELIER, VERMEYLEN (onderv.), die als voorzitter
fungeert, BAEKELMANS, DE BOM en als hospiteerende leden: de heeren BAUR,
CARNOY, GROOTAERS, LINDEMANS, MONTEYNE, TIMMERMANS, VAN EEGHEM.
Op de dagorde staat:
Een jong, talentvol Nederlandsch schrijver herdacht. - Lezing door den hr. EM. DE
BOM, Onderbestuurder.
De jonge, talentvolle schrijver, die hier piëteitsvol wordt herdacht, is Sam. Van der
Vijgh, wiens eerste en eenige werk ‘Werkers’, vóór veertig jaar verschenen, zoo
goed als onbekend is gebleven, en dat nochtans om zijn epische kracht, zijn plastische
visie, zijn bezield, hartstochtelijk rhythme wel verdient te worden in eer hersteld. De
heer DE BOM brengt verder eenige bijzonderheden over het leven van dien al te vroeg
aan de Nederlandsche letteren door een droevigen dood ontrukten veel belovenden
schrijver. De voorzitter in zijn gelukwensch, wijst nog op den tijd toen dit proza
verscheen en stelt voor dat de lezing in de Verslagen en Mededeelingen zou
opgenomen worden.
II. - Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie. Prof. GROOTAERS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren MULS, voorzitter, CARNOY, MONTEYNE en GROOTAERS,
secretaris.
Dr. GRAULS liet zich verontschuldigen.
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Op de agenda staat:
Over de uitdrukking: ‘op zijn kaak slaan’ en eenige andere. - Lezing door den hr.
Dr. J. GRAULS, werkend lid.
De vergadering wordt geopend om 11 uur. Daar de heer Dr. GRAULS zich heeft laten
verontschuldigen moet de aangekondigde lezing vervallen.
De commissie houdt zich dan bezig met de bespreking van de verhandelingen
ingezonden door de heeren COUVREUR en LANGOHR om te worden gepubliceerd in
de Verslagen en Mededeelingen.
De commissie bespreekt in de eerste plaats welk gevolg moet gegeven worden
aan de herhaalde vragen van Dr. LANGOHR om spoedig het besluit over zijn stuk te
nemen. Na kennisneming van de brieven gewisseld tusschen de heeren VERDEYEN,
derden verslaggever en den waarnemenden secretaris, besluit de Commissie het
verslag van Prof. VERDEYEN af te wachten.
Wat het opstel van Dr. COUVREUR betreft, besluit de Commissie tot publicatie
over te gaan, nadat de auteur de lichte wijzigingen door de heeren verslaggevers
voorgesteld, zal hebben aangebracht.
De vergadering wordt om 12 uur gesloten.

Dagorde
1. Prijsvragen. - a. De Academie stelt de HHn. Prof. Dr. J. VAN MIERLO S.J. en
Prof. Dr. J. VANDE WIJER aan om, samen met het Bestuur, de Commissie voor de
prijsvragen voor 1943 uit te maken.
b. Op voorstel van Prof. Dr. FR. BAUR beslist de Aca-
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demie daarenboven dat, met het oog op de voorbije mobilisatie- en oorlogsmaanden,
de termijn van inlevering der antwoorden op de prijsvragen voor het jaar 1940 kan
worden verlengd tot 31 December 1941.
2. Plechtige Openbare Zitting van October 1940. - In beginsel wordt beslist dat
de plechtige openbare zitting, die in 1939, wegens de tijdsomstandigheden moest
worden afgelast, dit jaar zal gehouden worden. Als feestredenaar zal worden
uitgenoodigd Z.E.P. Dr. MOLKENBOER, buitenlandsch eerelid, die vorig jaar op ons
programma stond. Mocht hij verhinderd zijn te komen, dan is Prof. Dr. J. MULS
bereid in zijn plaats op te treden, met een jubileum-rede op P.P. Rubens. De hr.
Bestuurder, Prof. Dr. A. CARNOY, kondigt als onderwerp voor zijn lezing aan: De
naam Vlaanderen.
3. Lezing door Prof. Dr. J. Muls: Peter Pauwel Rubens: de Vlaamsche Europeëer.
- Men is gewoon in de kunst van Rubens het Vlaamsch karakter zeer dik te
onderstrepen. Een andere beschouwingswijze is echter ook mogelijk: gesteld tegenover
Van Eyck, Memlinck, Brueghel den Oude komt, bij Rubens de specifiek Vlaamsche
locale kleur veel minder scherp uit. Het werk van den Antwerpenaar, overstelpt met
buitenlandsche opdrachten, draagt eerder een Europeesch cachet. Het is de uiting
van wat men den ‘barokgeest’ heeft genoemd: contrareformatorisch en
absolutistisch-aristocratisch van karakter. Deze beide trekken heerschen
overweldigend in Rubens' doeken, wat bewezen wordt door een beknopte ontleding
bvb. van de groote werken uit de Médicis-galerij. Deze drang naar hof en vorstelijke
aristocratie bij Rubens spreekt even sterk als uit zijn schilderkunst, uit de
diplomatenjaren van den groo-
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ten Antwerpenaar. Het is over dit deel van Rubens' leven dat Prof. Dr. MULS meer
bepaald het licht laat gaan: de rol van den Meester aan de haven te Madrid, te
Versailles, te Londen, te Brussel zelf wordt achtereenvolgens besproken.
Na hoffelijken dank voor den spreker, stelt de hr. Bestuurder voor deze lezing in
de Verslagen en Mededeelingen te laten opnemen. Aangenomen.
De zitting wordt te 16 u. voor geheven verklaard.
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Sam. G. van der Vijgh, een jong en vergeten talent.
Door Emmanuel de Bom,
Onderbestuurder van de Koninkl. Vl. Academie voor Taal- en
Letterkunde
Sam. G. van der Vijgh was geboortig uit Noordbrabant, het land van Vincent van
Gogh, met wiens visie op het leven de zijne wel eenige gelijkenis heeft. Jammer, dat
hij zelf het verschijnen van zijn eerste en eenige boek - Werkers getiteld, en
verschenen bij de Erven Bohn te Haarlem in 1900 - niet heeft mogen beleven. Henri
Dekking, die een vertrouwd vriend van hem was en in 1899 druk met hem
correspondeerde - voorzag dit boek van een gevoelig-ingetogen inleiding, waar de
genialiteit van een jong schrijver verrassend uit te voorschijn treedt.
Het is nu alweer vier decennia geleden, dat ik het schamele boekdeeltje Werkers
voor 't eerst in handen kreeg en het las, met de opdracht om erover te schrijven in
het tijdschrift ‘Vlaanderen’. Maar het is toen bij aanteekeningen gebleven, en nu ik
daar dezer dagen bij toeval de hand oplegde, en meteen vaststelde, dat op 16 December
1939 het juist 40 jaar geleden was, dat de zoo bijzonder aangelegde jonge man stierf,
vond ik dat hij dan nu toch maar zijn beurt verdiende te hebben. Ik ben immers de
meening toegedaan, dat er tot nu toe werkelijk te weinig notitie van hem is genomen
geworden: zijn naam wordt in de meeste bloemlezingen en literaire overzichten niet
eens vermeld.
Levendig heugt ze me nog, de heerlijke vereenzaming van die avonden, op een
hoog kamertje, ergens aan een stillen kant van mijn stad-aan-de-Schelde, toen ik mij
in de nalatenschap van den pas gestorven schrijver verdiepte. Het waren uren van
stil-brandende aandacht: 't was me, of ik een geestelijke broer had ontmoet van den
schilder der Aardappeleters: hetzelfde diep-borende hartstochtelijke zien, een even
groote direktheid
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in de uitdrukking, en, vóóral, over alles heen, ook bij hem, die laaiende vaag van een
hoog idealisme...
Want ik merkte wel spoedig: dit was meer dan zuiver waarnemen. De schrijver
zag de dingen en de menschen in grooter afmetingen dan die van hun dagelijksche
werkelijkheid. Zijn Lossers hebben de gestalte en den statigen stijl van frescofiguren.
Alle nuchtere observatie lijkt hieraan vreemd te zijn, al is ieder trek wáár en om zoo
te zeggen controleerbaar. Door de dynamische jacht der volzinnen lijken zij
voortgestuwd en krijgen een heroïsche allure. Ge staat er tegenover, ge ziet er tegen
op, zooals ge doet tegenover de personages uit Zola's mijnwerkers-roman Germinal,
tegenover de boeren van Jean François Millet, of liever nog, want er is iets sculpturaals
in dit proza: tegenover de arbeiders van Constantin Meunier. Dat overtreft alles de
natuurgrootte, er zijn daar stoute raccourcis en een schikking van de motieven in,
die het gebaar dezer menschen verruimen tot het definitieve.
De taal golft breed en heeft den baarslag van het levensbewegen dat ze beschrijft.
Ja, men mag wel zeggen: deze zinnen geven een bronzen geluid. Zwaar dreunen zij
door ons voelen en de jonge stem draagt krachtvol tot het einde.
Dit is geen novelle, geen verhaal, het is epische lyriek, in zijn aard verwant,
eenigszins, met zekere prozastukken van den jongen Lodewijk van Deyssel. Het is
een proza-poëem, maar zonder de opgewonden aanstellerigheid en de
quasi-dichterlijkheid welke vele productie in dit genre vaak kenmerkt.
De stem draagt krachtvol, zegde ik. Toch is mij thans, bij deze hernieuwde lezing.
na zóóveel jaren, af en toe eenige gerektheid, iets zwaartillends in de voordracht
opgevallen: het is, men bedenke het, toch een eerste dracht; het was helaas, de, door
hem, die zóó zeer zwoegde op dit proza, ten slotte niet nog eens op te luchten,
geweldige en toomelooze vaart van een jonge inspiratie. Maar, wat me nu, even als
vóór veertig jaren, even sterk blijft imponeeren is: de breede oorspronkelijkheid, de
hevig-ademende drift en het jong-heroïsche van dit plastieke proza. Daar trilt een
kosmische daver door. En men voelt ook, dat deze dionysische levensverheerlijking
is: ‘het ideaal, uit leed der aard geboren’, naar het schoone woord van Alfred
Hegenscheidt. Het is een zwellen, een trachten, een groeien naar den grooteren
mensch: Van der Vijgh was iemand, die de
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vreugde om den Arbeid - die stralende toekomstdroom - reeds als een werkelijkheid
aanvoelde.
Het meesterstuk uit den bundel Werkers is m.i. het eerste en het omvangrijkste:
de Lossers.
Drie-en-tachtig bladzijden lang volgen wij het bedrijf van de werkers, die de bieten
lossen uit het ruim der schepen om en rond een suikerfabriek, ergens in een
wijd-deinend polderlandschap bij de rivier. Het gaat in één herrie, door alle weêren,
van het begin der herfstmaand tot den wintertijd. Het is één zwoegen zonder
verpoozen, ook onder gestaag neerstortende regenbuien. In die stormluchten rijst op,
omringd door de overstroomde herfstweiden, de fabriek, ‘die voortwerkte dag en
nacht, daverend in de verre doodsrust der vlakten’.
Het is het Noordbrabantsch landschap, en hoe wordt het barre getij daarin als 't
ware aan den lijve voelbaar beschreven. Hier bruischt ‘de Noord-Oostenwind dagen
lang een oceaan van wolken over de landen’, de landen, waarover zijgt ‘het droef
licht van dreigende herfstdagen’.
Ziet ze daar stoer zich inspannen, de kerels, ‘sleepend de volle manden uit de
ruimen’, ‘de meiden (woelend) met de gewonde klauwhanden tusschen de zachte,
saamgepakte bieten, hollend de buiken der schepen uit; uren lang gebukt, de gezichten
purper in de bloedgolf van heur zwaar werkend lichaam’.
Zij schuilen bij ontij in de keten, ‘gebukt onder den smadelijken regen, de beenen
stram in de stijfnatte kleeren’ en aan 't fornuis laten ze de kleeren uitdampen ‘kletsend
de hand op de natte dijen’.
Men heeft bij Streuvels' seizoenfresco's ironisch gewaagd van ‘metereologische
bulletins’, niet beseffend hoe noodwendig de beschrijving van den gang der
jaargetijden bij het kosmisch-grandioze van zijn visioen paste. Hier, bij Van der
Vijgh is 't ook een heldengebeuren, waar aarde en hemel, wind en regen geweldige
tornooien bij vieren. Het is geen louter beschrijving, 't is een grootsch drama, dat ge
huiverend medeleeft.
In het alles beheerschende, machtig voortgedreven bedrijf leeft, in het halfdonker
van fabriek, keet en zolder, het primitieve liefdeontwaken van een paar kerels met
hun meiden. Er is het tragische intermezzo van een zieke werkster, kwalijk vervangen
door een slonzige onbekwame jongere; en hoe Rooie Mie nog in koortsdaver onder
het pruttelend werkvolk terug-
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keert; en dat verbazende en aandoenlijke moment van de meid die, onder 't blijde
geschreeuw van de thans weer bevredigde eters, stil-ingekeerd, gesloten voor het
rumoer rond zich, dankbaar voelt, dat zij de ziekte overwonnen heeft - en een dankend
weesgegroet stamelt.
Dan het Adriaan Brouwerachtige verhaal van den tocht der kerels naar 't verre
dorp, met de baldadigheid en de dronken joel in de kroeg. De fantastische terugkeer
in het donkere avondland. Onvergetelijke visionaire, als ge wilt: surrealistische,
bladzijden!
Zoo gaat het naar den winter toe, die de lichamen martelend nijpt en bijt. De
schepen liggen wit-berijmd aan wal, en 't water stolt onder den ijzig-blazenden wind.
Ondertusschen zijn dag aan dag de bietenbergen als vestingwallen opgerezen rondom
de witdampende fabriek.
Hoe mooi, tegenover al dit geweldige, neurt het zachtminnend gevoel van Bet tot
Jaonus, tegenstelling met de heftige, uitgelaten Jans en den tegensputterenden Hans;
een quatuor, dat, in al zijn ruwe oerkracht, aandoet als personages in een
diep-menschelijke episode.
In ‘de vragende verten der roerlooze vlakten’, trekken de schonkige sjouwers
eindelijk, na volbrachten arbeid, naar de achterbuurten en kleine dorpen van
Noordbrabant terug, waar de winter dreigt, de werkloosheid en de armoe, en zij:
‘gereed om den last der zware vrachten opnieuw te ontvangen’.
Een der werksters zingt bij 't werk al eens een toonloos veldliedje: de anderen
nemen het over en:
‘Een barbaarsch gegalm ontbrandde over de losplaats.
‘Zingend gaven de vrouwen de manden op, gingen de lossers snel heen en weer,
de beenen pezig plompend op de loopers, de schouders sterk onder de hooggedragen
mand, ze kort leegslaande, de bietenbergen, honderden meters in 't vierkant, bastions
op de uitgestrekte pleinen achter de fabriek ophoogend, met tientallen de loopers
bestormend, donker bewegend als in gevecht tegen de verre luchten, moedig door
het gezang der meiden, die de oude liekens ophaalden, sedert eeuwen gezongen door
het Noordbrabantsche werkvolk bij den eeuwigen arbeid op de wijde kleivlakten’.
Men moet zulke zinnen hard-op lezen - ja, ik denk er even bij aan den grooten
Flaubert, ‘qui gueulait ses phrases’: daar-
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aan proeft ge de echtheid, de plastische en de gevoelswaarde, de rijpe muziek der
woorden. Dit rhythme maakt uw hart warm, het doorvaart u, maakt uw denken ruim,
wijd-uit-slaand.
De eentonigheid van dit zwaar-drukkende samenleven, dit kosmische spel van
hitte, regen, wind en koude over de taaie zwoegers heen, heel dit jagend gedraaf en
hijgend gepor: de schrijver blijft er u mede vasthouden in zijn sterken greep. Het
vervult u met mededoogen om het lot dier arbeiders; meer nog het stijgt allengerhand
uit, ongezegd maar onafwendbaar, tot ‘een epische hymne aan den stoeren Arbeid’.
Ik ken in de Noord- en Zuidnederlandsche literatuur, buiten zekere bladzijden van
Jac. van Looy, alleen het geniale kleine epos van Stijn Streuvels, de Oogst, het verhaal
van de maaiers die àl 't koorn gaan afdoen in de Fransche landouwen, dat naast van
der Vijgh's Lossers te stellen is.
Men bedenke, dat de jongeman die dit schreef hoogstens 22 jaar oud was!
Het tweede prozastuk, Wijding, beschrijft, in sobere lijnen, het eenzame dorpsleven,
met de kerk en de stille devotie der boeren; de rijke boer, voornaam, naast den
dorpssmid, gul, gespraakzaam, wiens gehamer door de dorpsstilte zingt.
Nachtfeesten is weer grootscher van opzet, men voelt er een geweldig rhythmus
doorheen daveren; zóó, dat ge al lezend vervuld wordt en bezeten door dezelfde
jacht, die de stokers bezielde bij hun nachtelijk bedrijf, hun verbeten strijd ‘om de
vijf atmosferen te halen’.
Ziehier den stoker aan zijn werk:
‘Hij vocht tegen de vuren, klein in den scherp likkenden gloed, langzaam gaande
van 't ééne vuur naar 't andere, het breede gezicht telkens gekeerd naar de laaiende
vlamholen; hij deed den gang, licht opgewonden door den gloed, die zijn gezicht
verstarde in een heeten kus, voor ieder vuur zich gevend aan de hitte, zijn gezicht,
zijn handen, de naakte borst, zijn geheele lijf’.
Het is de vreugde door den Arbeid!
Is dit niet een plastiek verwant aan die van een Constantin Meunier?
Van der Vijgh stierf in zijn 23e jaar! ‘Zijn illusie was te schrijven den grooten
roman van den Arbeid’ schreef zijn vriend wijlen Henri Dekking.
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Wij wisten feitelijk niets over Van der Vijgh's levensverloop. Daarom heb ik getracht
er iets naders over te vernemen. En daartoe zijn de archivarissen me vriendelijk
behulpzaam geweest.
Deze van de gemeente Bergen op Zoom, de heer G.J. Slootmans, verschafte me
volgende biografische gegevens: Samuel Gijsbert van der Vijgh Jr. werd geboren op
25 Mei 1876 te Zevenbergen (Noord-Brabant). Zijn vader, die dezelfde voornamen
had, was geboortig van Amsterdam. Zijn moeder, Maaike Punt, was uit Fijnaart
(Noord-Brabant). Zij behoorden tot de Nederlandsche Hervormde Gemeente. Toen
de familie zich in Juli 1890 te Bergen op Zoom vestigde, kwamen ze uit de gemeente
Oud- en Nieuw-Gestel (N.B.). De vader wordt dan directeur van de suikerfabriek
Laane-Rogier-Daverveldt. Deze fabriek is in 1910 verdwenen. De vader bleef toen
als handelaar te Bergen op Zoom gevestigd. Aangezien te Gastel ook een suikerfabriek
was, zal de oude van der Vijgh vóór 1890 aldaar wel een functie in dit bedrijf hebben
gehad. De jonge Van der Vijgh is 30 October 1894 afgeschreven naar 's-Gravenmoer
(nabij Dongen). Daar was ook een suikerfabriek. Het is vermoedelijk het milieu
aldaar dat den jongen schrijver tot het schrijven van zijn Werkers-tafereelen heeft
geïnspireerd.
Samuel is in 1899 van een suikerzolder afgevallen, werd aan de keel zwaar gewond,
en stierf in een kliniek te Bussum den 16en December 1899(1).
Sam. van der Vijgh heeft geleefd in één koorts van scheppingsdrang, maar helaas
zijn zenuwgestel bleek er niet tegen bestand. Reeds op school had hij een aanval van
neurasthenie gehad. En uit zijn koortsige brieven, (die ik te lezen kreeg, dank zij de
groote bereidwilligheid van den heer W. Moll, conservator van het letterkundig
archief te 's-Gravenhage), kan men die jacht, die overspannen drift letterlijk aan den
lijve meevoelen.
Een vriend van hem getuigde: ‘Wat kon hij werken, slaven, dagen en nachten! 't
Werk joeg hem op uit 't bed, joeg hem

(1) Nadat dit geschreven was, vernam ik, van verschillende zijden, dat de jonge schrijver in van
Eeden's vrije communistische kolonie Walden, in een vlaag van neurasthenie, een
zelfmoordpoging heeft gepleegd, gevolgd door zijn overlijden in de kliniek te Bussum.
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van zijn tafel naar z'n kamertje; ik voel me daarboven op dat kastje als een koning,
een keizer, zei hij.’
‘Dat kamertje, waar m'n kinderen komen, waar mijn gedachten komen, geen wereld
kan me dàt geven wat ik daar genoten heb. Ik ben diep ongelukkig als ik er weg
moet, in verrukking denk ik er aan terug. Dat kamertje! Daar heb ik geweend en
gesnikt om 't wereld-leed, daar heb ik een passie in me voelen groeien voor 't
wereldrecht; m'n kamertje! Dat sta ik niet af voor een keizerrijk’.
Hij voelde zijn kunst ‘als een vrouw, die in liefde haar armen voor hem opent, in
volkomen overgave’.
Zoo leefde de jonge van der Vijgh, in een ontzettende geestelijke passie, in ‘een
heete koorts van rechtvaardigheid’.
‘Ik denk tegenwoordig veel en somber’, schrijft hij, ‘ik kom zoo diep in het leven
en in de groote vragen...’
Hij wou trachten in zijn werk te geven ‘het concentreeren der wereld-dingen, der
wereldgeluiden’... Het klinkt wel vaag - wat zou het geworden zijn?
Hij sterft - en 't is een stil neuren om al 't schoone dat hij moet achterlaten, al 't
groote dat ongedaan moet blijven. Op 't ziekbed ligt hij uitgestrekt, hij rust - en ‘achter
't werktuigelijke leven: is weenen lang en zacht gedrup van tranen...’
Toen nam de dood hem weg van die wereld, van zijn werk, van zijn liefde...
Ik weet het, deze 23-jarige jongen heeft geen onvergankelijk meesterwerk gewrocht.
Hij was overgevoelig, misschien niet evenwichtig, een dweper... maar toch voel ik,
dat daar een groot verlies is geleden, toen, dien 16en Decemberdag van 1899 in de
kliniek te Bussum, Sam. van der Vijgh, de schepper van dit bezielde proza-fresco,
zoo vroegtijdig en fataal tot eeuwig zwijgen werd gebracht.
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Rubens als diplomaat
Door Prof. Dr. Jozef Muls
Werkend lid der Koninkl. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde.
De dertigjarige oorlog is in 1618 uitgebroken. Het twaalfjarig wapenbestand loopt
op zijn einde. Noord-Nederland, dat vecht voor zijn vrijheid, zal weldra opnieuw de
wapens tegen Spanje opnemen. Engeland en Frankrijk steunen den opstand om Spanje
te verzwakken. De rivaliteiten der groote mogendheden doen het klein
Spaansch-Hollandsch conflict tot een Europeesche beroering uitgroeien. Overal is
godsdienst, protestantisme of catholicisme, de inslag van den strijd. De vorsten
steunen de confessioneele belangen om hun eigen macht uit te breiden. In de Duitsche
gewesten ontaardt allengs de ideale riddertocht van den aanvang, omstraald door een
religieus nimbus, tot een ware geesel, de totale verwoesting van het land en de
instorting van het oude Heilige Roomsche Rijk. Frankrijk is ontredderd door het
geschil met de Hugenoten, die gesteund worden door de Engelsche Protestanten. De
meest verrassende bondgenootschappen ontstaan en vallen weer uit elkaar. Kardinaal
de Richelieu aarzelt niet de hervormden in Duitschland en in de Vereenigde Provincies
te steunen, wanneer de machtspositie van Frankrijk erdoor in de hand wordt gewerkt.
In den volkenstrijd zal ook Vlaanderen het ontgelden en het slagveld worden van
Europa. Antwerpen is van den rang der eerste wereldhaven vervallen tot een ontvolkte
provinciestad. ‘Magna civitas, magna solitudo’, zegt Carleton van haar. Geen enkel
vreemd schip komt nog de Schelde opgevaren. Engelsche en Hollandsche
oorlogsbodems houden voortdurend de wacht.
Daar kon Rubens niet ongevoelig voor blijven. Door zijn uitgebreide relaties met
de vorstenwereld wist hij wat er achter de schermen gebeurde. Hij is hofschilder van
de Aartshertogin Isabella, die de Spaansche Nederlanden regeert, en met onwankelbare
trouw aan haar gehecht. Zijn verkeer aan dit hof, dat toen
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een schitterend internationaal centrum was, bracht hem uitstekend op de hoogte van
de Europeesche politiek. In Duitschland kende hij den Paltsgraaf, Wolfgang Wilhelm
von Neuburg en den Keurvorst, Wilhelm von der Pfalz. In Frankrijk is hij bevriend
met de Koningin, Marie de Medicis, en schildert in 1621-25 de apotheose van haar
leven. In Parijs heeft hij toen kennis gemaakt met den Hertog van Buckingham, den
engelschen Premier. Van Christiaan, koning van Denemarken, kreeg hij, voor bewezen
diensten, een gouden medalie met ketting(1). Hij wisselt brieven met den
Staatssecretaris van Vincenzo Gonzaga, hertog van Mantua, met Sir Dudley Carleton,
den Britschen gezant in den Haag, met Spinola, den grooten Spaanschen veldheer,
met Gerbier, den geheimagent van Buckingham, met Graaf Olivarez, den almogenden
minister van Spanje.
Wij kennen zijn innerlijke gesteltenis. Aan zijn vriend Peiresc, raadsheer in het
Parlement van Provence en beroemd oudheidkundige, heeft hij eens geschreven: ‘ik
ben een mensch met vredelievende neigingen en beslist gekant tegen alle oorlogen,
processen en twisten, publice et privatim’. Hij is een uitgesproken pacifist. Hij volgt
de gebeurtenissen in de wereld van uit een groot menschelijk standpunt. Hij weet ze
te beoordeelen met gezond verstand. Haast gemoedelijk klinken zijne woorden: ‘het
zou waarachtig beter zijn dat die kleine gastjes, waarop thans het lot van de
christenheid berust, elkaar verstonden en vrienden werden’. Die jongelui waren de
toenmalige koningen, Karel I van Engeland, Louis XIII van Frankrijk en Philips IV
van Spanje.
Met zijn wereldervaring en schranderheid moest hij vroeg of laat in de politiek
belanden en zouden zijn wegen hem voeren van Brussel naar Madrid, van Parijs naar
Londen. ‘Bestendig den voet in den stijgbeugel’, zooals hij het zelf uitdrukte, was
hij overal bij. Zijn hoofsche manieren, zijn bespraaktheid in vele talen en niet in het
minst zijn kunstenaarsschap maakten hem bijzonder geschikt voor de
onderhandelingen met vorsten en ministers. Dat hij niet aan den kant van de rebellen
stond valt door zijn levensomstandigheden te begrijpen. Hij was geen

(1) Dit juweel werd door Burggraaf Roger Helman de Grimberghe, langs vrouwelijke zijde met
Rubens verwant, aan de Stad Antwerpen geschonken.
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vriend van Oranje. Hij heeft nooit vergeten hoe de Zwijger, twee jaar lang, een zwaard
van Damocles boven het hoofd van zijn vader geheven hield. Pas later zou hij vergeten
en heeft hij de apotheose van den Vader des Vaderlands geschilderd, Hij heeft steeds
Spanje en meer in het bijzonder de Infante Isabella gediend. Zij was voor hem de
wettige landsvorstin, de laatste afstammelinge van Maria van Burgondië. Maar Spanje
dienende, meende hij ook zijn vaderland te dienen.
***

Wanneer wij zijn eerste zending bij den Koning van Spanje, Philips III, in 1603,
onverlet laten, - hij moest toen de geschenken van den Hertog van Mantua, Vincenzo
de Gonzaga, gaan aanbieden - dan zijn er voornamelijk vier gelegenheden geweest,
waarbij het diplomatiek genie van Rubens zich heeft doen gelden voor het behoud
van den vrede in de Nederlanden, voor het behoud van den vrede in Europa(1).
De eerste maal treedt hij voor eigen volk op, voor wat hij zelf noemde ‘La Flandria
nostra carissima patria’. De twaalfjarige wapenstilstand was in 1621 verloopen. De
oorlog ging opnieuw ontketend worden tusschen Zuid en Noord. Wel ging het van
den kant der Staten tegen de Spaansche overheersching, maar in de eerste plaats zou
het gaan tegen eigen bloed en bodem van de stamverwante natie. Vlaamsche steden
zouden worden bestormd, Vlaamsche velden platgeloopen, Vlaamsche menschen
geplunderd en vermoord. Wat ging er geworden van een politiek-historische
verbondenheid die sedert de burgondische hertogen nu bijna twee honderd jaar had
geduurd en waarover de Infante Clara, Isabella, Eugenia thans had te waken?
Rubens, met zijn groot menschelijk hart, voelde het krankzinnige, het roekelooze
van dien strijd. Als geheim-agent van het hof van Brussel heeft hij in 1632 zijn rol
gespeeld in onderhandelingen waar ook een Mevrouw de Tserclaes als bemiddelaarster
bij Prins Maurits optrad. De kans scheen een oogenblik schoon te staan. Pecquius,
de kanselier van Brabant, werd officieel naar den Haag gestuurd en door den Prins
ontvangen. De Staten-Generaal weigerden echter hooghartig het gezag van

(1) M. Gachard. Histoire politique et diplomatique de Pierre Paul Rubens. Bruxelles, Office de
Publicité, 1877.
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den Koning van Spanje opnieuw te erkennen. Toen Prins Maurits kort daarop stierf,
werden de onderhandelingen afgebroken en zijn broer en opvolger, Frederik-Hendrik,
zou weldra hardhandig, als ‘stedendwinger’, optreden. Het roomsche 's Hertogenbosch
viel in zijn handen. Wesel en Maastricht zouden volgen. Dat lag in de lijn van
Kardinaal de Richelieu: Spanje moest verzwakt worden. Daar moest de opstand voor
dienen.
Een tweede maal is Rubens als ambassadeur opgetreden in een Europeesche
aangelegenheid, het conflict tusschen Spanje en Engeland, de groot-machten van
dien tijd. Europa was in twee kampen verdeeld. Engeland had een offensief verbond
gesloten met Frankrijk, Denemarken en de Hollandsche Staten tegen Spanje, dat
gesteund werd door den Keizer en het Heilige Roomsche Rijk. Mansfelt, een der
laatste condottieri's, was de aanvoerder op het vasteland en moest het Palatinaat
veroveren, ten voordeele van den schoonbroer van den Koning van Engeland. Een
Britsche vloot van acht en tachtig schepen werd naar Cadiz gezonden. Maar terwijl
zoo oogenschijnlijk de schaakstukken stonden opgesteld, hadden Frankrijk en Spanje
een geheime overeenkomst gesloten om Engeland binnen te vallen en er den
katholieken godsdienst terug te vestigen. Engeland van zijn kant zocht toenadering
met Spanje. De Prins van Wales zou met een Infante trouwen. De Hertog van
Buckingham vertrok met den lateren Karel I naar Madrid om er de Spaansche prinses
te ontmoeten. Het scheen zelfs een idylle te zullen worden tusschen de twee
koningskinderen. Maar het moest verkeeren door de aarzelingen van de diplomatie:
de bommen vielen op Cadiz en Karel I trouwde met Henriette-Marie van Frankrijk.
Er wilde echter geen vaart in den oorlog komen. Wijfeling bleef heerschen in de
beide kampen. Toen ten slotte een wapenstilstand werd gesloten tusschen Spanje en
Engeland, met zijn bondgenooten, Denemarken en de Vereenigde Provincies, gingen
de geheime onderhandelingen weer aan den gang. Buckingham en de Aartshertogin
wenschten vrede voor hunne landen. Het was zaak ze weer in contact met elkaar te
brengen. Hoe is Rubens daarin betrokken geworden? Hij kende Balthasar Gerbier,
die miniatuurschilder was, maar tevens de vertrouwensman van Buckingham. Als
kunstbroeders en landgenooten konden ze met elkaar opschieten. Die Gerbier leefde
op grooten voet in Londen, was bevriend met ministers en gezanten. Hij
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ontving Koning Karel I en Henriette-Marie bij hem aan huis en betaalde voor een
enkel avondfeest duizend pond. Hij was ook best vertrouwd met de toestanden in de
Nederlanden. Had hij niet het complot ontdekt waar de Zuid-Nederlandsche adel,
gesteund door Engeland en Kardinaal de Richelieu, besloot aan te sluiten bij de
Staten? Hij verkocht die samenzwering voor 20.000 gulden aan Spanje, wat voor
gevolg had dat de Hertog van Arenberg in 1634 te Madrid werd aangehouden en
aldaar in den kerker stierf. Toen de Middelburgsche miniatuurschilder bij Rubens
op bezoek was in het Paleis op den Wapper te Antwerpen en met kennersoog genoot
van het werk dat er op stapel stond in het atelier, heeft hij aan den meester verteld
van het verlangen van Buckingham om vrede te sluiten met Spanje. Hij wist wel dat
zijn woorden overgebracht zouden worden waar hij het wenschte. Rubens liep toch
vrij in en uit aan het Hof te Brussel. Sedert een tijd reeds had hij adelbrieven
verworven en was hij tusschen de edellieden van het Huis der Infante Isabella
opgenomen. Hij stelde de Landsvrouwe dan ook zoo haast mogelijk in kennis met
de Engelsche boodschap. Die viel daar in goede aarde. Het Hof verlangde niets beters.
Spinola's raad was ook: vrede. Scaglia, die ‘abbé de cour’ van den tijd, en Endymion
Porter, die andere geheime bode van Buckingham, waren reeds vroeger in Brussel
geweest voor dezelfde doeleinden. De Jezuïet diplomaat, - wij kennen zijn slanke
gestalte met het ontgoocheld gelaat en de fijne aristocratische handen uit het portret
van Van Dyck -, de man, die van alle markten thuis was, wond er geen doekjes om.
Hij had Isabella, bijna cynisch, ingeblazen dat de Koning van Spanje, om Frankrijk
te verzwakken zijn steun moest verleenen aan de Hugenoten en La Rochelle ontzetten.
Maar de voorstellen die Rubens thans bracht waren zoo formeel en zoo uitvoerig dat
er haast niet meer te twijfelen viel aan den vredeswil van Engeland. Zoo besloot de
gouvernante dan ook zonder verwijl Rubens naar Madrid te zenden en op 13 Augustus
1628 schreef zij aan Olivarez en het Hof van Spanje om zijn komst aan te kondigen.
De Meester vertrok over Frankrijk en bezocht La Rochelle, die zieke plek in de flank
van Frankrijk. Het kon zijn nut hebben even in contact te komen met deze
onverzettelijke rebellen. De verschijning van Rubens aan het Hof te Madrid verwekte
groote opschudding in de diplomatische kringen. Men vindt er sporen
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van terug in de brieven die de Nuntius van den Paus, - de Patriarch van Antiochië en de ambassadeur van Venetië naar hunne regeeringen zonden. Zij verdiepten zich
in gissingen over wat er op til was: vrede met Engeland? een nieuwe wapenstilstand
met de Vereenigde Provincies? Rubens had drukke conferenties met den Koning,
met Olivarez, met Spinola. Het bombardement van Cadiz was een blunder geweest,
die door Engeland betreurd werd. Karel I, Buckingham, de eerste-minister, Weston,
de groot-tresorier, Cottington, de secretaris van de kroon, graaf Carlisle, de kanselier,
allen waren het roerend eens en hadden langs Gerbier om, op de meest duidelijke
wijze, hun vredeswil bekend gemaakt. Het bleek dat Rubens verbazend goed op de
hoogte was. De Staats- Junta werd door Olivarez in buitengewone zitting
bijeengeroepen om de inzichten van Engeland bekend te maken en Rubens zelf
verslag te hooren uitbrengen. De Heeren van de Junta waren over hem tevreden en
hij werd verzocht om de onderhandelingen voort te zetten. Toen kwam als een
donderslag het bericht dat Buckingham werd vermoord te Portsmouth, op het
oogenblik dat hij scheep ging voor La Rochelle. Dat was een tegenvaller van belang
voor Rubens. Zouden de vredespogingen nu nog door gaan? Of ging door den nieuwen
eerste-minister een andere koers worden gevolgd? Rubens bleef vooreerst nog een
tijdje te Madrid. Hij had er zijn handen vol. Hij schilderde niet min dan vijf portretten
van Philips IV, waaronder een levensgroot ruiterportret. De Koning was zeer met
hem ingenomen. Het modelzitten bleek een aangenaam tijdverdrijf in de verveling
van het meest stijve Hof, waar anders de narren en de dwergen voor afleiding hadden
te zorgen. Wat was die kunstenaar een allercharmantst causeur! De Aartshertogin
Isabella had hem opgedragen al de leden van de Koninklijke Familie in buste-vorm
voor haar verzameling te schilderen. Zoo kon hij nog maanden in Madrid blijven.
Het was verwonderlijk om zien hoe de ‘Principe’, de infanten, de prinsessen, bij het
poseeren aan de lippen hingen van den schilder. Wat wist hij aardig te vertellen! De
Koning stond er vaak voor te kijken en te luisteren. Zoo was er telkens weer
gelegenheid voor Rubens om op het doel van zijn reis terug te komen en gesprekken
te voeren waar de speurzin van de vreemde ambassadeurs nooit achter kwam. Wat
waren daar almachtig-mooie Titiaan's in de Koninklijke verzameling! Rubens werd
nooit
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moe ze te kopieeren. Velasquez stond er voor te zien. Waren dat wel kopies of waren
dat herscheppingen van een verbluffend schilders-temperament? Daar viel, zelfs
voor Velasquez, wat van te leeren. Hij was juist bezig aan zijn ‘Smidse van Vulcanus’.
Hij zou het nu eens anders doen met die lichten en die kleurtoetsen van den grooten
Vlaming. Zij werden dikke vrienden. Het is maar jammer dat ons de gesprekken van
die twee over hun vak niet bewaard zijn gebleven. Intusschen was die fijne abbé
Scaglia weer te Madrid verschenen. Hij kwam uit Turijn met een zending van den
Hertog van Savoya. Er was niets in Engeland veranderd. Weer gingen de conferencies
hun gang met Olivarez, Rubens, Scaglia. Kort en goed, Olivarez wist er nu alles van
en er viel niets anders meer te doen dan Rubens naar Londen te zenden om de
onderhandelingen, die van beide zijden gewenscht werden, tot een goed eind te
voeren. Hij kreeg brieven mee voor Weston en Cottington, waaruit zijn zending
bleek. De Koning benoemde hem tot den graad van ‘secretaris van den Privaatraad
der Nederlanden’. Hij schonk hem een gouden ring met diamanten bezet. Het afscheid
kon niet hartelijker. Rubens vertrok uit Madrid op 29 April 1629, 10 Mei was hij te
Parijs, 13 Mei te Brussel, een vlugge gezant. Isabella was benieuwd hem te hooren.
Waarom toch was hij niet vroeger teruggekomen? Wat een traagheid met dat Hof
van Spanje! Engeland was er door geërgerd en had intusschen een verbond gesloten
met Frankrijk. Maar dat zou zoo geen vaart nemen. Rubens moest maar dadelijk
vertrekken. Hij had nu zijn zending van de Spaansche kroon. Het Hof van St. James
verwachtte hem. Een Engelsch oorlogsschip ‘Adventure’, werd naar Duinkerken
gezonden om hem af te halen met ambassadeurseer. Hij vertrok met zijn zwager H.
Brandt, als secretaris. Op 5 Juni 1629 was hij te Londen. Hij nam zijn intrek bij zijn
vriend Gerbier. Hij kon niet beter gelogeerd zijn. Het was een huis als een paleis.
Zij hadden beiden dezelfde inzichten. Gerbier had er alle belang bij dat de zending
van Rubens zou slagen. Het was ook de zijne. Hij zorgde voor de ontvangst bij den
Koning. Er komt een invitatie voor het zomerverblijf te Greenwich. Karel I wilde
den wereldberoemden schilder zien en zijn portret laten maken. Dat waren geen
staatszaken waar de vreemde gezanten eenigen aanstoot konden aan nemen. Rubens
bracht het Spaansche vredesaanzoek over. Hij
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had nadien een onderhoud met Cottington, 's Konings secretaris. De kanselier, Graaf
Carlisle, bood hem een banket aan. Er werd dien avond nog lang nagepraat bij het
licht der kaarsen op de zilveren kandelaars, terwijl de ‘port and sherry’ rond ging op
de mahoniehouten tafel. De ambassadeurs begonnen er wat van te gissen. Die van
Venetië en die van Holland hielden Rubens in de gaten en zouden hem tegenwerken.
Hij verkreeg een tweede audientie bij den Koning. Nu werden de protocollen
opgemaakt door Cottington in aanwezigheid van den Minister der Schatkist, Richard
Weston, en van Graaf Pembroke. Het was tijdens een tocht naar Greenwich op de
Theems dat de bark van Rubens bij London Bridge kantelde. Een der opvarenden
verdronk. De Meester viel ook in 't water, maar kon door de schippers opgepikt
worden. Een laatste audientië bij den Koning bracht de definitieve regeling: Cottington
zou als ambassadeur van St James naar Madrid gestuurd worden, don Carlos Colomá
zou als Spaansch gezant naar Londen komen. De zaak scheen nu volmaakt in orde.
Zij was het eigenlijk nog niet. Kardinaal de Richelieu begint een diplomatisch
tegenoffensief. De gezant van Frankrijk komt naar Londen met het aanbod van een
formeel tractaat. Hij wordt ontvangen door den Koning die hem verwijst naar zijn
Ministers. Rubens maakt zich ongerust. Daar is geen reden toe, zegt hem de Koning.
Frankrijk zal de inzichten van Engeland tegenover Spanje niet meer vermogen te
wijzigen. Het zou al te jammer wezen moest het nu nog spaak loopen. Rubens had
zoojuist brieven ontvangen uit Madrid die de volledige goedkeuring brachten van
alles wat hij had gedaan. Coloma had zijn aanstelling gekregen voor Londen.
Cottington werd verwacht te Madrid. Engeland was tevreden. De kanselier bood
Rubens een banket aan. Toch bleven Frankrijk, Holland en Venetië kuipen. Spanje
was traag. Zoolang Coloma niet in Londen toekwam en zijn geloofsbrieven aanbood,
bleef er kans voor intrigues en kon alles nog verkeeren. Rubens moest tot op het
laatste nippertje de zaak redden en de actie van de vreemde ambassadeurs
neutraliseeren. Het was een verademing toen Cottington eindelijk naar Spanje vertrok
en Coloma, met eenige vertraging weliswaar, in Londen verscheen. Olivarez had
aan Rubens een lovende brief van bedanking gezonden. De oude Universiteit van
Cambridge verleende hem, met de gebruikelijke staatsie, den titel van doctor honoris
causa.
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Hij bleef nog zes weken in Londen om Coloma op de hoogte te stellen. Toen hij
eindelijk afscheid nam werd hij door den Koning in den adelstand verheven. De
ceremonie werd voltrokken in Whitehall. Karel I vereerde hem met zijn eigen degen
waarmee hij hem ridder had geslagen en schonk hem bovendien een diamantring,
een hoedgesp en een gouden halsketting met medalie. Bij zijn terugkomst te Brussel
schonk de Aartshertogin Isabella hem, in dank voor de volbrachte zending, een
prachtige schenkkan met bekken in zilver, gedreven door den edelsmid Theodoor
Rogiers(1). De vredesovereenkomst tusschen Spanje en Engeland werd door Cottington
te Madrid onderteekend op 15 November 1630. Gelukkige gebeurtenis voor Europa
en die aan Rubens te danken viel. Het lag niet in het inzicht van de Spaansche Kroon
om Coloma lang in Londen te laten. Hij kon beter dienst bewijzen als veldheer in de
Nederlanden. Er is toen een oogenblik spraak geweest dat Rubens resident van Spanje
te Londen zou worden. Henry Taylor werd ten slotte benoemd. Gerbier kwam als
gezant naar Brussel. Nog hetzelfde jaar is de Meester getrouwd met Hélène Fourment.
De rol dien hij nadien gespeeld heeft tijdens de vlucht van Marie de Medicis uit
Frankrijk is minder verkwikkelijk geweest. De Markies van Aytona, de toenmalige
gezant van Spanje bij het Hof van Brussel, heeft over de interventie van Rubens
verschillende dépêches aan Philips IV gezonden. Wat was er eigenlijk aan de hand?
Marie de Medicis had ruzie met Kardinaal de Richelieu. Haar zoon Louis XIII koos
partij voor zijn minister, tegen zijn moeder en zijn broer, den hertog van Orléans.
De Koningin werd gevangen gezet op het kasteel van Compiègne, maar kon
ontsnappen en zocht asyl in de Zuidelijke Nederlanden. Op 20 Juli 1631 was zij te
Avesnes in Henegouwen. De Aartshertogin Isabella zond haar den markies Aytona
te gemoet. Rubens vergezelde hem. Het is uit Avesnes dat Rubens een uitvoerigen
brief zond aan Olivarez om de opstandige Koningin-moeder en haar zoon, den hertog
van Orléans, tegen Richelieu te steunen. Het scheen hem de beste manier om, zonder
rechtstreeksche vijandelijke actie, Frankrijk te verzwakken. Hoe kon de pacifist
Rubens het over zijn hart krijgen den bur-

(1) Dit merkwaardig stuk drijfwerk wordt heden nog te Antwerpen bewaard door Baron Edward
de Borrekens, een verre verwant van Rubens.
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geroorlog in Frankrijk te ontketenen? Op 12 Augustus kwam de Aartshertogin zelf
Marie de Medicis te Mons begroeten, en zij reden nog denzelfden dag per postkoets
naar Brussel. Hier ging Rubens voort met zijn onderhandelingen tusschen de Koningin
en de Spaansche Ministers. Maar het Hof van Spanje weigerde op zijn voorstel in te
gaan. Het wou geen oorlog met Frankrijk. Marie de Medicis bleef intrigeeren. Zij
zond een van hare edellieden naar den Prins van Oranje, om een wapenstilstand
tusschen de Vereenigde Provincies en Spanje te bewerken. Rubens is toen nog eens
naar den Haag geweest om het opzet te steunen. Maar al zijn pogingen mislukten en
in April 1632 vroeg hij om van zijn zending bij Marie de Medicis ontslagen te worden.
Hij had er blijkbaar genoeg van. Het was ten slotte een onverkwikkelijk avontuur
geweest.
Een laatste maal heeft hij zich als diplomaat betuigd in de jaren 1632-35, toen er
opnieuw pogingen werden aangewend om den vrede te sluiten tusschen Noord- en
Zuid-Nederland. Frederik-Hendrik die den Bosch, Wesel, Grol en Roermond veroverd
had, gaf aan de Aartshertogin de grootste zorgen om haar eigen gebied. De Spaansche
troepen waren naar het Palatinaat gezonden. De Prins zag er wel de kans toe om zelfs
in Brussel nu de wet te komen stellen. Hij hield Maastricht omsingeld. Een vloot
door Isabella uitgerust om Zeeland te veroveren werd uiteengeslagen. De
Landsvrouwe gelastte toen Rubens om vredesonderhandelingen aan te knoopen.
Aanstonds is hij aan het werk gegaan. Hij reisde naar Luik waar vertegenwoordigers
der Staten het beleg van Maastricht volgden. Hij bezocht ook den Prins in zijn kamp
na den val van de stad. Hij vroeg en kreeg een paspoort van de Staten om zich naar
den Haag te begeven en daar de negotiaties voort te zetten. De Generale Staten waren
intusschen te Brussel bijeengeroepen. Kerk en adel hadden hier de overhand. De
Aartsbisschop Boonen van Mechelen, de Hertog van Aarschot en de Prins van
Arenberg werden als officieele onderhandelaars aangesteld. Zij wilden van Rubens
niet weten omdat hij hun te knap was, ‘having more spirit than any member of them’,
zooals W. Boswel, de Engelsche resident in den Haag zich toenmaals uitdrukte.
Aarschot eischte dat Rubens zich zou terugtrekken. Toen deze zich in een hoofschen
brief tegenover den Hertog wilde verantwoorden, werd hij op onbeschofte wijze van
antwoord gediend. De groote meester, door
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Carleton eens geprezen als ‘the prince of painters and of gentlemen’, werd thans
door een onbezonnen edelman met vernederende beleedigingen afgewezen: ‘tout ce
que je puis vous dire c'est que je seray bien ayse que vous appreniez d'ores et avant
comment doibvent escrire à des gens de ma sorte ceux de la vostre.’ Het was wel de
bitterste ervaring van een leven dat niets dan eer en glorie had gekend. Toch gaf
Rubens zich niet gewonnen. Toen hij vernam dat de onderhandelaars naar den Haag
waren vertrokken, liet hij hun weten dat hij bereid was ze te volgen. Aarschot gaf
hem opnieuw een mal antwoord: zij konden schilders missen. De onderhandelingen
gingen er niet beter om. Isabella stierf in 1633. Zij had den vrede niet gekend. Rubens
verloor in haar zijn besten steun. In alle omstandigheden was hij haar vertrouwensman
geweest. Toen de Kardinaal-Infant Ferdinand op 7 September den slag van Nordlingen
tegen de Zweden had gewonnen en de regeering der Zuidelijke-Nederlanden in
handen nam, kwamen de Hollanders tot bezinning en wenschten nu zelf te
onderhandelen. Maar door de traditioneele traagheid van het Spaansche Hof mislukte
weer eens die poging. Holland sloot een militair akkoord met Frankrijk om de
Zuidelijke Nederlanden te verdeelen. De Franschen versloegen de Spaansche troepen
nabij Luik en, verbonden met de Hollanders, veroverden zij Tienen, Sint Truiden,
Landen, Halen, Diest en belegerden Leuven. Hier was echter de weerstand zoo sterk
dat de Kardinaal-Infant een tegenoffensief kon ondernemen en den vijand over de
grenzen joeg. De rampen die aldus weer over het land waren gekomen, deden opnieuw
naar vrede snakken. De bisschop van Gent, Antonius Triest, nam het initiatief tot de
onderhandelingen. Wanneer hij naar Antwerpen kwam voor de wijding van bisschop
Gaspar Nemius, is hij Rubens in zijn paleis op den Wapper gaan opzoeken. De
meester was dadelijk bereid om naar den Haag te gaan en het terrein te verkennen.
Hij moest schilderijen gaan zien in Amsterdam. Zijn reis zou geen opzien baren.
Maar toen hij een pas vroeg, liep hij een weigering op ten gevolge van de kuiperijen
van de vreemde gezanten. Uit een brief van den Venetiaanschen ambassadeur,
Francesco Michiel, blijkt dat hij met zijn twee oudste zonen wilde vertrekken. ‘Die
Rubens is vol streken’ schreef de diplomaat erbij ‘hij is zeer behendig in de
onderhandelingen, hij werd door de Spanjaarden herhaaldelijk reeds gebruikt in
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zeer belangrijke aangelegenheden. Iedereen hier is overtuigd dat hij den
wapenstilstand ter tafel zal brengen, want hij heeft de eerste en de laatste
onderhandelingen met dat doel geleid.’ Er is jammer genoeg niets van gekomen.
Rubens trok zich terug. In dato van 16 Maart 1636 schreef hij aan zijn vriend Peiresc
dat hij aan de diplomatie vaarwel had gezegd en hij eindigde zijn brief met deze
ontgoochelde woorden: ‘Ho in horrore le Corti’. Wat niet belet heeft dat hij hofschilder
werd van den Kardinaal-Infant en bij dezes blijde intrede te Antwerpen zijn triomf
heeft gevierd met de bekende eerebogen die naar zijn schetsen in de straten van
Antwerpen werden gebouwd.
De diplomatische handelingen van Rubens kunnen worden nagegaan in de
verschillende staatsarchieven waar de brieven en akten uit den tijd zijn bewaard
gebleven. De ‘archives des affaires étrangères de France’ bevatten de briefwisseling
van Louis XIII naar Brussel, den Haag en Londen, waarin herhaaldelijk sprake is
van zijn bedrijvigheid. Het ‘State paper office’ te Londen bewaart de briefwisseling
van Buckingham en Balthasar Gerbier met Rubens in de jaren 1627 en 1628. Te
Madrid werden de achttien ‘dépêches’ teruggevonden die Rubens van Juli tot
September in 1629 van uit Londen naar Madrid aan Olivarez zond. Het Rijksarchief
te Brussel bezit de vijf en twintig volumes die de correspondentie bevatten van
Isabella met Philips IV waarin op vele plaatsen de aanduidingen kunnen worden
gevonden over den rol door Rubens gespeeld in de vredesonderhandelingen tusschen
Spanje en Engeland, en voor de vernieuwing van den wapenstilstand tusschen Noord
en Zuid. In de Koninklijke Bibliotheek te Brussel berusten de ‘dépêches’ van den
markies van Aytona over de actie van Rubens tijdens de vlucht van Marie de Medicis
uit Frankrijk. Aan Pierre du Puy, den Franschen historicus, heeft Rubens eens
geschreven dat hij honderd brieven van Spinola bezat. Deze had er wellicht even
veel van hem ontvangen die jammer genoeg verloren zijn gegaan. Over de waarde
van die brieven getuigt Noël Sainsbury waar hij zegt in de inleiding tot de publicatie:
‘His letters to the Duke of Buckingham and to Gerbier furnish a most vivid picture
of his character. A high and noble tone, dignity and firmness, cautiousness, exquisitely
united to the most polite courtesy, elegant composition and elevated sentiment at
once show the education of the gentleman, and the mind of the man’.
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Du Puy die in 1627 zijne van Rubens ontvangen brieven aan Peiresc ter lezing had
gezonden kreeg van hem de volgende beoordeeling: ‘J'ai leu avec un singulier plaisir
les lettres de M. Rubens, qui est né pour plaire et délecter en tout ce qu'il fait et dict.’
***

Het is met de kennis van Rubens' diplomatische bedrijvigheid dat wij thans beter die
werken zullen begrijpen waarin hij oorlog en vrede in symbolische en allegorische
samenstelling behandeld heeft, of die de rechtstreeksche voorstelling zijn van
waarachtige historische wapenfeiten. Zij ontstonden uit tijdsomstandigheden waarin
hijzelf een rol had gespeeld of waarvan hij getuige was geweest. Zoo zien wij de
verbondenheid van zijn leven en zijn kunst en hoe zijne gedachten, opvattingen en
daden in zijn artistieken arbeid weerspiegeld worden.
Tweemaal heeft hij het onderwerp behandeld: De Kroning van den Overwinnaar.
Telkens zien wij de herculische gestalte van een oorlogsheld in glimmend armuur,
met zwaard of speer en schild, die door een prachtig-naakte, blonde en gevleugelde
godin wordt gekroond. Maar op het stuk uit de Pinacotheek van München hebben
wij niet te doen met een gewoon veldheer: de vijanden die hij vertrapt zijn de eigen
zonden, wellust en overdaad. Het is de dyonisische roes die overwonnen wordt. Het
feit dat Rubens hetzelfde thema als wandschildering aanbracht op den gevel van zijn
atelier langs den tuinkant, bewijst dat hij daardoor een uiteenzetting met zichzelf
bedoelde. Nergens beter kon zulk beeld geplaatst, want in zijn werkhuis was hij toch
geweest de overwinnende held, die door edelen, nooit versagenden arbeid, de lagere
instinkten tot zwijgen had gebracht.
Het stuk uit Kassel heeft niet deze intieme, maar wel een militaire en meer openbare
beteekenis. Het werd oorspronkelijk geschilderd voor de Sint Joris Schuttersgilde
van Antwerpen(1). Het hing er boven den schoorsteen in de vergaderzaal, als een
ideaal beeld voor krijgslieden. Hier zien wij den strijder voor het

(1) Er bestaat een schets op kleiner formaat van dit onderwerp in het Kunsthistorisches Museum
te Weenen.
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recht die zegeviert over haat en oproer. Aan zijn linkerhand is het altaar des vaderlands
met het heilige vuur, de wapenrusting, de vlag der Habsburgers, symbool van het
wettig gezag en de genius met den liktorenbundel, zinnebeeld van de Staatsmacht
en de handhaving van de orde. De held staat in dienst van het goede regiment. Het
is alsof hij elke persoonlijke hulde afwijst, want het gaat niet om hemzelf maar om
de zaak die hij dient. Met deze onbaatzuchtigheid alleen hebben oorlog en
overwinning een zin. Het was niet zonder reden dat Napoleon dit stuk boven zijn
schrijftafel deed hangen, alsof hij er de eigen daden wilde aan toetsen.
De eigenlijke oorlogstafereelen die Rubens geschilderd heeft, zijn ontleend aan
de mythe, de antieke geschiedenis en het moderne tijdsgebeuren. Het slagveld moest
hem aantrekken om zijn hartstochten en tumulten, om zijn dramatische verwikkeling
en onstuimige beweging.
In de mythologie viel zijn keus op den Slag der Amazonen, waar de man triomfeert
over de vrouw in het eeuwig conflict der geslachten: Theseus velt de Koningin
Thalestris. Nooit wellicht werd strijdlust met meer heftigheid voorgesteld. Die botsing
van de ruiterbenden op de brug van den Termodon, lijkt wel een wervelwind waarin
paarden en vechters niet meer te tellen zijn. Het steigerende geweld in de hoogte
vindt zijn tegenwicht in de neerstorting van heerlijke vrouwenlichamen, die rampzalig
als lijken gaan wegspoelen met den stroom.
In de antieke geschiedenis zocht hij het heroïsche en het tragische: de
rechtstreeksche tusschenkomst van God bij den Val van Sennacherib, waar de engel
des verderfs, met bliksemende hand, de legerscharen velt van den heiligschenner, of
de militaire glorie van het oude Rome zooals die zich openbaart in de Verzoening
van Romeinen en Sabijnen, in den Heldenmoed van Mucius Scaevola, in de
Geschiedenis van Decius Mus, in de Nederlaag van Maxentius, bij den Pons Milvius,
in den Triomf van Constantijn, die het monogram, van Christus ziet verschijnen op
de wolken, in het stuk Roma Triomphans dat uitgroeit tot een militaire apotheose.
Rubens heeft hier een ideaal ras van romeinsche krijgslieden geschapen in het prachtig
decor van oorlogstenten, glimmende harnassen, helmen, schilden, liktorenbundels
en hoog opgestoken standaarden. Het historische drama culmineert in de
zelfopoffering van Decius Mus die, de speer
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op de keel, te midden van de steigerende paarden geveld wordt, en de uitvaart van
den held, die in hare sombere grootheid de treurmarsch van Siegfried uit de
Götterdämmerung oproept.
De voorstellingen uit de moderne geschiedenis zijn meestal het gevolg geweest
van opdrachten? Het Kaiser Friedrich Museum te Berlijn bewaart de schitterende
schets voor de Verovering van Tunis door Keizer Karel, de laatste zoogenoemde
kruisvaart met ridderlijk vertoon. Na de Medicis-galerij moest de cyclus ontstaan
van Henri IV, waarvan slechts twee groote stukken tot stand kwamen: De Slag van
Ivry en de triomfantelijke Intocht in Parijs, uit het Uffizi-Museum, benevens de
schetsen van de Inneming van Parijs uit het Kaiser Friedrich Museum, de Slag bij
Contras en de Vrede gesloten door Henri IV uit de Liechtenstein-verzameling. Voor
den triomf van den Kardinaal-Infant Ferdinand schilderde Rubens het ‘Quos Ego’
uit Dresden, het heroïsch vizioen van een zeeslag, de Ontmoeting van Koning
Ferdinand van Hongarije met den Kardinaal-Infant te Nordlingen uit het
Kunsthistorisches Museum te Weenen, den Slag van Nordlingen zelf uit het Slot van
Windsor, den Triomfwagen en de triomfbogen uit het Antwerpsch museum, die de
verheerlijking bedoelden van de veldslagen van Calloo en Sint Omaars, de twee
overwinningen van den Spaanschen veldheer op de Hollanders en de Franschen.
Het waren telkens voor Rubens rechtvaardige oorlogen die de verlossing der
Christenen, de handhaving van den wettigen vorst, of het behoud van den Roomschen
godsdienst voor doel hadden. Hij kon met zijn heele ziel in de verheerlijking van die
wapenfeiten opgaan. De voorstellingen ervan ontstonden in de atmosfeer van den
dertigjarigen oorlog: de brandende steden aan de verre horizonten, de opdampende
rook der vuurmonden in de vlakten, de razernij der gevechten, het wapengekletter,
de botsing der ruiterbenden, de steigerende vluchtende en neerstortende paarden, de
lijkenhoopen, de bewegingen van de oorlogskasteelen met hunne bolle zeilen op de
hooge zeeën, het waren toen alledaagsche gebeurtenissen die hun weerklank hadden
over het gansche avondland en waar Rubens door zijn gezantschappen van nabij of
van ver in betrokken was geweest. Hij volgde die evenementen met dezelfde spanning
waarmede wij thans toezien op de ontreddering van Europa. De roemrijke daden van
Tilly en Wallenstein, de katholieke veldheeren, die
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den Slag op den Wittenberg en den Slag van Dessau tegen de Protestanten wonnen,
waren hem bekend. Hij heeft de overwinningen en den ondergang beleefd van den
Zweedschen Koning Gustaaf-Adolf. Hij hoorde van den moordaanslag op Wallenstein
en zou den triomf vieren van den Kardinaal-Infant Ferdinand, na den Slag van
Nordlingen tegen de Zweden in 1634. Hij moest machteloos toezien hoe Richelieu,
in 1635, met behulp van de Vereenigde Provincies, onder Frederik-Hendrik, den
strijd tegen de Habsburgers weer opnam tot den volledigen ondergang van Duitschland
en de hegemonie van Frankrijk over Europa, wat voor gevolg zou hebben dat, jaren
na zijn dood, het eigen vaderland opnieuw in het gedrang kwam en Brussel, in 1695,
onder de bommen van den Franschen generaal Villeroy, de statige gildenhuizen
zijner Groote Markt tot een puinhoop in elkaar zag storten.
Het is door den militairen roes van den tijd dat ook de militaire allure te verklaren
valt van vorsten, veldheeren en soldaten, waarmede hij door zijn diplomatieke
bedrijvigheid of zijn hofdiensten in betrekking kwam. De grootsprakige
ruiterportretten van den Hertog van Lerma, van den Hertog van Buckingham, van
Philips IV, van den Kardinaal-Infant Ferdinand, laten ons die vorsten zien in de
houding van bevelhebbers, van legeraanvoerders, den kommando-staf in de hand, te
midden van het oorlogskamp en in de buskruitlucht van losbrandende kanonnen.
Genieën van de faam zweven hen boven het hoofd en reiken lauwerkronen uit.
Zeekasteelen, stormende legerscharen zijn in 't verschiet. De edellieden van den tijd
waren nog krijgshaftig. Zij droegen glimmende harnassen waarover, met zwier, de
kleurige sluiers hingen. Wij zien die elegante officieren met hun gevolg van
hellebardiers, lans- en vaandeldragers Henri IV omringen, of Marie de Medicis
verlossen uit haar gevang te Compiègne. De portretten van Spinola, van Graaf Hendrik
van den Bergh, zijn opvolger in den strijd van Spanje tegen Holland, van Charles de
Longueval, Graaf van Bucquoi, commandant der artillerie in de Spaansche
Nederlanden, van kapitein Jan Vermoelen, commissaris-generaal der Spaansche
vloot, zijn al zoo vele beeltenissen waarin ons de groote soldaten van den tijd
verschijnen als de laatste vertegenwoordigers van het oorlogvoeren in ridderlijken
stijl met kuras en helm en ijzeren handschoen.
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Wat Rubens dacht over het brutale geweld, dat toen in Europa hoogtij vierde, heeft
hij op aangrijpende wijze uitgedrukt, in het bewogen tafereel De Gevolgen van den
Oorlog dat in het Palazzo Pitti te Florence wordt bewaard. Hij heeft er zelf een
verklaring van gegeven. ‘De hoofdfiguur is Mars die den geopenden tempel verlaten
heeft en met schild en bloeddruipend zwaard aanrukt en de volken met groot onheil
bedreigt. Hij bekommert zich daarbij niet het minst om Venus, zijn gebiedster, die
omringd van hare liefdegodjes te vergeefs beproeft hem met liefkoozingen en
omarmingen terug te houden. De van smart vervulde vrouw in zwart gewaad en
verscheurden sluier en die van alle juweelen en sieraden beroofd werd, is het
ongelukkige Europa dat al zoo vele jaren lang roof, smaad, en ellende moet verduren.’
Dit stuk ontstond uit het ontsteld gemoed van iemand die met eigen oog de gruwelen
van den oorlog gezien had en er zijn afschuw voor uitdrukte in de hoogdravende
beeldspraak van de Barok.
Het ideale vredesbeeld heeft Rubens geschilderd tijdens zijn gezantschap in
Engeland en hij heeft het den Koning aangeboden als een herinnering aan zijn
gelukkige tusschenkomst. Men ziet er de vredesmoeder die het kindje Pluto met hare
melk voedt. Een sater reikt haar den hoorn van overvloed met de vruchten der aarde.
Een tijger speelt als een tamme poes aan haar voet. Een naakte godin, ruggelings
gezien, komt met schatten aandragen. Een nymphe met opgeheven armen rinkelt de
tamboerijn. Drie liefdegodjes voeren twee schattige meisjes aan in hare zijden
feestjaponnen. Maar de donkere gestalte van den oorlog in glimmend armuur, met
schild en zwaard, wil dit paradijsachtig tooneel verstoren. Minerva waakt en wijst
hem af. De wraak-godin moet vluchten in het zwarte zwerk van een onheilspellenden
hemel. De vrede was nog niet geteekend tusschen Spanje en Engeland wanneer
Rubens dit werk aan Karel I schonk. Hij liet het hem na bij zijn afscheid, als een
uitdrukkingsvolle wensch. Om aan zijn duidelijk uitgesproken inzicht een meer innig
en persoonlijk karakter te geven, heeft hij in de kindertjes die de vredesmoeder
worden toegevoerd de dochtertjes geschilderd van zijn gastheer Gerbier, die ook den
Koning welbekend waren, en waarvan er een met hare groote, vragende argelooze
oogen hem als het ware smeekt dat het vrede mocht zijn.
Evenals de oorlogstafereelen en de militaire portretten, zoo
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kunnen ook meestal de mondaine beeltenissen van Rubens in betrekking gebracht
worden met zijn diplomatieke bedrijvigheid. De vele levendige als van
bloed-doorstroomde menschgestalten, ontstonden uit zijn omgang met koningen en
koninginnen, prinsen en prinsessen, staatslieden en ambassadeurs. Wij mogen
veronderstellen dat het niet altijd opdrachten geweest zijn, maar veeleer royale
geschenken, die zijn zendingen in de hand werkten en zijn invloed op het politiek
terrein bevorderden. Een onvermijdelijke intimiteit ontstaat tusschen den schilder
en zijn model. Hij spreekt er mee. Hij doorvorscht een karakter. Wat een mensch
geweest is, wat hij wil zijn, wat hij wil worden, de schijn en het wezen, alles wordt
uit de kleurtoetsen opgebouwd tot een onveranderbare gestalte, tot den roman van
een leven dat achteloos bij het poseeren tot openbaring is gekomen.
Nog maar pas terug van de Italiaansche reis wordt hij in den zomer van 1609 aan
het Hof te Brussel ontboden om de Aartshertogen Albertus en Isabella te schilderen.
De portretten worden thans te Weenen bewaard: hij met zijn taai gezicht van militair,
de hand op den degen, zij fleurig in den wijd-uitstaanden witten kanten kraag. Vele
malen heeft hij ze nadien nog geschilderd of werden zijn portretten gecopieerd voor
bevriende hoven, of vreemde gezantschappen. Op de stukken te Madrid staat achter
Albertus het slot van Tervueren afgebeeld en achter Isabella het kasteel van
Mariemont, waar de meester zijn modellen vermoedelijk bezocht heeft. De Koning
van Polen Wladislas Sigismond was in 1624 op bezoek te Brussel. Rubens schildert
zijn portret. Dat van Buckingham uit het Palazzo Pitti ontstond te Parijs. De
geparfumeerde dandy woonde toen het huwelijk bij van Karel I met Henriette-Marie
van Frankrijk. Rubens stond naast hem op het podium dat voor de plechtigheid aan
de Engelsche legatie op het parvis van Notre-Dame was gereserveerd. Toen schilderde
hij ook het portret van Baron de Vicq, gezant der Nederlanden bij het Fransche Hof,
die de bemiddelaar was geweest voor de opdracht van de Medicis-galerij. Deze cyclus
werd aanleiding tot een heele reeks portretten: deze van Johanna van Oostenrijk en
Frans de Medicis, Hertog van Toscanen, deze van Anna van Oostenrijk, de vrouw
van Louis XIII, Koning van Frankrijk, die ook als kind voorkomt naast Elisabeth
van Frankrijk, de toekomstige vrouw van den Infant Philips van Spanje, bij de
uitwisseling der bruidjes op de
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brug van den Andaye-stroom, en eindelijk het allerprachtigst portret van Marie de
Medicis zelf uit de Prado. Rubens heeft ze geschilderd met dankbaarheid, vereering
en bewondering, tijdens het werk in het Luxembourg-paleis. Hij heeft in haar de
vorstelijke statigheid van den tijd vastgelegd, het ideale beeld van een Koningin. Zij
is stralend gelukkig in hare rijpe schoonheid, met den waaiervormigen kraag van
tule om den hals en de mooie wit-rose handen op den schoot van zwart satijn.
Tijdens zijne onderhandelingen te Madrid voor den vrede met Engeland ontstonden
de vele portretten van den Koning, Philips IV, van de Koningin, Elisabeth van
Bourbon, van don Ferdinand, den Infant in zijn geestelijk habijt, met seminaristen
gezicht, van 's Konings biechtvader, Heliodorus de Baréa, van Olivarez den
eerste-minister, met zijn wel doorvoed en burgerlijk gezicht, den niets ontziende
dwingeland.
Zijn eigen prachtig zelfportret dat tusschen 1623 en 1625 ontstond heeft hij aan
den Prins van Wales, den lateren Karel I geschonken, en het is nog steeds het sieraad
gebleven van het Koninklijk Slot van Windsor. Hier heeft hij zichzelf als ambassadeur
voorgesteld, als man van de wereld die met zwier en ongedwongenheid aan de hoven
verkeerde. Was het dan te verwonderen dat zijn gezantschap bij Karel I voorspoedig
werd? Hij schilderde toen ook den lijfarts van den Koning, Theodorus Turquetus
Mayernius. Die kon hem helpen bij de onderhandelingen. Toen kreeg hij ook de
opdracht voor de decoratie van Whitehall met de apotheose van Jacob I. Rubens was
een zakenman. Zijn schetsen werden door leerlingen op groote schaal uitgevoerd en
in 1635 in de banketzaal geplaatst.
Is het te verwonderen dat de Koning der schilders en de schilder der Koningen
met heel zijn wezen opging in die vorstelijke verheerlijkingen die de Medicis-galerij,
de decoratie van Whitehall, de triomf van Oranje en van den Kardinaal-Infant
geworden zijn? Rubens liet zich innemen door den grootheidswaan van het
absolutisme, zooals hij vervoerd werd door de extasen en de vizioenen van de
contra-reformatie. Hij was de ideale verbeelder van die twee groote begrippen van
den tijd.
Het Koningschap bij Gods genade is uit den maalstroom van den dertigjarigen
oorlog te voorschijn gekomen. Het absolutisme is de eenheididee geworden van de
zich toen vestigende groote rijken.
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Exponent van het absolutisme is de paleizenbouw die een toppunt bereikt te Versailles.
De Barokarchitectuur wordt uitdrukking van het machtsgevoel, van het vorstelijk
zelfbewustzijn. De bouwheer denkt in reusachtige afmetingen. Het buitensporige,
het grandiose moet den vorst verheerlijken; op de wanden van de paleiszalen wordt
zijn leven met eenzelfde grootspraak uitgebeeld.
Cyclussen als deze van Marie de Medicis, Henri IV, Jacobus I kunnen wij slechts
begrijpen in het teeken van het Koningschap bij Gods genade. Beschouwd met onzen
nuchteren geest grenzen zij aan het belachelijke. Maar de XVIIe eeuw dacht natuurlijk
in apotheose-vormen. Wanneer wij ons weer verplaatsen in die sfeer, dan zal het ons
niet meer verwonderen dat de Olympus met zijn godenwereld opengaat boven de
raadsbesluiten van de vorsten op aarde, dat de drie graties aanwezig zijn bij de
opvoeding van Marie de Medicis en Apollo zelf voor haar de cello bespeelt, dat
Neptunus de zee in bedwang houdt bij hare overkomst naar Marseille en tritonen en
sirenen hare bark veilig naar de haven sleepen, dat gevleugelde geesten goud strooien
bij hare kroning in de cathedraal van Saint Denis, dat Henri IV door Jupiter en den
god Chronos in een zwevende vaart naar den hemel wordt gevoerd, waar de goden
hem wachten. Het is de beeldspraak van den tijd waardoor de vorstelijke almacht tot
uitdrukking wordt gebracht. God en de Wereld zijn voortdurend verbonden in een
roes van dynamische overspanning. Dat deze voorstellingen niet hol zijn gaan klinken
over eeuwen, in onzen tijd, valt te verklaren door het feit dat die verbeeldingen van
macht en grootheid uit bloed en bodem van den grooten Vlaming zelf geboren zijn,
daar aanwezig waren als la tente kracht.
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Vergadering van 16 October 1940.
De vergadering, die nog steeds, gezien de moeilijkheden bij het verkeer, in de lokalen
van de Koninklijke Academie van België te Brussel moet worden gehouden, wordt
te 14 u. stipt voor open verklaard.
Zijn aanwezig: de HHn. Prof. DR. A. CARNOY, Bestuurder; EMMANUEL DE BOM,
onderbestuurder; Prof. DR. FRANK BAUR, wn. secretaris;
de HHn.: Rector J. SALSMANS, S.J., F. TIMMERMANS, Prof. DR. J. MULS, Prof. DR.
J. VAN MIERLO, S.J., Prof. DR. L. GROOTAERS, Prof. DR. J. VAN DE WYER, LODE
BAEKELMANS, LODE MONTEYNE, DR. E. CLAES, DR. J. LINDEMANS, DR. W. VAN
EEGHEM, DR. PH. DE PILLECIJN en G. WALSCHAP, werkende leden;
de Hr. Prof. DR. A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid.
Verontschuldigd waren: de HHn. Prof. DR. A. CORNETTE en de Z.E.H.J. EECKHOUT.
De Hr. Bestuurder opent de vergadering met gelukwenschen voor Z.E. Pater Dr. J.
VAN MIERLO S.J., die zoo pas bekroond werd met den interprovincialen prijs voor
het essay, voor zijn éérste deel van de Geschiedenis der letterkunde in de Nederlanden
(Brussel 1939); en voor Dr. PH. DE PILLECIJN, die werd aangesteld tot lid van den
nieuwen cultuurraad. Waarna kan worden overgegaan tot afwikkeling van de dagorde.
1. Verslag over de Augustus-vergadering. - Dit verslag wordt voorgelezen en
goedgekeurd.
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2. Mededeelingen van den wn. secretaris. - Het volgend ontwerp van adres voor
ons buitenlandsch eerelid, Prof. Dr. C.G.N. DE VOOYS, die op 16 October 1940 den
dag herdenkt waarop hij, 25 jaar geleden, zijn plechtige intreerede hield in de
Universiteit te Utrecht, wordt voorgelezen en goedgekeurd:
Waarde Collega,
De omstandigheden brengen mee dat van een ambtsjubileum, waar het heele
letterkundige en philologische Vlaanderen met geestdrift had willen bij aanwezig
zijn, thans nauwelijks een verre en late echo tot ons zal kunnen doordringen.
Uw medeleden ter Vlaamsche Academie wenschen U nochtans, onwetend als ze
moesten blijven van den juisten datum der huldiging, mee te deelen dat zij in gedachte
met U en met uw geëerde Familie zijn, om de 25e verjaring van een ambtsaanvaarding
feestelijk te gedenken, die een zegen is gebleken voor al de gewesten waar de
Nederlandsche beschaving lééft. Het is immers sedert haar begin een merkteeken
van uw wetenschappelijke loopbaan geweest, dat U diep voelt welke plichten van
solidariteit uw Nederlandschap U oplegt, ook buiten de grenzen van het Koninkrijk
der Nederlanden. En indien het geheugen van de menschen niet zoo erbarmelijk kort
was, dan zou thans niet alleen de vijf en twintigjarige ambtsvervulling van den oudsten
en veelzijdigsten Neerlandicus in functie in onze Nederlandsche Universiteiten
moeten worden gehuldigd, maar ook de veertigste verjaring van een met Vlaanderen
gesloten vriendschap, die U in wel en wee, in vóór- en tegentij heerlijk trouw zijt
gebleven.
In gewone omstandigheden, dat kunnen wij U verzekeren, zou deze dag niet zijn
voorbijgegaan zonder dat, mede op voordracht van onze Academie, de geëerbiedigde
Vorst van dit Land uwe uitzonderlijke verdiensten ook voor de intellectueele belangen
van het Nederlandsch-sprekend België zou hebben erkend door en beloond met een
mooie promotie in onze nationale orden. Thans kunnen wij, in de tijdelijke
beproevingen van ons beider Vaderlanden, slechts de hoop koesteren dat van uitstel
geen af-
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stel zal komen en de dag niet ver meer is, waarop ook aan deze zijde van de rijksgrens
U de innige dank van een heel volk zal kunnen uitgedrukt worden.
Intusschen koesteren wij, Waarde Collega, de vriendelijkste wenschen voor het
welslagen van uwen huldedag en van al de dagen die er, nog overtalrijk, voor U
mogen op volgen. Wezen zij rijk aan gezondheid, geestelijke frischheid, vruchtbare
werkkracht en wetenschappelijken oogst.
Gent, 7 October 1940.
Namens de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde:
De wnd. Secretaris, FRANK BAUR.
De Bestuurder, A. CARNOY.
De Onderbestuurder, EMM. DE BOM.
***

De wn. secretaris brengt de vergadering op de hoogte van de briefwisseling door het
Bureau gevoerd in verband met de schorsing van enkele Collega's. De vergadering
spreekt andermaal den wensch uit dat deze onverkwikkelijke aangelegenheid zoo
spoedig mogelijk mag worden uit den weg geruimd.

Aangeboden boeken
Door de Deutsche Ausländische Buchtausch:
- Die Anekdoten, von WILHELM SCHÄFER;
- Michael Unger, von RICHARD HUCH;
- Die Geige, von RUDOLF G. BINDING;
- Die Majorin, von ERNST WIECHERT;
- Der Schleier.-Geschichten, von EMIL STRAUSS;
- Vorsommer, von KARL BENNO VON MECHOW;
- Die grosze Fahrt, von HANS FRIEDRICH BLUNCK;
- Der Baum von Cléry, von JOACHIM VON DER GOLTZ;
- Zwischen Grenzen und Zeiten, von HEINRICH ZILLICH;
- Der Richter in der Karu, von HANS GRIMM;
- Kindheit und Verwandlungen einer Jugend, von HANS CAROSSA;
- Olivia, von CARL ROHTE.
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Aangekochte boeken
- Woordenboek der Nederlandsche Taal. 7e Dl., 41e Afl. en 11e Dl., 33e Afl.;
- Dietsch Gedenkboek. Dl. IX van de Verzamelde Werken, van CYRIEL
VERSCHAEVE;
- Jezus, door denzelfde;
- Stadiën, door J.A. RISPEN.

Mededeelingen namens de commissies.
I. Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. - De
Hr. J. VAN MIERLO, wnd. secretaris legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de HHn. VAN MIERLO, CARNOY, die als voorzitter fungeert,
GROOTAERS, BAUR en VAN EEGHEM
en als hospiteerende leden: de HHn. E. CLAES en LINDEMANS.
Op de dagorde staat:
1o) Een onbekende bewerking van Hennen van Merchtenens Cornicke van Brabant.
- Lezing door Dr. W. VAN EEGHEM, werkend lid.
Een groot-aangelegde prozakroniek van Brabant, uit de XVIe eeuw, waarschijnlijk
van J.B. Van Houwaert, begint met verzen, waarin Hennen van Merchtenens Cornicke
van Brabant gebruikt wordt: ze kunnen dan ook dienen om de Cornicke aan te vullen
en te zuiveren, wat door Dr. W. Van Eeghem wordt aangetoond. Ook een dagboek
van J. De Potter bewijst dat er een uitvoeriger en zuiverder tekst van de Cornicke
heeft bestaan.
2o) Studiën over Theophilus. - Lezing door Prof. Dr. J. VAN MIERLO, S.J., werkend
lid.
E.P. VAN MIERLO begint eene reeks studiën over Theo-
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philus: na even gehandeld te hebben over de vorige uitgaven, behandelt hij vooreerst
de vraag: wie was de dichter van Theophilus? Tegen J. Verdam meent hij, dat de
dichter niet noodzakelijk iemand was met een gevestigden wetenschappelijken naam.
De dichter kan ook niet vereenzelvigd worden met eenigen anderen bekenden
middelnederlandschen dichter, b.v. met den dichter van V.d. Levene ons Heren: hij
heeft andere hebbelijkheden dan deze. E.P. VAN MIERLO zal te gelegener tijd zijne
bijdragen voortzetten.
II. - Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De E. Hr.
SALSMANS, waarnemend secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de HHn. DE BOM (waarnemend voorzitter), SALSMANS.
TIMMERMANS (onderv.) en BAEKELMANS; en Prof. Dr. VAN DE VELDE, binnenlandsch
eerelid;
en als hospiteerend lid: de Hr. MONTEYNE.
Op de dagorde staat:
Zuid- en Noordnederlandsche Bibliographie over Natuur- en Geneeskunde, tot 1800
(11e bijdrage: Sabatier tot Tyssot). - Lezing door Prof. Dr. A.J.J. VAN DE VELDE,
binnenlandsch eerelid.
Deze elfde bijdrage van Prof. Dr. VAN DE VELDE brengt het getal werken in zijn
studie opgenomen tot 2800. De voornaamste hier besproken boeken zijn die van
Sabatier, Sanctorius, Santifort, Sellinck, Schlichting, Schoon, Schouten, Schwenke,
Sencie, Simons, Smith, Somers, Stalpaert, Van Sterbeeck, Titschik, Tulp, Tyssot.
De Commissie wenscht den spreker geluk om zijn onvermoeibare vlijt en
belangwekkende mededeeling; ze verneemt met genoegen dat ons binnenlandsch
eerelid zijn bibliographische opzoekingen volledig in onze Academie zal laten ver-
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schijnen. Ze drukt ook den wensch uit, dat Prof. Dr. VAN DE VELDE nog dikwijls in
onze zittingen het woord zal nemen.
III. Verslag over de vergadering der Commissie voor de Prijsvragen voor 1943.
(10 October 1940).
Deze Commissie vergaderde, in de lokalen van de Universitaire Stichting te Brussel,
op 10 October 1940, te 14 u. stipt.
Waren aanwezig: de HHn. Prof. Dr. A. CARNOY, Bestuurder; de hr. EMM. DE BOM,
Onderbestuurder; Prof. Dr. FR. BAUR, wn. secretaris; Pater Dr. VAN MIERLO en Prof.
Dr. J. VAN DE WIJER, leden door de Academie aangeduid voor deze Commissie.
Er wordt aan herinnerd dat de Academie in haar plenovergadering van 28 Augustus
heeft beslist, dat met het oog op de mobilisatie van de universitaire jeugd en de
oorlogsomstandigheden die daarop zijn gevolgd, de termijnen van inlevering der
werken zouden worden verschoven. De Commissie zal aan de Plenovergadering
voorstellen dat, behoudens voor die vragen waarvoor reeds een antwoord is
binnengekomen en een jury zijn werkzaamheden reeds heeft begonnen, de
inleveringsdata zullen vastgesteld worden als volgt:
Prijsvragen voor 1940:

inleveringsdatum December 1941

Prijsvragen voor 1941:

inleveringsdatum December 1942

Prijsvragen voor 1942:

inleveringsdatum December 1943

Prijsvragen voor 1943:

inleveringsdatum December 1944

Deze schikking heeft o.m. dit voordeel dat, voor bepaalde vragen waar uit den
aard der zaak een langere bewerkingstijd voor gewenscht is, deze thans ook is ge-
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vonden en er dus kans bestaat op het ontvangen van in de puntjes verzorgde
antwoorden.
Voor 1943 (eigenlijk 1945) luiden de prijsvragen als volgt:

1. - Letterkunde.
1. Men vraagt een literair-critisch essay over de prozaschrijvers behoorende tot
de generatie vóór Van Nu en Straks (de zgn. Vlaamsche Tachtigers): (bedoeld
wordt een overzicht van de literaire bedrijvigheid van R. STIJNS, IS. TEIRLINCK,
J.M. BRANS, OMER WATTEZ, POL DE MONT e.a.). (Steller: EM. DE BOM).
2. Men vraagt een studie over de Refreinen van de Rederijkers vóór 1600. [Het
staat den inzender vrij zijn thema in een of anderen zin te beperken]. (Steller:
Prof. VAN MIERLO).
3. Men vraagt een studie over de literaire en sociale beteekenis van MW ROLAND
HOLST-VAN DER SCHALK (steller: Prof. VAN DE WIJER.)

2. - Philologie.
Men vraagt een studie over de Latijnsche bronnen en de onderlinge verhouding van
de handschriften van MAERLANT'S Der Naturen Bloeme. (Steller: Prof. BAUR).

3. - Toponymie.
Men vraagt een toponymische studie over het Land van Boom. (Steller: Prof. Dr.
VAN DE WIJER).
Deze ontwerpen van prijsvragen zullen aan de e.v. plenovergadering ter goedkeuring
worden onderworpen.
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Na bespreking maakt de Vergadering de voorstellen van de bevoegde Commissie
tot haar besluiten. Er wordt bepaald, op voorstel van Collega MULS, dat de volgende
prijsvraag reeds zal worden geacteerd, met het oog op den wedstrijd voor 1944:
Men vraagt een studie over het tijdschrift ‘Vlaamsche Arbeid’ als geestelijk
brandpunt.
***

5. Prof. Dr. A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid draagt zijn lezing voor
over: De Boekdrukkunst vijfhonderdjarig.
Spreker onderzoekt bondig de voorstadia van het ontdekken der boekdrukkunst; geeft
een overzicht van leven en bedrijvigheid van Gutenberg, Laurens Coster; kenschetst
hun eerste drukwerk en verhaalt den strijd om de prioriteit tusschen Mainz, Haarlem
en later ook Aalst, waar het werk van D. Martens († 1534) beknopt wordt vermeld.
De ontwikkeling wordt nagegaan die leiden zal tot het gieten van losse letters uit
allerhand legeeringen van metaal.
Waarom de herdenking van deze ontdekking juist in het jaar 1940? Er is wellicht
geen andere reden dan dat Wittemberg en enkele andere Duitsche steden in 1540 en
in 1640 het eeuwfeest hebben gevierd, en dat een oude traditie in Duitschland pleit
voor 1440 als het ontdekkingsjaar. - Spreker besluit met de typographische
kenschetsing van een aantal gewichtige werken die, in de eerste eeuwen van de
boekdrukkunst vermenigvuldigd, van grooten invloed zijn geweest op de ontwikkeling
van de wetenschappen. Aan de bespreking van merkwaardige wiegedrukken bvb.
van de Natura Rerum en van andere vroegwetenschappelijke tractaten, knoopt spreker
beschouwingen vast over den gang van de wetenschap en de ontwikkeling der
wetenschappelijke begrippen.
De zitting wordt te 16 u. voor geheven verklaard.
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Zuid- en Noord-Nederlandsche bibliographie over Natuur- en
Geneeskunde tot 1800
(11e Bijdrage)
(Sabatier tot Tyssot)
Door Prof. Dr. A.J.J. Van de Velde
Binnenlandsch Eerelid van de Kon. Vlaamsche Academie voor Taalen Letterkunde van Belgie
Deze 11e bijdrage bevat de bibliographie betreffende de schrijvers wier namen met
de letters S en T beginnen, en bevat 335 titels.
Het getal boeken en verhandelingen van A tot einde T bedraagt 2465 + 335 =
2800.

S
Raphaël-Bienvenu Sabatier, Parys 1732 † Versailles 1811, was zooals zijn vader
heelkundige. Lid van de Academie des sciences et de Academie de chirurgie, was
hij hoogleeraar in de operatieve geneeskunde, heelkundige van den keizer en algemeen
opziener van den krijsgezondheidsdienst. Zijn Traité complet d'anatomie verscheen
te Parijs 3 vol in 8 in 1764, met uitgaven in 1775, 2 vol in 8, 1791, 3 vol in 8.
Médecine opérative verscheen te Parijs tusschen 1796-1798, 3 vol in 8, met een
uitgave, bezorgd door Sanson, Begin en Dupuytren tusschen 1821 en 1824 te Parijs
4 vol. De Traité complet d'anatomie werd door A. Lentfrinck in het Nederlandsch
vertaald.
Van A. Lentfrinck zegt van der Aa dat hij gaf: Geneeskundig Tijdschrift, Rotterdam
1760-1761, 4 d. in 8; Uitgezogte Genees- en Heelkundige waarnemingen, 2 stukken
Dordrecht en Rotterdam in 8.
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Anatomie [1780 Sabatier] De ontleedkunde volledig verhandeld; of Naauwkeurige
Beschryving van alle de deelen des Menschelyken Ligchaams; door den Heer Sabatier,
Lid van het Heelkundig Genoodschap en van de Koninglyke Akademie der
Wetenschappen, en die der Heelkunde te Parys; Koninglyk Hoogleeraar en
Boekkeurder, enz. Eerste Deel. Uit het Fransch Vertaald, en met verscheiden nuttige
Aanmerkingen vermeerderd Door Albertus Lentfrinck, In Leven Medicinae Doctor
en Lid van 't Bataafsch Genoodschap der Proefondervindelyke Wysbegeerte te
Rotterdam. Te Goes, By Jacobus Huysman, En is mede te bekomen, In 's Gravenhage,
By Jan Abraham Bouvink, M.DCC.LXXX. (22 × 13.5 cm, XXXII + 608 pp, Bi Un
Amsterdam, Bi Un Gent me 1088)
Opdracht aan Andreas Bonn te Amsterdam, geteekend Jac. Huysman; opdracht aan
de la Martiniere geteekend Sabatier; voorrede van Sabatier. Bladwijzer van de
afdeeling van het eerste deel, besprekende de beenderen en de spieren. Geen figuren.
Anatomie [1785 Sabatier] De ontleedkunde.... (zooals 1780).... Tweede Deel. Uit
het Fransch vertaald, en met verscheiden nuttige en nieuwe Aanmerkingen
vermeerderd Door Johannes Laurentius van der Wagt, Medicinae Doctor te Rotterdam.
Te Amsterdam, By Petrus Conradi. M DCC LXXXV (22 × 13.5 cm, XVI + 590 pp,
Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1088)
Opdracht aan L. Bicker te Rotterdam geteekend door J.L. Vander Wagt; voorrede
van den vertaaler J.L. Vander Wagt; bladwijzer. Dit 2e stuk beschrijft de ingewanden.
Noch figuren, noch register.
Sack A.F.W. Zie Sulzer J.G. 1763.
Ophtalmologie [1739 de Saint-Yves] Nieuwe Verhandeling over de Ziektens der
Oogen. Waarin gehandelt word van het samenstel en gebruik der Oogen, de oorzaaken
van derzelver Ziektens, de toevallen, hulpmiddelen, en heelkundige Operatien, die
meest dienstig zyn tot derzelver geneezing. Met De nieuwe Ontdekkingen Over het
samenstel van het Oog, welke het onmiddelijk werktuig van 't Gezigt aantoonen.
Door den Heer De Saint-Yves, Heel- en Oogmeester. Naar den laatsten Druk uit het
Fransch vertaalt. Te Leyden, By Pieter vander Eyk en Jacob vander Kluys, P.Z. 1739.
(15 × 8.8 cm, (28) + 298 + (18) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 2205).
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Voorrede aan den lezer van den vertaler die zich niet laat kennen. Opdracht van de
Saint Yves aan den hertog, en voorrede. Goedkeuringen van Burette, Winslow en
Sylva, Emmery, Helvetius, Arnaud, Petit. Beschrijving van het oog, de ziekten van
het oog, de ziekten van den oogbol. Alphabetisch register.
Salzman. Zie 1792 Faust.
Samson Pieter. Zie 1732 Tassin L.
Hygiene. [1684 Sanctorius] De ontdekte Doorwaasseming Des Menschen Lichaams;
Door een naauwkeurige dertigjaarige ondervinding ontdekt op de Weegschaal Van
S. Sanctorius, Doctor en Professor te Padua. De tweede Druk. Vermeerdert met
Aphorismen, of Korte Spreuken, raakende de Genees- en Heelkunst, toegepast op
ons Nederland. t'Amsterdam, By Jacob van Royen, en Abraham Uittenbogaart,
Boekverkopers in de Kalverstraat, 1684 (13.1 × 7.6 cm, (14) + 186 + (16) pp, Bi Un
Amsterdam, Bi Un Gent me 1346).
Opdracht aan Pieter van Dam advocaat te Amsterdam. Voorrede aan den lezer, dan
deze volgende verzen:

Aan den Geleerde en Roemwaarde Heer, Sanctorius Sanctorii. Professor
te Padua, Over zijn boekje van de Onzichtbare Doorwaasseming.
Wat roem en lof zijt gy niet waardig,
Sanctorius, die ons so aardig,
En naakt ontbloot d'uitwaasseming,
Met alle haar verandering,
Geen tong kan deeze roem bepaalen,
Geen pen bekwaam om af te maalen,
Gy hebt door vlijt en konst gedaan,
't Geen nooit Genees-heer dorst bestaan.
Gy leert ons veel verborgentheden,
Zo door ervaring, als door reden.
Zo nut, zo heerlijk, en vol sap,
Zo rijk van diepe weetenschap,
Dat ieder een die u hoort noemen,
Uw deugden niet genoeg kan roemen.
Ik wensch dan, iev'raar, dat uw naam,
Alos berucht blijv' door de faam.
P.L.G.
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Daarna een prent met verklaring verbeeldende een schaal waarmede een mensch,
zelfs onder het eten, kan worden gewogen. Het stukje bedraagt 7 hoofdstukken: van
de onzichtbare doorwaasseming des lighaams, van de lucht en 't water, van spijs en
drank, van 't slaapen en waaken, van arbeid en rust, van 't byslaapen, van de
hertstochten of beweegingen des gemoeds.
In een bijvoegsel (pp 147-186) worden verzameld: Aphorismen oft Korte Spreuken,
der Genees- en Heelkunst. Voornamelijk op Nederland toegepast. Door S. Blankaart.
Pharm. & Med. Doctor. Ten getalle van 400.
Op het einde aan alphabetisch register.
Hygiene [1686 Sanctorius] De ontdekte Doorwaasseming des Menschen Lichaams;
Door een naauwkeurige dertig-jaarige ondervinding ontdekt op de Weegschaal Van
S. Sanctorius, Doctor en Professor te Padua. Met een Nader Verklaringe, Door
Heidentryk Overkamp, Medicijne Doctor tot Amsterdam. t'Amsterdam, By Timotheus
ten Hoorn, Boekverkoper, in de Nes, in 't Sinnebeeld, 1686. (14 × 8.5 cm, (6) + 159
pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1338).
Zelfde tekst als 1684, maar zonder opdracht, noch gedicht, noch aphorismen van
Blankaart.
Santorio of Sanctorius, Capo d'Istria 1561 † Venetië 1636, hoogleeraar te Padua en
dan arts te Venetië. Hij bracht den thermometer in het geneeskundig onderzoek, en
bestudeerde de huidademhaling.
Sanctorius Sanct. Zie Anonymus 1683.
Pharmacie [1790 Vander Sande]. Memorie, Om op eene minkostbaare wijze saam
te stellen het Zout in Engeland bekend en in gebruik onder den naam van Sal
Catharticus novus, of nieuw Purgeerzout. Door den Heer J.B. Vander Sande, Meester
in de Pharmacie en Chijmie, honorair Lid van de Societeit van Emulatie te Luik. (In
Verhandel. Batav. Gen. 1790 IX pp 228-231, Bi Un Gent Hi 9621)
Dit zout is natriumphosphaat, door Haupt genoemd gepaarlde wonderzout, door
Rouelle-le jeune sel fusible à base de natrum, door Bergman zuur van het paarlzout.
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Hygiene. 1764 ten Sande Gerrit. Project om het water door de stad Amsterdam, by
alle ebben en vloeden te doen loopen als een rievier en daar door als het eenigste
middel de stank van het waater weg te nemen. Amsterdam 1764 in 4.
Sanderus Is. Zie 1629 Hippocrates.
Sandifort Eduard. Zie Acrel 1771, Rosen 1768, 1779.
Sandifort J.B. Zie Benevoli A 1770, Schmucker J.L. 1775, 1776, O'Halloran
1781, Monro 1772.
Bibliographie [1765 Sandifort] Natuur- en Geneeskundige Bibliotheek. Bevattende
den zaakelyken inhoud van alle nieuwe werken, Welke, in de Geneeskunde en
Natuurlyke Historie, buiten ons Vaderland uitkomen. Door Eduard Sandifort,
Medicinae doctor. Eerste deel. In 's Gravenhage, By Pieter van Cleef, M.DCC.LXV.
(21.5 × 13.3 cm, Bi Un Gent me 762E, (10) + 796 pp).
In zijn voorbericht, acht Sandifort het noodig een bibliotheek te stichten waarin over
belangrijke werken uit het buitenland wordt gerefereerd, omdat ‘in onze Moedertaal
egter ontbreekt, tot hier toe, een werk van deezen aart’. Die bibliotheek is aldus een
eerste referatenverzameling over Natuur- en Geneeskunde, uit Acta Helvetica, Medical
Commentaries, Mercure de France, Philosophical Transactions, Academiën, enz.
ook over nieuwe boeken, met allerlei aanteekeningen en bibliographische lijsten.
Het 1e deel bestaat uit 4 afleveringen en een zeer uitgebreid alphabetisch register van
namen en van zaken.
De volgende deelen zijn:
2e deel, 1766, 946 pp.
3e deel, 1767, 904 pp.
4e deel, 1768, 881 pp.
5e deel, 1769, 899 pp.
6e deel, 1769, 965 pp.
7e deel, 1770, 949 pp.
8e deel, 1771, 958 pp. Van dit stuk af voegt Sandifort na zijn naam den titel bij
van ‘Anatomes & chirurgiae Professor Extraordinarius op de Universiteit te Leiden’.
9e deel, 1772, 965 pp. Thans is Sandifort van extraordinarius tot ordinarius
geworden. Op het einde komt een lijst van boeken bij Pieter Van Cleef te 's
Gravenhage verkrijgbaar; in
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die lijst worden de 9 deelen van de Bibliotheek aangekondigd voor de prijs van 33-12.
10e deel, 1773, 931 pp.
Het 11e deel is een algemeen register over het geheele werk, verschenen in 1775,
279 pp, een belangrijke bron van inlichtingen, ongelukkiglijk betreffende een korte
tijdperk.
Heelkunde [1781 Sandifort] Beschrijving en afbeelding van eene aangebooren
Liesbreuk, door Eduard Sandifort, med. doct. Hoogleeraar in de ontleed- genees- en
heelkunde op 's lands Hooge School te Leyden. Te Leyden, Bij P.V.d. Eyk, en D.
Vygh, MDCCLXXXI (22 × 13.4 cm, (12) + 50 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent
me 2287).
Vier platen met uitleggingen.
Eduard Sandifort, Dordrecht 1742 † Leiden 1814, werd hoogleeraar in de geneeskunde
te Leiden in 1771. In 1793 publiceerde hij de beschrijving van het Anatomisch
Kabinet: Museum Anatomicum Academiae Lugduno-Batavae, Leiden, 2 vol in fo.
Hij vertaalde uit het Engelsch:
Th. Dinsdale, Over de inenting der Kinderpokjes. 's Gravenhage 1768 in 8.
Uit het Zweedsch: O. Acrell, Heelkundige waarnemingen. 's Gravenhage 1771 in
8;
N. Rosen van Rosenstern, Over de ziekten der Kinderen. 's Gravenhage 1e druk
1768, 2e druk 1770 in 8.
Uit het Duitsch: Inleiding tot de genezing der inwendige ziekten, door het opperste
collegie der geneeskunde te Berlijn. Leiden 1788 in 8.
Heelkunde. [1765 Sandifort] Heel- en Ontleedkundige Verhandeling over eenen
Slagader-breuk in de groote Slag-ader, Uitwendig opengebarsten. Door Eduard
Sandifort, Med. Doct. Met Plaaten. In 's Gravenhage, By Pieter van Cleef,
M.D.CC.LXV (21 × 13.2 cm, XVI + 38 pp, Bi Un Gent me 2279).
Opdracht aan Bern. Siegf. Albinus en Fred. Bern. Albinus, beide hoogleeraren te
Leiden.
Gynaekologie [1754 Sannie] Geneezing van een fungus uteri. Door Pieter Sannie.
(In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1754 I pp 257-266, Bi Un Gent Hi 2045).
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Afbinding der vleesige uitwassen in plaats van een operatie.
Heelkunde [1755 Sannie] Waarneeming wegens de geneezinge van een patient, Met
een Kogel door de Borst en Long geschooten; door Pieter Sannie. (In Verhandel.
Maatsch. Wet. Haarlem 1755 II pp 467-478, Bi Un Gent Hi 2045).
Heelkunde [1757 Sannie] Geneezing van twee gekwetste slagaders Door Pieter
Sannie. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1757 III pp 575-597, Bi Un Gent Hi
2045).
Verloskunde [1758 Sannie] Beschryving eener verlossinge van Tweelingen die met
het bovendeel hunner Hoofden waren aaneengegroeid; Door Pieter Sannie. (In
Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1758 IV pp 376-385, Bi Un Gent Hi 2045).
Doodgeboren tweelingen.
Gynaecologie [1760 Sannie] Een in 't geheel van buiten geslotene Vagina, geopend
en genezen; door P. Sannie (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1760 V pp
424-436, Bi Un Gent Hi 2045).
Sassenus A.D. Zie 1711 Verheyen Ph.
Heelkunde [1756 Saviard] Nieuwe Verzaemeling van Heelkundige Waerneemingen.
Gedaan door den Heere Saviard, Oud Heelmeester van het groot Gasthuis (Hotel-Dieu)
en gezwooren Heelmeester te Paris. Met eenige Byzondere Hulpmiddelen, Daar hy
zig van bediend heeft in 't behandelen der gebreken door hem beschreven. Uit het
Fransch vertaalt door Jan van Beekhoven de Wind, M.D. Te Haerlem, By J. Bosch,
Boek- en Papierverkooper. 1756 (20.1 × 12.3 cm, (18) + 403 pp, Bi Un Amsterdam,
Bi Un Gent me 1825).
Voorbericht, bericht van den vertaler tot den lezer, 128+8 hoofdstukken.
Heelkunde. 1343 Scellinck. Boeck van Surgien.
Hs in de Kon Bi van den Haag en in het British Museum te London, uitgegeven door
E. van Leersum-Amsterdam, als VIIe deel van de Opuscula Selecta van het
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1911. In zijn verhandeling: Een tweede
Jan Yperman, Het Boeck van Surgien van Meester Thomaes
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Scellinck van Tienen (Is. Teirlinck Album 1931 pp 85-88) vermeldt J. Vercoullie dat
Thomaes Scellinck, geboren te Tienen, gezworen meester der stad Namen zijn werk
in 1343 afmaakte, terwijl Jan Yperman zijn Cyrurgie in 1310 voleindde. Zie ook F.
Sano en G. Schamelhout, Vlaamsche Geneeskundige Literatuur vóór de XIX eeuw,
1911, p. 31.
Anatomie [1779 Schaarschmidt]. Beenkundige Tafelen ontworpen door D. August
Schaarschmidt. Te Amsterdam, By J. Morterre, MDCCLXXIX (20.7 × 12.8 cm, (18)
+ 100 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1120)
Lijst der inteekenaren, 24 tafels zonder teekeningen.
Anatomie [1779 Schaarschmidt]. Bandkundige Tafelen, ontworpen door D. August
Schaarschmidt. Te Amsterdam, By J. Morterre, MDCCLXXIX (20.7 × 12.8 cm, (4)
+ 34 pp, Bi Un Amst., Bi Un Gent me 1120)
15 tafels zonder teekeningen.
Anatomie [1780 Schaarschmidt] Spierkundige Tafelen, ontworpen door D. August
Schaarschmidt. Te Amsterdam, By J. Morterre, MDCCLXXX (20.7 × 12.8 cm, (4)
+ 63 pp, Bi Un Amst., Bi Un Gent me 1120).
21 tafels of hoofdstukken zonder teekeningen.
Anatomie [1780 Schaarschmidt]. Ingewandkundige Tafelen, ontworpen door D.
August Schaarschmidt. Te Amsterdam, By J. Morterre, MDCCLXXX (20.7 × 12.8
cm, (4) + 112 pp, Bi Un Amst., Bi Un Gent me 1120).
24 tafels zonder teekeningen.
Anatomie [1781 Schaarschmidt]. Vaatkundige Tafelen, ontworpen door D. August
Schaarschmidt. Te Amsterdam, By J. Morterre, MDCCLXXXI (20.7 × 12.8 cm, (4)
+ 55 pp, Bi Un Amst., Bi Un Gent me 1120).
13 tafels zonder teekeningen.
Anatomie [1781 Schaarschmidt] Zenuwkundige Tafelen, ontworpen door D. August
Schaarschmidt. Te Amsterdam, By J. Morterre, MDCCLXXXI (20.7 × 12.8 cm, (4)
+ 44 pp, Bi Un Amst., Bi Un Gent me 1120).
18 tafels zonder teekeningen.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

373
Anatomie [1780 Schaarschmidt] Klierkundige Tafelen, ontworpen door D. August
Schaarschmidt. Te Amsterdam, By J. Morterre, MDCCLXXX (20.7 × 12.8 cm, (4)
+ 12 pp, Bi Un Amst., Bi Un Gent me 1120).
9 tafels zonder teekeningen. Van deze reeks verscheen een 2e druk te Amsterdam in
1801 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Hygiene. 1791 Schacht C.P. Iets over de bederfwerende Kragt van het zilversalpeter.
Alg. Konst- en Letterbode 1791 I p 170.
Electriciteit. 1792 Schacht C.P. Brief aan Van Marum, behelzende enige nagevolgde
proefnemingen omtrent de dierlijke electriciteit. Alg. Konst- en Letterbode 1792 II
p 201.
Physiologie. 1798 Schacht C.P. Wordt er water in de dierlijke lichamen, evenals bij
de planten plaats heeft, ontbonden? hoe geschied deze ontbinding en welke zijn hare
uitwerkselen en gevolgen? In P. van Werkhoven, Nieuwe Chem. en phys. oefeningen.
1798 I p 204.
Geneeskunde. 1799 Schacht C.P. Proeve eener verdediging der oude empirische
geneeskundige schoole en haarer leerstellingen. Harderwijk 1799 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Geneeskunde. 1721 Schacht Luc. Het medicinale collegie over de practyk der
medicynen. Amsterdam 1721 kl in 8, 3e druk.
Dierkunde. 1776 Schaeffer J.C. Proeven op de slakken. 's Gravenhage 1776 in 4 (Bi
Un Amsterdam).
Schagen Marten. Zie 1754 Chais.
Heelkunde. 1591 Scheel-Hans (Hans van Gersdorp). Veldtboeck van den chirurgie.
Amstelredam Corn. Claesz 1591 in 4 (Bi Un Amsterdam). Zie van Gersdorp.
Heelkunde 1622 Scheel-Hans (Hans van Gersdorp). Chirurgia ofte veldt-boeck.
Amstelredam, Cloppenburch 1622 in 4; Amsterdam Theunisz 1651 in 4 (Bi Un Gent
me 749, Bi Un Amsterdam). Zie van Gersdorp.
Geneeskunde. 1771 Schelling G.W. Verhandeling over de melaatsheid. Uit het Latijn.
Utrecht 1771 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Landbouw. 1779 Scheltema P.C. Over de ziektens en gebreken in de granen.
Amsterdam 1779 in 8.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

374
Diergeneeskunde [1769 De Scheppere]. Oordeel over de nature mitsgaders de
generale en particuliere oorsaeke der siekte die onder het Hoornvee Binnen de Stadt
Gendt en daer ontrent in de maendt November 1769, heeft beginnen te teekenen,
verleent By d'Heer ende Meester J.B.B. De Scheppere Doctor ten pensioene der
Stede van Gendt. Tot Gendt, By Petrus de Goesin, Drucker van Haere Majesteyt.
(19.5 × 12.7 cm, 29 pp, Kon Bi Brussel II 97949 AI 7).
Jaartal volgens de laatste bladzijde. De ziekte genoemd ‘maligne putride infecterende
Kortse’ verschilt volledig van de andere plagen. De oorzaak ligt in een besmetting
door een zeer vergiftige stof door de aangetaste dieren verspreid.
Schilders Rich. Zie Anonymus 1603.
Geneeskunde. 1770 Schilling Godfr. Will. Geneeskundige verhandeling van eene
in Europa byna onbekende ziekte, by de Amerikanen Jaws genoemd. Uit het Lat.
vert. Middelburg 1770 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1697 Schilperoort Jan. De aloude bekende mogelijkheid van de
Sympathetische werkinge. Rotterdam P. van der Slaart 1697 kl in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Geneeskunde 1740 Schlapprizi Ant. Korte dog klare medicinale inaugurale disputatie
wegens eener endemische uyt verrottinge voortkomende koortze: bekend onder den
name van febris vel synochus putrida. 2e druk uit de Latynsche sprake overgezet.
Amsterdam 1740 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde [1748 Schlichting] Traumatologia nov. antiqua Ofte Venieuwde
Wond-Heelkunde, Steunende op oude Grondregels, om allerly Wonden, Als
gesnedene, gestookene, gescheurde, geschootene, enz. met derzelver toevallen Wel
te Kennen en te Genezen, Zonder dat men propstop- en steek-wieken, of veele zalven
plaasters, en meer andere kragtloze, zogenaamde hulpmiddelen, noodig heeft. Zynde
de Genezingswyze Kort en Zeker. Alles bekragtigd met veele observatien,
genoegzaam oordeel en ligte handgrepen, en op een demonstrative wyze oneenzydig
betoogt. Door Johannes Daniel Schlichting. Medicus Amstelodam. Medic. & Chirur.
Doctor, Academ. Coesar. Leopoldin. N.C. & Academ. Reg. Chirurg. Paris. Membr.
atq. Commerc. litt. Noriberg. Sodal. & Te Amsterdam, By Jacobus van Heun,
Boekverkoper op de Lely-graft, tusschen de Keizers- en Prince-graft. 1748. (19.4 ×
15.1 cm, (26) + 326 + (4) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 863).
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Aan de keerzijde van het titelblad deze woorden: ‘Natura optima Morborum
medicatrix & in Chirurgia.’
Zo lang niets beters is bedagt,
Zal dit wel staan, en blyft geagt.
Opdracht aan Willem de Groote, Voorrede van J.D. Schlichting uit Amsterdam 10
September 1748. Een Latijnsch gedicht, dan twee Nederlandsche, het eerste van Jan
Coenraad Voltelen, Apothecar, en het tweede, als volgt:

Op de Afbeelding van den Heere
Johannes Daniel Schlichting
Medicin. & chirurg. Doctor, Lid der Keyzerlyke Academie N.C. der
Fransche Academie der Chirurgie te Parys als ook van 't geleerde
genootschap te Neurenberg &.
Dit's SCHLICHTINGS Beeltenis, den Amstels Hipokraat,
Der Medicynen stut, en Heelkunst' toeverlaat,
Wiens schrand're Geest uyt dit Tafreel wel is te leesen,
Zyn oneenzydigheid doet hem geen laster vresen.
J. VAN HEUN.

Het werk is verdeeld zooals in den titel aangeduid. Dit beeltenis is echter in het boek
niet aanwezig. Een kort register sluit het overzicht.
Heelkunde [1775 Schlichting]. Traumatologie..... (zooals 1748) ..... In deezen Tweeden
Druk vermeerdert met verscheyde Aanmerkingen door den zelven J.D. Schlichting
gesteld op Verbrugs Land- en Zee-Chirurgie. T'Antwerpen, By J.B. Carstiaenssens,
Boek-drukker en Boek-verkooper in het Klapdorp in 't Wit Cruys. 1775 (20.4 × 12.2
cm, (12) + 292 + (6) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 2535).
Voorrede, dan dezelfde gedichten, het Latijnsch, en het Nederlandsch van J.C.
Volteelen. De 4 verzen over het beeltenis ontbreken. Zelfde tekst als in de uitgave
1748, daarenboven een bijvoegsel over de breuken (Appendix van de Herniae),
gevolgd door een korte inhoudstafel.
Geslachtsziekten. [1755 Schlichting]. Syphilidos Mnemosynon Criticon of Vrye
oneenzydige Gedachten, Over ongemakken, Door 't gebruik der Teeldeelen
oorspronkelyk, om die wel en regt te kennen en te geneezen,
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verdeelt in Drie Deelen. Aanwyzende, derzelver overkomst uit America,
Voortplantinge, eersten en tegenwoordigen staat, Verborgentheid, Verderffelyke
Besmettinge, Doodelyke gevolgen, Lydende deelen, en zeekere Genezingswyze.
Met Plaaten. Oneenzydig opgestelt door Johannes Dan. Schlichting. Med. & Chir.
Doct. Lid van de Keizerlyke Academie der Natuuren Genees-kunde, en van de
Koninglyke Fransche Academie der Chirurgie te Parys, mitsgaders van 't alom
vrykundig Commercie te Neurenberg. Derde Druk. Van veele fouten verbeetert, en
met nuttige aanmerkingen, door den Auteur zelfs vermeerdert. Daar agter gevoegt
een observatie van een Mineraale Bron by Amsterdam en te Vianen. Te Amsterdam,
By Jan Morterre, Boekverkooper in de Haringpakkerye, 1755. (18.2 × 11.6 cm, (80)
+ 651 + (4) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 2067).
Opdracht aan Andreas Elias Buchnerus, Jaques Benigne Winslow, Johannes Astruc
en Johannes Theodorus Eller. Voorbericht van J.D. Schlichting uit Amsterdam 29
Juli 1755. Latijnsch gedicht. Voorrede tot den lezer. Twee Nederlandsche gedichten,
een van Abraham Titsing, hieronder afgeschreven, en een veel langer van Jacob van
der Haar, chirurg. Studios.

Op het Geleerde Werk over de Geheime Ziektens
Geschreven door den Heere Jan Daniel Schlichting, Medicinae Doctor.
&
Terwyl ik 't welgesteld dat Venus eist moet Schryven,
En met Ervarentheit aan Schoolgeleerdheit Wryven,
Om wel gesteldheit der Geleerden naakt te zien:
Komt SCHLIGTING my een Schets der Venus Ziekte biên:
Zy kwam verstyfd, gekromd voor zyne voeten buigen,
Verzeld met schuim van Mans, die aan haar lippen zuigen:
Zy dankten voor de gunst, dat hy zyn konst genoot
Kwam te onderwyzen, hoe men Venus schubbig root,
Melaats, en stinkende, met al haar bontgenoten,
Geneesd van 't kanker kwaal uit vuile min gesproten:
Uit zap van Meloena dat uit haar koker druipt,
En al wie haar bekend door Spiere en beendren kruipt:
Waar door zy levens als van Adderen doorvreten,
Als levendig geraamt haast rottig zyn gesleten,
Ten zy geneeskonst zig ontferm, de ervaren hand
Het booze gift verdryft uit pokkig ingewand;
Zy dankt met reden, om dat SCHLIGTING heeft beschreven
Hulp middelen, waar door zy weêr gezond mag kleven:
Ten zy het dampig gift, of dwaze onwetenheit,
De Konst te laat verzoekt, die dan haar gunst ontzeit:
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Als Venus pokkig met genezing komt te wagten,
Vind zig het Pokhout, en 't Kwikzilver, zonder Kragten.
ABRAHAM TITSING, Amsterdammer

Het boek bevat drie deelen, de overkomst uit Westindië in Europa en de toestand in
de verschillige landen, de deelen van het lichaam die vooral worden aangetast, de
gebreken en ook de hulpmiddelen; daarna een aanhangsel over de rechtsgeleerde
stellingen en over een minerale bron bij Amsterdam en te Vianen. Op het einde een
kort register der hoofdstukken.
Van dat werk, de 3e druk, verschenen een 1e druk te Amsterdam 1741 in 8 en een
2e druk ook te Amsterdam 1746 in 8; deze twee eerste uitgaven zijn in de Bi Un
Amsterdam aanwezig.
Anatomie [1777 Schlichting] Compendium Anatomicum of Kort Begrip Van het
Maakzel en samenstel aller Deelen des Menschen Lighaam Zynde zeer kort en
naukeurig getrokken uyt de geleerde Schriften van Joannes Daniel Schlichting, Med.
& Chirur. Doct. Lid van de Keyzerlyke Academie der Natuur- en Genees-kunde, en
van de Koninglyke fransche Academie der Chirurgie tot Parys, mitsgaders van 't
alom vrykundig Commercie te Neurenberg &. En van Jacques Benigne Winslow,
Lid van de Koninglyke Maatschappy der Wetenschappen, Mede-raad in de Academie
tot Parys, oudsten Hoogleeraar in de Ontleed- en Heel-Kunde, Lid van 't Koninglyk
Genootschap te Berlin. &. T'Antwerpen, By J.B. Carstiaenssens, Boek-drukker en
Boek-verkooper in het Klapdorp in 't Wit Cruys, 1777. (19.2 × 13 cm, (8) + 352 +
(7) pp, Bi Un Gent me 1119).
Inleiding tot de Anatomie. Overzicht in 12 deelen: beenderen, tronk, ledematen,
spieren, klieren, aders en zenuwen, buikdeelen, urine- en geslachtsorganen, borst,
hoofd, spieren, bloedvaten, zenuwen.
Schlichting Joh. Dan. Zie 1768 Verbrugge Joh.
Dierkunde 1768 Schlosser Jos. Alb. Brief aan Ferd. Dejean, behelzende eene
naauwkeurige beschryving der Amboinsche haagdis. Amsterdam 1768 in 4 (Bi Un
Amsterdam).
Dierkunde. 1768 Schlosser J.A. en Boddaert P. De Amboinsche haagedis. De gevlekte
klipvisch. De kraakbeenige schildpad. De tweekleurige kikvorsch. De tweedoornige
klipvisch. Amsterdam 1768-1772.
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Chemie [1769 Schlosser] Verhandeling over de metaal-boontjes, door Johannes
Albertus Schlosser, Medicinae Doctor, Medelid van de Koninglyke Maatschappy
der wetenschappen van Londen. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1769 I pp 138-152,
Bi Un Gent Hi 1902).
Ontwikkeling van plantvormige voorwerpen uit zilver en kwikzilver verkregen.
Geneeskunde. 1768 Schmidt Joh. Jac. Bybelsche medicus, of schriftuurlyke
geneeskundige; behelzende eene opheldering der H. Schrift uit de geneeskundige
wetenschappen. Amsterdam 1768 in 8.
Heelkunde [1775 Schmucker] Heelkundige Waarneemingen van Joh. Leberecht
Schmucker, Eerste Generaal-Chirurgyn, en Directeur van de Veld-Hospitaalen van
het Leger van den Koning van Pruisen, voor zoo verre de Heelkundige Gebreken
aangaat, en Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers. Vertaald
door Jan Bernard Sandifort, Stads Medicinae Doctor in 's Gravenhage, Lid van de
Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers, van de Natuur- en Geneeskundige
Societeit te Basel, en van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te
Vlissingen. Eerste Deel. Handelende over de Beledigingen en Ongemakken van het
Hoofd. Te Leiden, By P. van der Eyk en D. Vygh, M.DCC.LXXV. (21.6 × 13.8 cm,
XXXII + 284 + (3) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1819).
Voorrede, inhoud, 50 waarnemingen.
Heelkunde [1776 Schmucker] Heelkundige Waarneemingen... (zooals 1775)....
Tweede Deel, Handelende over de Wonden en Ongemakken van de Borst, den Buik,
en de Leden. Te Leiden, By P. van der Eyk en D. Vygh, M.DCC.LXXVI (21.6 ×
13.8 cm, XVI + 329 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1819).
Voorrede, inhoud, 50 waarnemingen, lijst der samengestelde middelen.
Heelkunde. [1789 Schmucker] Heelkundige Mengel-Schriften, uitgegeeven door
den Heere J.L. Schmucker; Eersten Generaal-Heelmeester van de Armee des Konings
van Pruissen, Directeur van de Heelkundige Veld-Hospitaalen, Medelid van de
Roomsch-Keizerlyke Academie der Natuuronderzoekers. Uit het Hoogduitsch
vertaald, door Johannes Daams; Heelmeester te Haarlem. Eerste deel. Met Plaaten.
Te Haarlem By A. Loosjes, MDCCLXXXIX (20.2 × 12 cm, VIII + VIII + 352 pp,
Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1826).
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Voorrede van den schrijver uit Berlijn 12 Maart 1776, voorrede van den vertaler,
inhoud, 53 verhandelingen en waarnemingen van verscheidene onderzoekers. In het
2e deel (VI + 319 + VIII pp) Voorrede, 46 waarnemingen van verscheidene
onderzoekers, inhoud; in het 3e deel (368 + IV pp) voorrede, 36 waarnemingen,
inhoud. Het werk is een verzameling van een aantal korte mededeelingen en als een
belangrijke poging van geneeskundig tijdschrift.
Heelkunde [1779 Scholl] Berigt, Van eene afscheiding van bijkans het gantsche
Elleboogs-Been, met behoud van een genoegzaame beweeging des Onderarms; door
Dirk Scholl, Stads- en Gasthuis-Chirurgyn te Delft. (In Verhandel. Bat. Gen.
Rotterdam 1779 IV pp 284-289, Bi Un Gent Hi 9621).
Geneeskunde [1774 Scholten] Uitgezogte Genees- en Heelkundige Waarneemingen
Verzameld uit de Schriften van thans leevende beroemde Mannen. Door C.W.R.
Scholten. Med. Doct. Te Haarlem, by C.H. Bohn, Boekverkoper, MDCCLXXIV.
(22.5 × 14.5 cm, (8) + 183 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1780).
Voorrede uit Hoorn 17 nov. 1773, 29 waarnemingen, door verscheidene personen
geteekend.
Chemie [1786 Schonck] Tweede antwoord op de vraag voorgesteld door het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Konsten en Weetenschappen, luidende:
Welke zijn de eigenlijke Oorzaken, waarom de Scheikunde bij onze Nabuuren, en
vooral bij de Duitschers, in meer aanzien, en algemeener oefening is, dan in ons
Vaderland?.... Door P.T. Schonk en P.J. Castelein. (In Verhandel. Utrecht 1786, IV1
pp 109-186, Bi Un Gent Hi 9653).
Chemie. 1785 Schonk T.P. Bedenkingen op het eenvoudig toestel van den Heer W.
van Barneveld, om in scheikunstige destillatiën alle de voortbrenselen der ligchamen
te verzamelen. Alg. Vaderl. Letteroef. 1785 VII 2 p 371.
Chemie. 1786 Schonk T.P. Antwoord op den brief over den eenvoudigen toestel om
in Scheikunstige destillatiën alle de voortbrengsels der ligchamen te verzamelen aan
W.v. Barneveld. Nieuwe Alg. Vaderl. Letteroefeningen 1786 I 2 p. 97.
Chemie 1786 Schonk T.P. Over het aanzien der scheikunde. Utrecht 1786 in 8.
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Plantenkunde [1692 Schoon] Waare oeffening en ontleding der planten. Handelende
Van haren Oorspronk; Ontleedinge; wijze van Groeyenge; Voorteelinge; Chijmische
Ontbindinge; Kragt; Werkinge; Gebruyk; Misbruyk, bysondere Eygenschappen, en
eyndelijk haare Siektens en Sterven, & als mede een nette ontvouwinge, van alle dat
gene, dat sig, zo in de Lugt, Hemels-Kring, en Aard-kloot vertoond, en 't welk tot
Groeyenge, en Voortteelinge der Planten contribueert. Hier nevens werd ter
nedergesteld, De Culture ofte Voortqueekinge van de Tabak. Haar Gebruyck,
Misbruyk, Kragt en Werkinge, tot een generale Wederlegginge van dat buytensporige
Boekje, Tabaks Verhandelinge genaamd, en door Beintema à Peima uytgegeven.
Als mede Een klaar Vertoog van de grove Dwalinge en Onkunde der Galenische
Schoole, en hare Kruyd-beschrijvers, zo in 't genezen der Sieken, als in de Kruyden
hare Kragt en Werkinge te beschrijven. Dit alles op een ware Natuurkunde gebouwd,
uytgehaald, en op vaste bewijzen ter neder gesteld en vertoond. Door Theodorus
Schoon. Med Doct. Met Kopere Platen Vercierd. In 's Gravenhage, Bij Meindert
Uytwerf, Boekverkoper, in de Halstraat Anno 1692. (15.5 × 9.5 cm, (54) + 564 +
(96) pp, Bi Un Gent Acc 5341, Kon Bi Brussel VB 4230).
Het boek, opgedragen aan de regeerders van 's Gravenhage, begint met een voorrede
tot den lezer, waarin de school van Galenus wordt aangevallen en de waarde van de
chemie in het licht gebracht. Die voorrede eindigt met de volgende verzen:
De Waarheyt staat gelijk een onbeweegde Rots
Vast tegen 't Baar-gebots.
De tijd, die volgt, sal haar in 't duyster kenbaar maken
Gelijk een vuurge Baken.
En schoonse Schip-breuk lijdende, ten afgrond ging
Gelijk een Drenkeling.
Zij klimt weer op, en sal behouden boven drijven
En zo onsterflijk blijven.

Na een register van de 14 hoofdstukken komen latijnsche gedichten van Abrahamus
Coüetus à Vivie, en van Johannes Aegidius Euth, alsook de volgende Nederlandsche
verzen, geteekend Sylvius.

Op de Ontleding en aanqueking der Plantgewassen Door den Heer
Theodorus Schoon, Artz. Non inferiora sequutus.
Natuur bevat in zig een wonderbaren schat;
Die dit begrijpt, blinkt als een vonk van 't ligt gespat.
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't Wijduitgestrekte rijk van d'edle plantgewassen,
Van landen en van lugt, tot bei des werelds assen,
Is 't grote werk, dat Schoon kragtdadig hier ontvout,
En dus zijn gaven aan d'onsterflijkheid betrout.
't Mans wijse ontleding en aanqueking van de planten,
In dal, op bergen, en aan alle waterkanten,
Vertoont de volheid van een rijkgeladen vliet,
Die wen 't hem lust zijn zog in ruimer boezem giet.
De Scheikonst, door 't vernuft der wijzen uitgevonden,
Dringt in den boezem van natuure, en stelt haar gronden,
En op- en onder-gangk, en aart en eigenschap,
Door 't kunstig penpenceel, op d'aller hoogste trap;
En weet geheimen uit den afgrond op te vissen,
Van slegte, willens blind bij 't ligt, geenszins te gissen.
De ware wetenschap vermêert dus onbevlekt,
Gelijk de waterreex den grond der ze' bedekt.
't Gewigt van zulk een werk kan maar alleenlijk passen
Een bergreus, tegens ramp, als Herkles, opgewassen.
cl l C XCII
Sylvius.

De studie van den tabak wordt in het kader van de plantenkunde gehouden en behelst:
oorsprong, benamingen, soorten, kenteekens, ontleding; de ontvouwing van den
aardbol, lucht en planeten, bouw van de aarde; planten uit zaden, verplantingen,
rijpwording, bereiding, chemische ontbinding, krachten, ziekten en sterven van de
planten.
Een zeer uitgebreid register, 96 pp, alphabetisch opgesteld, geeft de lijst van
persoons- en zakennamen.
Pharmacie. [1696 Schoon]. Den apotheker in 't hemd, of de wederspannige knegt
tegen syn meester. Cicero. Est enim hujus Saeculi labes quaedam & macula, Majorum
virtuti invidere, & supra Praedecessores sapere. Door Theodorus Schoon, Med: Doct.
In 's Gravenhage, By Engelbregt Boucquet, Boekverkooper in de Halstraat, 1696.
(14.8 × 8.9 cm., (20) + 52 + (2) pp., Kon Bi Brussel VH 7299).
Hevige aanval op de overlevering. Op dat stuk kwam een antwoord ‘door een
Beminnaar der Waarheyt en rechtzinnige Geneeskunde’. Cf 1696 Anonymus.
Geneeskunde. 1696 Schoon Theod. Den verwaande campioen Ougenius Eyben
nedergeveld. 's Hage 1696 kl in 8.
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Schoon Theod. Zie 1698 Solingen C.
Heelkunde. 1697 Schoon Theod. Briefsgewijze aanmerkinge ter oorzake van eene
nieuwe manier om ledematen af te zetten door P. Adr. Verduin. 's Hage 1697 kl in
8.
Geneeskunde. 1551 Schooner Joh. en Burres L. Medicinael bouc. Uit het Duitsch
door G. Andreae. Campen Joessen 1551; Yper Destree 1553 in 8.
Geneeskunde. 1566 Schooner J. en Burres L. Medicinael boecxken. Inwendich ende
wtwendich, voer alle crancheijden des Lychaems. Campen Warnerssoen 1566 in 12
(Bi Un Amsterdam).
Schouten M. Zie 1775 Bezoet, 1755 Cramer.
Natuurkunde. 1676 Schouten Wout. Oost-Indische voyagie; vervattende veel
voorname voorvallen en ongemeene vreemde geschiedenissen mitsgaders een curieuse
beschrijving der voornaemste landen in Oost-Indien; haer wetten, zeden,
godtsdiensten, costuymen, drachten, dieren, vruchten en planten. Amsterdam J. van
Meurs en J. van Someren 1676 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Een derde druk te Amsterdam in 1740.
Heelkunde. [1726 Schouten] Het Gewonde Hooft, Of korte verhandeling van de
Opper-Hoofts-Wonden en Bekkeneels-Breuken. Van de Wonden des Aangesigts en
Van de Wonden des Hals. Hare verscheidene soorten en veiligste genesing, zoo uit
de Leere der Oudheid als hedendaagse Practyk vertoont, En door aanmerkelyke
voorvallen bevestigt. Door Wouter Schouten. Chirurgyn in Haarlem. Tweede Druk.
Te Rotterdam, By Hermanus Kentlink, Boekverkooper agter het Stadshuis 1726.
(15.4 × 9.6 cm, (32) + pp 3 tot 296 + (4) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me
2546).
Opdracht aan de Burgemeesteren van Haarlem, voorrede tot den lezer, 12
hoofdstukken, verhandeling van de wonden in het aangezicht (p. 223), verhandeling
van de wonden van den hals (p 260). Lijst der boeken te bekomen in den boekwinkel
van H. Kentlink. De Catalogus van het Genootschap ter bevordering der Geneeskunde
vermeldt een uitgave te Amsterdam van Someren 1694 in 8.
Heelkunde [1727 Schouten] Verhandeling van de tegennatuurlyke Gezwellen, In
haare verscheidene Soorten, Oorzaken, Teekenen, Voorseg-
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gingen en Genesingen Vertoont, En op onwrikbare Gronden van Reden en
Ondervinding, Door vyftigjaarige Konstoeffening en veel opmerkelyke gevallen
bevestigt. Ten diensten voor Leergierige jonge Heelmeesters. Door Wouter Schouten.
Heelmeester en Practisyn in Haarlem. Te Rotterdam, By Hermanus Kentlink,
Boekverkooper agter 't Stadhuis 1727. (15,3 × 9.8 cm, (34) + 916 + (5) pp, Bi Un
Gent me 2011 a).
Opdracht aan Frederik Ruysch, voorrede tot den lezer, drukker tot lezer, bladwijzer,
36 hoofdstukken, lijst van boeken te bekomen in den boekwinkel van Herm. Kentlink.
Wouter Schouten, Haarlem 1638 † Haarlem 1704, heelmeester te Amsterdam, en
chirurgijn op de schepen van de Oost-Indische Compagnie. Hij bestreedt de
denkbeelden van Blankaart, Bontekoe, Overkamp en vander Sterre. Hij beoefende
ook de poëzie, en schreef: ‘God verheerlijkt in zijne Heerlijkheid, Regtvaardigheid,
Barmhartigheid en onuitsprekelijke liefde, tot troost der Heiligen en de bespiegeling
van de goddelijke waarheid, digtkundig verklaard’.
Schrage, A. Zie 1782 Theden.
Geneeskunde. 1778 Schrage Ant. Verhandeling over de drenkelingen. Amsterdam
1778 in 8.
Heelkunde [1779 Schrage] Kunnen wy ons overtuigd houden dat een waare Kanker
immer zonder de afzetting tot geneezing is gebragt? Welke ongemakken zyn het
veelal, die zich onder de gedaante van deeze woedende kwaal vertoonen, en onder
dien naam of geneezen, of door erger dwaaling, als ongeneeslyk behandeld worden?
Hoe veelerlei is de oorsprong van dusdanige misslagen, naar de verscheidenheid der
lydende deelen, naar de onderscheiden soorten van kankers, of naar den byzonderen
aart van het bedrieglyk ongemak, 't welk men 'er te onrecht voor aanziet? En kan,
eindelyk, ook zodanig een ongemak ooit wel tot wezenlyken kanker ontaarden? (In
Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1779 IV pp 207-286, Bi Un Gent me 366 a).
De kwaal moet ten spoedigste bestreden worden; tijdverzuim is schadelijk en kan
het kwaad verergen.
Geneeskunde. 1782. Schrage A. De genees- en heelkunde. Amsterdam 1782 in 8
(Bi Un Amsterdam).
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Geneeskunde [1786 Schrage] Hoe verre kan de kennis, en tevens het oordeel over
Ziekten, 't zy dezelve heet en kortstondig, 't zy dat ze langduurig en kwynende zyn,
uit de beschouwing van het water op vaste gronden van reden en ondervinding
afgeleid worden, zo ten aanzien van den Staat der vochten in vaste deelen in 't
algemeen, welke door het water wordt aangeduid, als van de byzondere wegen waar
langs het zynen loop genomen heeft, als de Nieren, Pisleiders, Blaas, enz? Door A.
Schrage, Medicinae Doctor te Amsterdam. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1786
XI pp 57-208, Bi Un Gent me 366 a).
Schröder J. Zie de Farvacques 1741.
Anatomie. 1721 Schuijl François. Catalogus van alle de principaelste rariteiten die
op de anatomiekamer binnen de stad Leiden vertoond werden. Leyden 1721 in 8;
Leyden 1730 in 8; Leyden 1743 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geschiedenis. 1739 Schultens Alb. Academische redevoering ter gedachtenisse van
den grooten Herman Boerhaave. Uit het Latyn vertaald door J.J. Schultens Az. Leyden
1739 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1748 Schultetus Joh. Het vermeerderde wapenhuis der heelmeesters.
Amsterdam 1748 in 8 (Bi Un Amsterdam). Zie Scultetus.
Diergeneeskunde. 1770 Schutt G.J., Roemer E.J., van Lanckom P en Greeve G..
Brief aan Petrus Camper behelzende eenige proeven omtrent de inëntinge der
besmettelyke vee-ziekte, genomen in de Vryheid van Utrecht. Utrecht 1770 (Bi Un
Amsterdam).
Physiologie. 1791 Schutte G. Verhandeling over de verandering der lucht bij de
ademhaling en de avoortbrenging der dierlijke warmte. Alg. Vaderl. Letteroefeningen
1791 I 2 p 458.
Water. 1742 Schutte Joh. Hendr. Beschryving van de nieuw uitgevondene Cleefse
gezondbron. Amsterdam 1742 kl in 8. (Bi Un Amsterdam).
Water. 1743 Schutte Joh. Hendr. De krachtige werking der Cleefse gezondbron.
Amsterdam 1743 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Water. 1744 Schutte Jos. Hendr. Het recht gebruik en krachtige werking der Cleefsche
gezond-bron. Cleef 1744, 1746, 1751 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde [1754 Schutte J.H.] Zonderlinge genezing aan een jongeling te Kleef,
Door eene Molenwiek omtrent zes loot Hersenen uit het
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Hoofd geslagen: Door J.H. Schutte, M. Dr. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem
1754 I pp 94-111, Bi Un Gent Hi 2045).
Geteekend uit Cleve 25 Sept. 1752, J.H. Schutte, Bronmedicus, Altrogge Chirurgus,
Bloem Chirurgus.
Chemie [1755 Schutte C.H.] Uitvinding van eene nieuwe manier om de vitriool-oly
zoet te maken; door C.H. Schutte, M. Dr., J.H. Filius. (In Verhandel. Maatsch. Wet.
Haarlem 1755 II pp 395-412, Bi Un Gent Hi 2045).
Behandeling met alcohol, wat wij heden estervorming noemen. Schr. onderscheidt
de mijnstoffelijke uit mineralen, de groeijige uit planten, en de dierlijke uit
dierenzuren.
Heelkunde [1757 Schutte J.H.] Geneezing eener Wonde Door den rechter Slaap der
Hoofds tot de Hersenen doorgegaan Door J.H. Schutte. (In Verhandel. Maatsch. Wet.
Haarlem 1757 III pp 566-574, Bi Un Gent Hi 2045).
Verloskunde [1771 Schutte] De wel onderwezene Vroedvrouw, of grondig en beknopt
Onderwys, Van hetgeen een Vroedvrouw weeten, en by alle voorkomende natuurlyke
en tegennatuurlyke zwaare Geboortens door vaardige Handgreepen, verrichten moet.
Als mede wegens de toevallen der Kraamvrouwen en Kinderen, Benevens, de
Middelen daar toe dienstig. Als ook betreffende de Minnens. Zo wel ten nutte, der
Vroedvrouwen als Huisvaders. In Vraagen en Antwoorden, saamengesteld, door
Johann Hendrik Schutte, Med. Doct. en s'Lands Medicus van het Hertogdom Kleef
en het Graafschap Mark. Oudste Medelid van het Provinciaal Collegium Medicum
te Kleef, Ontdekker en Medicus der Kleefsche Gezondbron. Met Platen. In 's
Gravenhage, By Hendrik Bakhuysen, M.DCC.LXXI. (20.3 × 12 cm, VIII + 224 pp,
Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 2599).
Voorbericht uit Kleef 7 Nov 1770, bladwijzer, 22 hoofdstukken, alphabetisch register
(p 207).
Geneeskunde [1781 Schutte C.H.] Hoedanig is het eigenaardig 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 C.H. Schutte, Doctor in de Wysbegeerte en Geneeskunde,
Professor in de Vroedkunde, Lid van het Koninglyk Provinciaal Geneeskundig
Kollegie, Opziender der
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Cleefsche Gezondbron, en Physicus in Cleef. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam
1781 VI pp 167-182, Bi Un Gent me 366 a).
Geneeskunde [1791 Schutte G.] Heeft het inwendig gebruik der Flores Zina tot nog
aan de verwachting van den grooten Gaubius, die allereerst de aanmoediging daartoe
gegeeven heeft, voldaan?.... Door G. Schutte, Medicinae Doctor te Amsterdam. (In
Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1791 XV pp 1-128, Bi Un Gent me 366 a, me 45983).
Verloskunde. 1799 Schuuring B.J. Vroedkundige waarneeming. Den Haag 1799 in
8 (Bi Un Amsterdam).
Pokken. 1770 Schwencke M.H. Brief over het getal en den ouderdom der gestorvenen
aan de kinderpokjes. 's Hage 1770 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Plantenkunde [1774 Schwenke M.W.] Beschryving en afbeelding van een nieuw
geslacht van Planten, Fagelia genaamd; door M.W. Schwencke. (In Verhandel. Bat.
Gen. Rotterdam 1774 I pp 473-476 Bi Un Gent Hi 9621).
Plantenkunde. 1756 Schwenke M.W. Verhandeling over de waare gedaante, aart en
uytwerking der Cicuta aquatica Gesneri of groote waterscheerling, een gewas, 't welk
hier te lande in menigte voorkomt en genuttigd van de doodelykste gevolgen is. 's
Gravenhage 1756 in 8.
Plantenkunde [1766 Schwenke] M.W. Kruidkundige Beschrijving der in- en
uitlandsche Gewassen, welke heedendaagsch meest in gebruik zijn, door Mart. Wilh.
Schwencke, Med. Doct. en Professor in de Botanie. In 's Gravenhage, Gedrukt voor
den Autheur, By Jacobus Van Karnebeek, M.DCC.LXVI (22.1 × 13.7 cm, (8) + 327
+ (9) pp, Kon Bi Brussel VH 6443).
Beschrijving van 586 planten in het kader van de rangschikking van Linnaeus. In
een bijvoegsel de beschrijving van het geslacht Schwenckia door David Van Rooyen.
Marten Willem Schwencke, 1707 † 1785, was arts te 's Gravenhage.
Physiologie [1748 Schwencke] Th. Haematologia, ofte Verhandeling van het Bloed,
Doorgaans met Proefnemingen gestaafd; Mitsgaders Eene Ontleedkundige
Aanmerking nopens Den Inwendigen Band der Holligheid van het Heupe-Been,
welke het Hoofd van 't Dye-Been vastmaakt; Door den Heere Thomas Schwencke,
Hoogl. in de Ontleed- en Heelkunde in
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's Hage. Uit het Latyn vertaald Door Abr. Westerhoff, M.D. Verrykt met Plaaten. In
's Gravenhage, By Ottho en Pieter van Thol. En te Rotterdam, By Hermanus Kentlink,
MDCCXLVIII. (20.2 × 12.2 cm, XXX + 362 pp, Bi Un Gent me 1313).
Opdracht aan den Magistraat van 's Gravenhage van Westerhoff uit 's Hage 1 Oct.
1743, Voorrede van den schrijver, voorrede van den vertaler, Lijst der 19
hoofdstukken en van de anatomische aanmerkingen. De uitdamping van het bloed
laat een overschot van een achtste over.
Bloed. 1744 Schwencke Thom. Haematologia, ofte verhandeling van het bloed. 's
Gravenhage 1744 in 8, 1748 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde [1745 Schwencke] Th. Schets van de Heelmiddelen en haar
Uytwerkingen op het Lichaam door Thomas Schwencke, Prof. Anat. Chir. In 's
Gravenhage, By Joh. Mart. Husson. M.DCC.XLV. (19.6 × 11.7 cm, (8) + 104 pp,
Bi Un Gent me 1615).
Opdracht aan Johan Ten-Hove, voorbericht, tafel der hoofdstukken, Overzicht in 16
hoofdstukken.
Geneeskunde [1753 Schwencke] Th. Schets van de Heelmiddelen en haar
Uytwerkingen op het Lichaam. Door Thomas Schwencke, M. Dr. Prof. Anat. et Chir.
Tweden Druk. Merkelyk vermeerdert. In 's Gravenhage, By Ottho en Pieter van Thol.
Rotterdam, Hermanus Kentlink, M. DCC.LIII. (19.5 × 11.7 cm, (10) + 174 pp, Bi
Un Gent me 1615 a).
Opdracht van Thomas Schwencke aan zijn broeder Martinus Wilhelmus, voorbericht,
tafel der 16 hoofdstukken. Op p 125 komt een verklaring der genoemde samengestelde
heelmiddelen.
Heelkunde [1754 Schwencke Th] Aanmerkingen over de weer (Callus) der Beenen.
Door Thomas Schwencke. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1754 I pp 39-55,
Bi Un Gent Hi 2045).
Geneeskunde [1754 Schwencke Th.] Bericht aan de Maatschappye gegeeven, wegens
eene zeer spoedige Geneezing eener Beroerdheid, of ten deele verlamminge: hersteld
door het Ryden op een Wagen, door den heer Professor Thomas Schwencke. (In
Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1754 I, pp 514-516, Bi Un Gent Hi 2045).
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Gunstige werking van beweging en schudding bij een vrouw van 29 jaren, door
beroerte verlamd.
Heelkunde [1755 Schwencke Th.] Aanmerkingen over verscheide manieren van
bloedstelpen, en de voornamste bloedstelpende middelen in de Heelkunde; door
Thomas Schwencke. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1755 II pp 225-250, Bi
Un Gent Hi 2045).
De middelen zijn: adstringentia zooals terpentijn, alcohol, het vuur, brandmiddelen
zooals zuren, toebindingen of toestroppingen, het terugtrekken van een gansch
afgesneden slagader, banden b.v. met Agaricus.
Heelkunde [1758 Schwencke Th.] Voorbeeld, opgegeeven door Thomas Schwencke,
hoe eene samengestelde breuk, gevaarlyk door veele toevallen, gelukkig behandelt
en geneezen is. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1758 IV, pp 133-140, Bi Un
Gent Hi 2045).
Pokziekte. 1756 Schwencke Thom. Noodig bericht over de in-entinge der
Kinderpokjes in 's Hage. 's Gravenhage 1756 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Verloskunde [1758 Schwencke Th.] Beschryving van eene nageboorte, waarin drie
moederkoeken (placentae) zich vertoonden; opgegeeven door Thomas Schwencke.
(In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1758 IV pp 141-148, Bi Un Gent Hi 2045).
Pokken [1760 Schwencke Th.] Aanmerkingen op het getal der Dooden van 1756,
1757 en 1758. In welke twee laatste Jaaren de Kinder-pokjes gegrasseerd hebben in
's Gravenhage. Door Thomas Schwencke (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem
1760 V pp 158-167, Bi Un Gent Hi 2045).
Gynaekologie [1760 Schwencke Th.]. Beschryving van een nieuw werktuig om de
Lyfmoeder te ondersteunen; door Thomas Schwencke. (In Verhandel. Maatsch. Wet.
Haarlem 1760 V pp 206-211, Bi Un Gent Hi 2045).
Pokken [1765 Schwencke Th.] Aanmerkingen op het getal der dooden van Ao 1759.
1760. 1761. 1762 en 1763. In welke twee laatste Jaaren de Kinder-pokjes Gegrasseert
hebben in 's Gravenhage. Door Thomas Schwencke (In Verhandel. Maatsch. Wet.
Haarlem 1765 VIII1 pp 485-494, Bi Un Gent Hi 2045).
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Tabak. 1630 Scriverius P. Saturnalia ofte poëtisch vastenavond spel vervattende het
gebruyck ende misbruyck van den Taback. In het Nederl. vertaald door S. Ampzing.
Haarlem Roman 1630 in 4.
Heelkunde. 1657 Scultetus Joh. Magazyn ofte Wapenhuys. In het welcke uytgebeelt
gevonden worden, de instrumenten.... tot de manuale operatien vereyscht worden.
Amsterdam Brouwer 1657 in 8; 2e druk Dordrecht 1657 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Zie Schultetus Joh.
Heelkunde. 1671 Scultetus Joh. Het wapenhuys der chirurgie. Amsterdam Van
Someren 1671 in 8 (Bi Un Amsterdam) Zie Schultetus Joh.
Heelkunde. 1671 Scultetus Joh. Het nieuwe wapen-huys der chlrurgie. Amsterdam
van Someren 1671 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1748 Scultetus J. Het vermeerderde wapenhuis der heelmeesters. Waar
in alle de kunstbewerkingen en afbeeldingen tot de heelkonst nodig. Alsmede
aanmerkingen en 100 heelkundige waarnemingen, verz. van J.B. van Lamzweerde.
Beneffens kort begrip tot de chirurgie. Vert. en verm. d. Ger. Dicten. Amsterdam
1748, 2 vol.
Heelkunde. 1786 Seedorf Joan. Died. Aanmerkelyk gevolg van eene spina ventosa
of zoogenaamde been-eter van het os femoris. Amsterdam 1786 in 8. (Bi Un
Amsterdam).
Visscherij. 1640 Semeijns N. Corte beschrijvinghe over de haringvisscherijen in
Holland. 4e druk, Amsterdam 1640 in 8.
Aardkunde. 1763 Semeijns N. Kortbondige redeneering over de gesteldheid van den
aardkloot van binnen. 's Hage 1763 in 8.
Magnetisme. 1767 Semeijns N. Het nieuw ontdekte magnetische systeem. Enkhuizen
1767 in 8.
Landbouw [1785 Sencie] Den Pagters, Landsmans en Boeren Handboek en Almanach,
of Noodzaeklyk Onderwys voor den Landbouw, verdeelt In XII Hoofdstukken,
volgens de XII Maenden des Jaers. Vervattende Alles wat men in ieder Maend, zoo
op het Veld, in de Hoven, als in Huys te verrichten heeft, om de Landen op d'hoogste
weirde te brengen; het verbeteren der Weeden, Bosschen en Landen; het planten,
kweeken en opdoen van den Saffraen, Luzerne, Sain-Foin, Hope; enz. het kweeken
der Biën, Faisanten, Visschen; enz. benevens eenen onschatbaeren middel om het
Zwart Graen, gezeyd Masscher, uyt de Terwe of Graen te bannen. Zeer

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

390
profytig Voor alle Buyten-lieden, en zeer gevoeglyk en dienstig voor de Landsmans
Kinderen, om hun dit Werk door de Schoolmeesters van jongs af aen te doen leeren
en inboezemen. By-een verzaemelt Uyt verscheyde schoone Werken en in de
nederduytsche Taele overgezet Door P.J. Sencie, Greffier van Poneques en Canegem,
&. Te Gend, By J.F. Vander Schueren, in de Breydelstege by d'Appel-brugge.
MDCCLXXXV (19.2 × 11.6 cm, (4) + VIII + 72 + 62 + (2) pp, Bi Un Gent HN
1190).
Opdracht aan Ludovicus-Ernest-Carolus-Antonius-Hubertus de Preudhomme d'Hally,
burggraeve van Nieuport enz. Voorrede tot den lezer. Het werk is verdeeld in twee
stukken: 1e voor de 6 eerste maanden, 2e voor de 6 laatsten. Op het einde een tafel
van zaken.
Pest. 1663 Sengnerdius Arn. Ondersoeck van de pest. Overges. door E.A.
Amstelredam bij Evert. Nieuwenhof 1663 in 4. (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde [1646 Sennert] Verhandeling der Tooversieckten. Geschil van de
Schoôt- en Steeck-vrije. Geschil van de Wapen-salve. Paracelsi Vrye-Konst, Uyt
verscheyde Latijnsche Boecken D. Sennerti vertaelt, en by een geschickt door D.
Jonctys. t'Amsterdam, By Gijsbert Lansz van Veen, Boeck-verkoper, in de
Hooghstraet. Anno 1646. (14.2 × 9 cm, (26) + 331 + (8) pp (Bi Un Amsterdam, Kon
Bi Brussel VH 7814).
De Catalogus van het Genootschap tot bevordering der geneeskunde noemt een
uitgave te Dordrecht in 4 sd (1638), en een uitgave te Amsterdam bij J. Fr. Stam in
8 ook in 1646.
Het boek begint met een titelprent, een opdracht van D. Jonctys aan Cornelis van
Beveren geteekend uit Dordrecht 1 Oogstmaand 1638 en een voorrede tot den lezer.
Daarna 4 Nederlandsche gedichten: het 1e van Gisbertus de With uit Dordrecht 16
Juli 1638, het 2e van Corn. Bog, het 3e van J.T., M.D., het vierde getiteld Kort begrip,
doch zeer lang (12 pp!) geteekend Syt. Jonck.
Hier alleen het 1e stuk:

Op D. Sennerti Verhandelingh der Toover = sieckten, &.
Vertaelt door den gheleerden Heere, Dan: Jonctys. M.D.
Verandering van sin, van mening', of van oordeel,
Streckt andere tot na, en andere tot voordeel:
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Voor my, men acht' en segg' mijn seggen wanckelbaer,
Ick volgh, nu eerst bericht, Sennerti meeningh' naer.
Dit is de derde reys, dat ick van sin verander,
Op 't stuck van Tooverij: maer d'eerste sin, en d'ander,
Die waren bey gegront op ydelheyt, en waen.
De eerst' is met mijn jeugt begonnen, en vergaen:
Alleenlick aengewent om kind'ren te vervaren;
En geen geloove waert voor weynigh meerder jaren.
Daerna, gelijck mijn eerst bedrooch mijn al-geloof,
Heeft Schot voor Tooverij mijn blint gemaeckt en doof,
En geen geloof gebaert, en 't al-geloof verdreven.
Nu komt mijn waerde vrint, en Sennerts tweede leven,
Om dat hy sijn Romeyns soo deftighlick vertaelt,
Soo duydelick beschrijft, en bondichlich verhaelt:
Nu komt mijn waerde vrient met pit van ware reden,
En stelt, voor mijn vertreck, my heel en al te vreden,
En weet m'uyt al- en geen, een wat-geloof te smeên,
Geloof dat niet in al bestaet, noch oock in geen.
Dus treckt sijn soete tongh, mijn, naer een anghstigh woelen.
Uyt ydelheyt en waen, tot een oprecht gevoelen;
En lock mijn hert en sin soo gansch en gaer tot hem,
Als uyt een Circes sangh, of een Sirenes stem.
Noch meer, geleerde Artz, die schrickelicke woorden,
Die noyt de Duyvel dan van ware Hexen hoorde,
Die maken dat ick ducht' (behoudens uwe gunst)
Of ghy oock t'eenemael al vry zijt van de kunst.
In Dordrecht, den 16 Julij, 1638. 's daegs
voor mijn vertreck naer Bresil.
Gisbertus de With. J.C.

Het boek bevat, zooals in den titel aangekondigd, 4 stukken:
1o Verhandeling der Toover-siecken (pp 1-185) over de ziekten door de tooverije
of fascinatio veroorzaakt.
o Geschil van de Schôot en Steeck-vrije (pp 187-220), ‘Waer in bepleyt wert, of
2
'teen Christen vrij staat, door Omhanghselkens, aen-gebonde
Teecken-beeldekens, of andere diergelijcke middelen, sich selven voor alle
wapenen onquetsbaer te maken’.
o Geschil van de Wapen-Salve, (pp 221-254) ‘Waer in doorsocht werd, of het
3
aensmeren van dese Salve, aen messen, swaerden, of diergelijcke wapenen
meer, waer door eenige wonden zijn veroorsaeckt, tot genesing dier selfdiger
wonden, natuerlicker wijse, yets kan doen.’
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4o Paracelsi Vrye-Konst, onvry ghemaeckt door D. Sennertum (pp 255-331) met
een bijvoegsel over de kracht der inbeelding.
Jonctys heeft voor doel gehad tegen het onnoozel, het bedrieglijk, het lichtvaardig
van de tooverij te waarschuwen.
Op het einde, een alphabetisch register over al de stukken.
Daniel Sennert, Breslau 1572 † Wittemberg 1637, arts en hoogleeraar in de
geneeskunde te Wittemberg. Hij bestreed de uiteenzettingen van Aristoteles en bewees
het nut van de chemie, die hij in het onderwijs te Wittemberg invoerde. Hij schreef
onder meer: Institutionum medicinae lib V, Wittemberg 1611, 1628, 1667 in 4; De
chymicorum cum Aristotelicis et Galenicis consensu, Wittemberg 1619 in 8;
Medicinae practicae lib. VI, Wittemberg 1628-1635, 6 deelen in 4.
Wat Daniel Joncktys of Jongtys beterft, hij leefde te Dordrecht en Rotterdam rond
1650 en schreef: Hedendaegs Venus en Minerva Tover-Siecktens.
Dierkunde. 1728 Sepp J.C. Beschouwing der wonderen Gods in de minstgeachte
Schepzelen of Nederlandsche Insecten, volgens eigen ondervinding beschreeven,
naar 't leven naauwkeurig getekent, in 't Koper gebracht en gekleurd door J.C. Sepp.
Amsterdam 1728 in 4; Amsterdam 1762, 4 vol. in 4; Amsterdam 1762-1860, 8 deelen
in 4.
Sepp. Zie 1770 Houttuyn.
Sermes Jan. Zie 1726 Douglas.
Pharmacie. 1796 Sepp J.C. en zoon. Afbeeldingen der artseny-gewassen. Met
derzelver Nederlandsche en Latijnsche beschrijvingen. Amsterdam J.C. Sepp en
Zoon, 1796-1800, 6 vol.
Hygiene. 1690 Sermes Ger. Kortbondige verklaring van de gesonde en de ongesonde
stand des mensche. Amsterdam De Jonge 1690 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1726 Sermes Jan. Lithomia Douglassiana ofte een niewe wijze van
steen-snyden. Utrecht 1726 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Servaas W. Zie 1775 Gaubius.
Plantenkunde [1789 de Servais]. Korte Verhandeling van de Boomen,
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Heesters en houtagtige Kruid-gewassen, Welke in de Nederlandsche Lugtstreek de
winterkoude konnen uitstaan, en dienen tot beplanting van Lusthoven, Laanen,
Haagen, Wild- en Wandel-Bosschen, enz. Opgesteld na de Letter-order der latynsche
naamen, aanwyzende wat Klas en Rang zy hebben in het samenstel der planten van
den Heer en Ridder Linnaeus. Waar by Overal de natuurlyke groei-plaats,
aankweeking, de hoedanige grond, stand-plaats, de bekwaame afstand waar op zy
moeten geplant worden en het huishoudelyk gebruik der zelve, beknopt en klaarlyk
is aengetoond. Met een afbeelding van de Kenteekens der Klassen. Tot Mechelen,
By Petrus Josephus Hanicq, Boekdrukker. MDCCLXXXIX. Met Goedkeuring. (18.8
× 11 cm, XII + 237 pp, Kon Bi Brussel VH 6510).
Overzicht volgens het stelsel van Linnaeus; plantennamen in het Latijn, Nederlandsch,
soms ook Fransch en Engelsch. Op het einde een alphabetische bladwijzer. Het boek
bevat een aanteekening, door Ch. Van Hulthen te Gent 3 dec 1831 geschreven, waarin
de schrijver wordt bekend gemaakt: Gaspar Joseph de Servais, geboren te
Braine-l'Alleud op 13 Juli 1735, liefhebber van boomen, boeken, en geschiedenis
der Nederlanden, wonende te Mechelen en aldaar overleden op 21 Maart 1807.
Plantenkunde. 736 Seuter Barthol., Ridinger Joh. El. en Weiman Wilhelm. Duidelyke
vertoning, eeniger duizend in alle vier waerelds deelen wassende bomen, stammen,
kruiden, bloemen, vrugten en uitwassen, etc. Waar in de leevendige verwen, na haar
natuur, door een geheime en voor deze nooit bekende konst door de beroemde
konstenaars Barthol. Seuter en Joh. El. Ridinger Nieuw uitgevonden, met veel moeite
in zuivere kopere door platen gebragt, vertoont worden Johan Wilhelm Weimann.
Te Amsterdam, bij Zacharias Romberg, 1736-1748, 8 vol in fo.
Heelkunde [1751 Sharp] Oordeelkundige aanmerkingen over de Heelkunde in 't
algemeen, en de Behandeling der Operatien in 't byzonder, benevens de Instrumenten
daar toe dienende: Waar in de gevoelens der voornaamste hedendaagsche
Heelkundigen van Europa ter toetse gebragt, derzelver laatste Ontdekkingen
voorgesteld en door nieuwe Aanmerkingen, op reden en ondervinding steunende,
ophegelderd worden; Door den Heer Samuel Sharp, Lid der Koninklyke Societeit
en Heelmeester in 't Guy's Hospitaal te Londen. Naar den Engelschen Druk in 't
Nederduitsch vertaald. Te Amsteldam, By F. Houttuyn. MDCCLI. (23 × 14 cm, (24)
+ 508 + (58) pp, Bi Un Gent me 1086).
Voorrede van den schrijver, voorrede van den vertaler,
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41 hoofdstukken, uitlegging der afbeeldingen, verklaring van talrijke kunstwoorden,
alphabetische bladwijzer.
Geneeskunde. [1742 Shaw] Nieuwe oeffening der Geneeskunde, Behelzende eene
Beschryving van de Ziekten, derzelver Oorzaaken, Kentekenen, Voortekenen en
Hulpmiddelen, Geschikt naar de wyze der beste, inzonderheid nieuwe Schryvers der
Geneeskunde, door Peter Shaw, Geneesheer te Scarborough. Naar den Vyfden Druk
uit het Engelsch Vertaald, en met eenige Aantekeningen vermeerderd. Eerste Deel.
Te Amsterdam, By Isaak Tirion, 1742. (20 × 12 cm, (24) + 596 pp, Bi Un Gent me
1448, Bi Un Amsterdam). Het Tweede deel medegebonden (4) + 412 + (11) pp.
In het 1e deel: Voorrede van den schrijver, voorrede van den vertaler; 23 afdeelingen:
ziekten van hoofd, oogen, neus, tong, tanden, ooren, keel, longen, hart, bloed, maag,
vergiften, ziekten van lever, darmen, blaas, nieren, buik, aars, huid, gezwellen,
bloedstortingen, gewrichten, zeeziekten.
In het 2e deel: 11 afdeelingen, ziekten der vrouwen, ziekten van de verlossing,
ziekten der kinderen, ziekten met heelkundige bewerkingen. Op het einde een
alphabetisch register voor de twee deelen.
Geneeskunde [1791 Shaw]. Nieuwe huislyke Geneeskunde, of Raadgeeving voor
de gezondheid van den gemeenen man; behelzende eene beschryving van de ziekten,
derzelver oorzaaken, kentekenens, voortekenen en hulpmiddelen, gevolgd naar de
beste geneeskundige schryvers, en gestaafd door eene veeljaarige eigene ondervinding,
door Pieter Shaw, M.D. Naar den vyfden druk uit het Engelsch vertaald. Eerste deel.
Te Amsterdam, by J.B. Elwe, 1791 (21.6 × 14.0 cm, (26) + 596 pp). - Id. Tweede
deel (16) + 412 + 12 pp, register, Kon Bi Brussel VB 46281).
Shipton Jac. Zie Bath 1698.
Metalen. 1651 Sieuwert J. Tafelen van reeckeningen in 't goudt en silver. Amsterdam
1651 kl in 4.
Sigault. Zie Coppens, Lauverjat.
Verloskunde [sd Sigault] Redenvoering over de voórdeelen van de Doorsnyding der
Schaembeens-Vereeniging, in de moeylyke Baeringen. Gevolgt doór drie Verbaele
Processen, Gemaekt ter gelegentheid deézer Konstbewerking, gedaen op de Vrouw
Vespres dóór Mr. Sigault, M.D. en Lid van verscheide Genootschappen. Uit het
Fransch In het Nederduitsch over-
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gebragt, met eene Voórreden en eenige Aenteekeningen verrykt, doór B.C.,
Geneésheer. Tot Gend, By J.F. Vander Schueren, Boekdrukker op de Groenselmerkt.
(19.7 × 11.7 cm, XXII + 57 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 2706 en G 3250).
Voorrede van den vertaler, voorbericht van den schrijver, overzicht in 2 deelen. De
proces-verbalen worden opgesteld door verscheidene geneesheeren en heelmeesters,
waaronder Desessartz deken.
Bijen. 1783 Sijbel H.F. Over het voortteelen der bijen. Haarlem 1783 in 8.
Geneeskunde [1778 Sikken] Waarneeming van een hardnekkig coliecq, verzelt met
een aanmerkelyke (tympanites) trommelzugt, en gevolgt door een (ascites)
buikwaterzugt, langs den afgang geneezen. Door J.A. Sikken, Chirurgyn te
Aarlanderveen. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1778 III pp 469-477, Bi Un Gent
me 366 a en me 46277).
Silvius. Zie Sylvius.
Geneeskunde. 1786 Simmons Sam. Foart. Het geneeskundig journaal van Londen.
Uit het Eng. door F.A. Van Zandycke. Brugge 1786 in 8 (Bi Un Amsterdam). Zie
Van Zandycke.
Geneeskunde. 1755 Simon Jean François. Verzameling van genees-, heel- en
artzenykundige aanmerkingen en waarneemingen. In 't Nederlandsch vert. Delft
1755-1756 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1702 Simons Guill. Den Troost der armen, inhoudende lichte ende
souvereine remedien tegen verscheide siekten. Gendt en Antwerpen 1702 in 12 (60
pp).
Genoemd door Broeckx (Essai sur l'histoire de la medecine belge p 310) met de
vermelding: XLI druk.
Geneeskunde. [sd. Simons]. D.O.M. Den troost der Aermen; Behelsende lichte ende
souvereyne Remedien, Tegen verscheyde Sieckten, Wonden, Geswellen, en andere
quaelen des Lichaems van den mensch. Door De ondervindinge goet gekeurt, tot
grooten dienst ende troost van vele behaeftige menschen welcker quaelen ongeneselyk
schynen te wesen. Seer dienstig in alle Familien en Hospitalen. V. Druck. Door den
Auteur vermeerdert Met nieuwe remedien voor menschen en beesten. Tot Ghendt,
By Cornelis Meyer, op d'Hoog-poorte in 't gekroont Sweert, (15.2 × 9.1 cm, 61 +
(3) pp, Bi Un Gent G 33062).
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Genoemd in de Bibliographie van Van der Haeghen (III, 70). Voorrede; goedkeuring
uit Kortrijk 29 juni 1712 geteekend Joannes Verslype, Pastoor en Deken der
Christenheyt Keurder der Boecken. Daarna de volgende verzen:
Tot den Leser
Myn opset is ô Vrient, die sult dit Boeckxken lesen,
Te leeren hoe men kan, die qualen heeft genesen:
Eylaes! hoe menig mensch is door d'onwetentheyt
Der Chirurgyns geraekt in groote swarigheyt.
Den eenen had de Vorst in hant of voet gekregen,
Den anderen was gequetst door nagel, mes of degen,
Een schromelyk geswel vol etter en vol brant,
Of ander accident in aensicht, voet of hant.
Had menig ander mensch op 't onversiens bevangen,
Men liep, men sont, men riep, om hulp met groot verlangen.
Den Regel generael wert in het werck geleyt,
Terstont daer wort gesneen of corosyf bereyt.
Hier wort' er een de teen of vinger af-gesneden,
Daer den geheelen voet, de handt of ander leden,
Wat eene droeve saek voor alle vrouw of man,
Die sonder wercken niet den kost bekomen kan.
En is 't ook niet gebeurt, dat na seer luttel daghen,
Veroorsaeckt is de doot? den dooden sal 't niet klagen,
Dees dingen zyn geen konst, dit is seer ligt geleert
Die anders niet en kan, wort niet met regt ge-eert.
Dit is de waere konst, genesen sonder snyden,
Dit is 't het geen ick doe, en wilt het niet benyden.
Godt lof tot deser uer alles is wel vergaen,
Met de Remedien, die in dit Boeckxken staen.
Gebruyk se vryelyk, voor u, voor andere menschen,
Die zyn in pyn en angst, die naer genesing wenschen,
En schroomt dees salven niet, s'en zyn niet pynelyk
Sy syn van groote deugt en onwaerderelyk.

Het boekje bedraagt drie deelen: het eerste in 6 ‘Artickels’ vooral over bereiding van
zalven; het tweede met allerlei geneesmiddelen, het derde betreffende de behandeling
van beesten en paarden. Op het einde een register.
In het boek vindt men geen naam van schrijver, die volgens de nakomende uitgaven
Simons blijkt te zijn.
Geneeskunde [sd. Simons] D.O.M. Den Troost der Armen ...... IX Druck. Door den
Autheur vermeerdert, Met nieuwe Remedien voor
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Menschen en Beesten. Tot Gendt, by Servaes Somers, by de Jesuiten in den
Salamander. (16.5 × 9.4 cm, 64 pp, Bi Un Gent G 2726).
Genoemd in de Bibliographie van Ferd. Van der Haeghen (VI, 192). Opgedraegen
aan Burgemeester en Schepenen van Kortrijk door Guilliame Simons. Waarschuwing
tot den lezer. Voorrede van den auteur, bijna dezelfde als bij den 5en druk, en hetzelfde
gedicht. Maar de goedkeuring van J. Verslype is hier gedagteekend op 19 januari
1711, aldus ongeveer 1 ½ jaar vroeger als de 5e druk. Zelfde stof en indeeling als bij
den 5en druk.
Geneeskunde [1739 Simons] D.O.M. Den Troost der Armen, Behelsende lichte ende
Souvereyne Remedien...... XII Druck. Door den Autheur vermeerdert, Met nieuwe
Remedien voor Menschen en Beesten. Men vindse te Coop tot Ghendt. By Michiel
de Goesin, regt over den Raedt in de Drukkerye van 't groen Cruys. 1739 (14.2 × 8.9
cm, 68 + (4) pp, Bi Un Gent Acc 7201).
Genoemd in de Bibliographie van Ferd. Van der Haeghen (III, 225). Evenals voor
den 5en druk opdracht van Burgemeester en Schepenen van Kortrijk door Guilliame
Simons; ook voorrede, waarschuwing en verzen. De approbatie van J. Verslype is
ook uit Kortryk 19 januari 1711.
Geneeskunde [1746 Simons] D.O.M. Den Troost der Armen, ...... XIII Druk. Door
den Autheur vermeerdert, Met nieuwe Remedien voor Menschen en Beesten. Tot
Gendt, by Michiel de Goesin, regt over den Raedt in de Drukkerye van 't groen Cruys,
1746 (15.0 × 9.2 cm, 68 + (4) pp, Bi Un Gent G 2152).
Genoemd in de Bibliographie van Ferd. Van der Haeghen (III 228). Zelfde tekst als
1739.
Geneeskunde [sd Simons] D.O.M. Den troost der Arme Inhoudende Veel lichte en
souvereyne Remedien...... Den XL Druck Door den Autheur op een nieuw oversien,
verbetert en vermeerdert, met veel nieuwe remedien soo voor Menschen als Beesten.
Tot Gendt gedruckt ten koste van den Autheur. Men vindtse te Koope. t'Antwerpen,
By de Weduwe van Andreas Paulus Colpyn, op de groote Merckt in de Pauw. (15.7
× 9.4 cm, 60 + (4) pp, Bi Un Gent G 6763).
Genoemd in de Bibliographie van Ferd. Van der Haeghen (VI, 322). Hetzelfde als
1746; alleen is de approbatie van Ver-
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slype geteekend uit Kortrijk 29 juni 1721. Te bemerken valt dat in de uitgave van
1746, 13e druk die approbatie van 19 januari 1711 is.
Geneeskunde [sd Simons] D.O.M. Den Troost der Aermen, Behelsende lichte ende
souvereyne Remedien...... Desen laesten Druk vermeerdert met eenige nieuwe
Remedien voor Peerden ende Horn-beesten, mitsgaders een Tafel der selve. Tot
Gendt, By Jan Meyer, op d'Hoogpoorte in 't gekroont Sweirdt. (15.5 × 9.2 cm, 61 +
(3) pp, Bi Un Gent G 2430).
Genoemd in de Bibliographie van Ferd. Van der Haeghen (III 366). Zelfde tekst als
het vorig werkje, ook met de goedkeuring te Kortrijk op 29 juni 1712.
Geneeskunde. 1764 Simons W. Schat der armen, of huismedicijn boekje van
veelderhande medicamenten. 4e druk vermeerderd met den Troost der armen
behelzende remedien tegen ziekten. Rotterdam 1764 in 8.
Andere uitgaven worden nog genoemd: Rotterdam 1711 in 8, 10e druk 1731, 11e
druk 1736; verder 1749, 1791, 1800, 1809, 1822, 1857.
Geneeskunde. 1697 Van der Slaart P. Verantwoordinge tegen de beschuldiginge
hem opgetigt in het natuerkundig vertoog over de onmogelijkheid der zoo genaamde
sympathetische werking van Dr Herm. Lufnen. Rotterdam 1697 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Dierkunde [1768 Slabber] Waarneming van den oorspronk der paarelworm, met de
daar uit komende goud-oogige stink-vlieg. Door Martinus Slabber. (In Verhandel.
Maatsch. Wet. Haarlem 1768 X2 pp 387-412, Bi Un Gent Hi 2045).
De oorsprong kon niet vastgesteld worden.
Dierkunde [1768 Slabber] Waarneming van de gevleugelde zesendertig-tengelige
vogel-luis. Door Martinus Slabber. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1768 X2
pp 413-425, Bi Un Gent Hi 2045).
Het dier verdient de benaming van vlieg niet.
Dierkunde [1769 Slabber] Waarneming van een Oost-Indischen zeeworm. Door
Martinus Slabber (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1769 I pp 387-393, Bi Un Gent Hi
1902).
Morphologische studie zonder microscopische aanteekeningen.
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Micrographie [1778 Slabber]. Natuurkundige verlustigingen, behelzende microscopise
waarneemingen van in- en uitlandse water- en landdieren. Door Martinus Slabber,
Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekeren; van de keurvorstelyke
Saxische Maatschappy te Oberlausnitz; van de Hollandsche en Zeeuwsche
Maatschappyen der Weetenschappen te Haarlem en Vlissingen. Te Haarlem, By J.
Bosch 1778 (25 × 19.3 cm, voorreden, 166 pp, namenlijst, 18 platen, Kon Bi Brussel
Muller 4145, VH 7084, Bi Un Gent HN 530).
Het boek bevat, na een voorrede waarin wordt medegedeeld dat ieder stukje om de
drie maanden zullen verschijnen, 18 stukjes. Ieder stukje is gewoonlijk samengesteld
uit een prachtige plaat in kleuren met een uitleggenden tekst, en wordt telkens aan
invloedrijke personen opgedragen. Het exemplaar van de Kon Bi Brussel bevat na
het titelblad, 2 pp van namen van diertjes (in het exemplaar van de Bi Un Gent op
het einde), en dan een titel voor het 1e stukje, te Haarlem, bij J. Bosch 1769. Daaruit
volgt dat de 18 stukjes in het licht tusschen 1769 en 1778 werden gezonden, aldus
gemiddeld twee per jaar. De Verlustigingen werden in het Duitsch vertaald door L.P.
Statius Muller, Nurnberg 1778 of 1781.
Martinus Slabber, Middelburg 31 oct 1740 † 's Gravenpolder 30 april 1835,
ambtenaar, doch ook verzamelaar met wetenschappelijken geest. In 1848 gaf Edward
Forbes, ter herinnering aan Slabber, den naam Slabberia aan een geslacht van
Acalephen. Zie over Slabber: Vanderhoeven in Versl. en Meded. Kon. Akad.
Wetenschappen Amsterdam 1862, 14, pp 270-285.
Water. 1719 Slare Fred. Berigt van de voortreffelyke eigenschappen van 't Pyrmontsch
water. Amsterdam 1719 kl in 8. (Bi Un Amsterdam).
Verloskunde. [1783 Sleurs] Vroed- en Werktuigkundige Proefnemingen, waar door
den Hefboom Verbeterd, en deszelfs gebruik, tot reddinge van de geklemde, of door
de beenderen des bekkens opgehoude hoofden, uitgestrekter, en veiliger gemaakt
wordt. Door P.W. Sleurs, Med. Doctor, en Chirurgyn Major in het Regiment
Cavallerie van den Lieut. Generaal Baron van Tuyll van Serooskerken &. Te Utrecht,
By B. Wild. MDCCLXXXIII. (22.5 × 13.9 cm, (2) + 49 + (1) pp, Bi Un Gent me
2677).
Sloane Hans. Zie Anonymus 1736, 1739.
Verloskunde [1765 Smellie]. Verhandeling over het Bespiegelend en
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Bewerkend Deel der Vroedkunde; in 't Engels geschreven door William Smellie,
Medicinae doctor, Na de derde Druk in 't Hollandsch gebragt, en met eenige weinige
aanmerkingen en zaaken vermeerderd door Matthys van der Haage, Heel en
Vroedmeester te Amsterdam. Te Amsterdam, By Jan Morterre, Boekhandelaar.
MDCCLXV. (25.2 × 19.3 cm, XXII + XXVIII + 266 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un
Gent me 874).
Naamlijst der intekenaren op het werk, Bericht van den vertaler uit Amsterdam 29
Oct 1765, 2e Voorrede van den vertaler uit Amsterdam 3 november 1766 (N.B. de
uitgave draagt het jaartal 1765!), Inhoud van de vier afdeelingen.
Verloskunde [1765 Smellie] Verzameling van Ontleedkundige Afbeeldingen, met
derzelver uitleggingen; benevens een kort begrip der Vroedkunde; dienende Tot
opheldering eener Verhandeling over derzelver Bespiegelend en Bewerkend Deel;
als ook van eenige Gevallen en Waarneemingen, deze Konst betreffende. Door
William Smellie, Medicinae doctor, In 't Engels geschreven: In 't Hollands gebragt,
en met Plaaten vermeerderd door Matthys van der Haage, Heel- en Vroedmeester te
Amsterdam. Te Amsterdam, By Jan Morterre, Boekhandelaar. MDCCLXV (25.2 ×
19.3 cm, 42 pp, Bi Un Gent me 874).
Uitleggingen over de 18 platen.
Verloskunde [1766 Smellie] Verzameling van Vroedkundige Gevallen en
Waarneemingen door William Smellie, Medicinae doctor, Om Het Bespiegelend en
Bewerkend Deel van deze Konst, of zyn Eerste Deel op te helderen. Na het Tweede
Deel in 't Hollandsch gebragt Door Matthys vander Haage, Heel- en Vroedmeester
te Amsterdam. Te Amsterdam, By Jan Morterre, Boekhandelaar. MDCCLXVI. (25.2
× 19.3 cm, XII + 262 pp, 34 platen met uitleggingen, Bi Un Gent me 874).
Dertig verzamelingen van gevallen, met platen.
Verloskunde [1766 Smellie] Verzameling van Tegennatuurlyke Gevallen en
Waarneemingen in de Vroedkunde, door William Smellie, Medicinae Doctor;
volbrengende Zyn voorneemen om het Eerste Deel, handelende over dit onderwerp,
op te helderen. Na het Derde Deel in 't Hollandsch gebragt Door Matthys van der
Haage, Heel- en Vroedmeester te Amsterdam. Te Amsterdam, By Jan Morterre,
Boekhandelaar. MDCCLXVI (25.2 × 19.3 cm, VIII + 304 pp, Bi Un Gent me 874).
Tien verzamelingen van gevallen met platen. De vier stukken zijn in een boek te
samen gebonden.
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Geneeskunde. 1685 Smeur Jak. Verhandelinge van de Koortzen. Middelburg 1685
kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Cosmographie. 1720 Smit P. Cosmographia of verdeelinge van de geheele wereld.
Amsterdam van Stendel 1720.
Geneeskunde. 1771 Smith H en Marie Angelique Le Rebours Anel. De artz der
moeders. Amsterdam 1771 in 8.
Water. 1726 Smith M. Genesende Krachten van 't regenwater, waar in men aantoont,
dat het vele ziektens voorkomt en geneest. 2e druk Amsterdam 1726 in 8; 3e druk
Amsterdam 1728 in 8; 4e druk Rotterdam 1750 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Optica [1753 Smith] Volkomen Samenstel der Optica of Gezigtkunde, Behelzende
eene Gemeenzaame, eene Wiskonstige, eene Werktuiglyke en eene Natuurkundige
Verhandeling: Verrykt met veele Aanmerkingen van den Schryver, als mede met
eene Verhandeling van Dr Jurin over het Duidelyk en Onduidelyk zien. Alles met
zeer veele Plaaten opgehelderd. In 't Engelsch beschreeven door den Heere Robert
Smith, Doctor in de beide Regten, Hoogleeraar in de Starrekunde en Natuurkunde,
Meester van Trinity-College te Kambridge, en Mechanist van zyne Majesteit van
Grootbrittannie. Vertaald door een Liefhebber der Wiskonst en Natuurkunde, En
met eenige Byvoegzels en Verbeteringen van den Schryver vermeerderd. Eerste
Deel. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, 1753. (26.4 × 20.6 cm, (22) + 778 + (22) pp,
Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent ma 427 a).
Opdracht aan Willem Graave van Bentinck door den uitgever Isaak Tirion.
Voorbericht van den drukker, voorrede van den schrijver. Naamlijst der intekenaren.
Inhoud. Het werk is verdeeld in 4 boeken: 1o de gemeenzame verhandeling, 2o de
wiskundige verhandeling p 221, 3o de werktuiglijke verhandeling p 489, 4o de
natuurkundige verhandeling met een verhaal van de ontdekkingen met verrekijker
aan den hemel gedaan p 643. De verhandeling van Jurin begint p 699. De platen zijn
ten getalle van 84. Het 2e deel begint vóór p 489, met het zelfde jaartal 1753. Op het
einde een alphabetisch register, en een bijvoegsel met verbeteringen.
Robert Smith, geboren in 1689 en te Cambridge in 1768 overleden, hoogleeraar
te Cambridge in de sterrekunde en in de physica, meester in de werktuigkunde van
Koning George II, lid van de Royal Society. Het werk dat hier in vertaling vermeld
wordt is: A complete system of optics, Cambridge 1728, 2 vol
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in 4; het werd ook in het fransch vertaald door Pezenas, Avignon 1767, 2 vol in 4,
en door Duval-Leroy, Brest 1767 in 4, en in het duitsch door Koestner, 1755 in 4.
Water. Sd Smits. Verhandeling van het gemeen en regenwater. in 8.
Verloskunde. 1793 Snip F. Vroedkundige aanmerkingen en afbeelding eener
bezwangerde baarmoeder. Amsterdam 1793 in fo. (Bi Un Amsterdam).
Sock A. Zie Baudelocque 1790.
Verloskunde. 1789 Sock A. Vroedkundige waarnemingen ter gelegenheid van drie
zware verlossingen aan de huisvrouw van Philippus Bondée. Dordrecht 1789 in 8;
2e uitgave Leyden 1792 in 8.
Inenting. 1790 De Sola B. Kortbondige zet- en grond-regelen, aangaande de inenting
der Kinderziekte. Nymegen 1790 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1780 van Solingen Adr. Genees- en heelkundige verhandeling over
een verbazende beenverteering. Uit het Latyn. Utrecht 1780 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Verloskunde [1782 van Solingen] Verhandeling over eene beruchte proefneeming
van den geneesheer W. Noortwyk; Hier uit ontdekkingen, die de ontleedkunde onlangs
veel lichts hebben bygezet, op eene nieuwe wys, opgelost door Adriaan van Solingen.
(In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1782 IX pp 392-422, Bi Un Gent Hi 1902).
Verloskunde [1784 van Solingen] Vroedkundige waarneeming door Adriaan Van
Solingen. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1784, X pp 575-603, Bi Un Gent Hi 1902).
Heelkunde [1790 van Solingen] Bericht van een steatoma, wegende tien ponden
Middelburgsch gewicht, afgenomen door A. Van Solingen. (In Verhandel. Zeeuwsch
Gen. 1790 XIV, pp 443-460, Bi Un Gent Hi 1902).
Verloskunde. 1799 van Solingen Adr. Het werktuiglyke der verlossing verklaard,
betoogd, en herleidt tot één algemeen grondbeginsel. Leiden 1799 in 8. (Bi Un
Amsterdam).
Van Solingen Adr. Zie Albinus.
Verloskunde. 1673 Solingen Corn. Embryulcia ofte afhalinge eenes dooden vruchts
door de handt van den heelmeester. 's Hage 1673 kl in 8.
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Heelkunde. 1684 Solingen C. Manuale operatien der chirurgie. Amsterdam Bouman
1684 in 4.
Geneeskunde. 1698 Solingen C. Alle de medicinale en chirurgicale werken,
mitsgaders embryulcia vera, beneffens het ampt en pligt der vroedvrouwen.
Uitgegeven na den dood van Solingen door Theod. Schoon. Amsterdam 1698 in 4.
Inenting. 1759 Some David. De inenting der Kinderpokjes onpartijdig beschouwd.
Groningen 1759 in 8.
Geneeskunde. 1775 van Someren Hendr. Genees- en heelkundige proeven en
aanmerkingen, vervat in de Philosophical Transactions, verzameld en vertaald door
Hendr. van Someren. Amsterdam 1775 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Van Someren H. Zie 1772 Pott.
Pokken. 1662 van Someren Korn. Verhandeling van Kinderpokken en mazelen.
Dordrecht 1662 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Diergeneeskunde [1770 Somers]. Ontwerp raekende de Besmettelyke siekte van het
Hoorn-vee, desselfs Toevallen en Hulp-middels, door J. Somers ende J. Vander
Woestyne. Animalia post hominem secunda. Tot Gendt, By Petrus de Goevin, Drucker
van Haere Majesteyt. (16.8 × 10.1 cm, 21 pp, Kon Bi Brussel VH 7931).
Het jaartal 1770 van uitgave kan bepaald worden door de dagteekening van het
Imprimatur op 23 december 1769. De ziekte die zorgvuldig wordt beschreven
(pneumonie?), wordt toegeschreven aan ‘een seer subtil, doordringent en besmettende
venyn, het gene van eene Sieke Beest aen eene gesonde gecommuniceert’.
Anatomie. 1653 Sonnius Wilh. Epitome, dat is Kort begrip der anathomiae. Zwolle
1653 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Soulier. Zie 1721 Chicoyneau.
Pokken. 1792 Sowden B.C. Verhandeling over de inenting der Kinderziekte, als een
zedelyken pligt beschouwd en aanbevolen. Amsterdam 1792 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Microcosmos. 1634 Spacherus Steph. Mich. Pinax microcosmogra-
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phicus. D'ontledingh des kleyne werelds. Overgheset door Corn. Danckersz,
Amsterdam, Joost Broersz 1634 in fo; Amsterdam Corn. Danckertz 1645 in fo (Bi
Un Amsterdam).
Physiologie. 1786 Spallanzani Lazare. Proefneminge over de spijsverteering van
den mensch. Rotterdam 1786 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Lazaro Spallanzani (Scandiano-Modena 12 jan. 1729 † Pavia 12 feb 1799, hoogleeraar
te Reggio, Modena en van 1768 af te Pavia. Hij bewees de rol van het maagsap,
bestudeerde de ademhaling, werd aanhanger der gedachten van Lavoisier en bewees,
vóór Pasteur, dat de zelfwording bij de microben niet bestaat. Zijn volledige werken
verschenen, uit het Italiaansch in het fransch door Senebier in 1787 te Parijs 3 vol
in 8, en in de Klassieken van Milaan 1825-1826, 6 vol in 8.
Pharmacie. 1736 Sproegel Joan. Christ. Voorberigt dienende tot een regelmatig
collegium chymico-pharmaceuticum. Amsterdam 1736 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1798 Spruyt J. Verhandeling over de algemeene en bijzondere oorzaken
der breuken. Amsterdam 1798 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Spruyt. J.S. 1798. Zie Monnickhoff.
Heelkunde. [1682 Stalpart] Hondert seldzame Aanmerkingen, so inde Genees- als
Heel- en Sny-konst, meest By eygen ondervinding, van tijt tot tijt, vergadert, en
opgestelt. Door Cornelis Stalpart vander Wiel, Stadts Doctor in 's Graven-hage.
t'Amsterdam, By Johan ten Hoorn, Boekverkoper over het Oude Heere Logement.
1682. (15 × 9.5 cm, (24) + 400 + (7) pp, Bi Un Gent me 1779).
Titelprent. Opdracht aan schout, burgemeesteren, schepenen en regeerders van 's
Gravenhage. 2 Voorreden. Daarna lange verzenstukken: 1o in het Nederlandsch
geteekend J. Vollenhove; 2o in het Nederlandsch geteekend J.D.F. Alphenus; 3o in
het Latijn geteekend J. Flud van Ghilde, eindigende met de 4 volgende verzen op de
afbeelding van den schrijver op de volgende bladzijde (op 62 jarigen leeftijd):
Dees Print beelt Stalpart af, die wat men selden sagh
Ontrent der kranken bedt, alhier brengt voor den dag.
Gy siet sijn aansigt hier, maar wie wil kundig wesen
Van syn vernuft, en geest, die moet syn Schriften lesen.

Studie van gevallen, met eenige teekeningen.
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Heelkunde. [1686 Stalpart] Eerste deel Van het tweede Hondertgetal der zeldzame
Aanmerkingen, Soo in de Genees- als Heel- in Snykonst, meest By eygen
ondervinding van tijt tot tijt, vergadert, en opgestelt Door Cornelis Stalpart vander
Wiel, Stads Doctor in 's Graven-hage. In 's Gravenhage, By Daniel Geselle,
Boekverkooper op de Hoogstraat 1686. (15 × 9.2 cm, (18) + 492 + (4) pp, Bi Un
Gent me 1779).
Opdracht aan schout, burgemeesteren, schepenen en regeerders van 's Gravenhage.
Voorrede tot den lezer. Verscheidene gedichten: 1o in het Nederlandsch geteekend
J. Vollenhove, 2o in het Latijn geteekend J.E. Luth, 3o in het Latijn geteekend J. Flud
a Ghilde, 4o in het Nederlandsch geteekend J.R. Daarna het portret van Stalpart,
hetzelfde als in het werk van 1682. Hieronder het 1e van deze verzenstukken.

Op het Tweede Deel der Geneeskunstige Aanmerkingen van den Heer
Kornelis Stalpart van der Wiel, Stadts Dokter in 's Gravenhage.
Poeonium in morem.
Zo krygt men door vernuft den doot, elx vyant, onder,
Door zorg, apol en zyn geneeskunst toegewydt.
Zo holp Hippokrates het krankbedt door zyn vlyt,
Zich zelf aan ewige eer door schriften in 't byzonder.
Volgt Stalpart hem niet braaf, die ons zo menig wonder
Van quale en hulpe ontvout, zelf na zyn levens tydt,
Den doot door 't melden van de kracht des doots bestrydt?
Besteedt ge uw uren dus, ô kloek natuur doorgronder?
Verplichtge al 't vaderlant dus met den Haag? en staan
Dus zulke Zeldsaamheên by honderden voortaan,
Of by halfhonderden, te wachten in uw blaren?
Wie pryst niet, wie volpryst dien dierbren arrebeit?
Uw naam (dus dichte ik voort) verdient ontsterflykheit,
Uw leven kracht en duur voor meer dan hondert jaren.
J. Vollenhove.

Het boek bevat de studie van 50 gevallen. Men zal bemerken dat de titel de aanduiding
draagt ‘Eerste deel Van het tweede Hondert-getal...’ en dat boven het gedicht, alsook
aan de bovenkant der pp het woord ‘tweede deel’ voorkomt. Het boek
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is een vervolg van dit van 1682; de nieuwe Nederlandsche Biographie noemt geen
verder deel.
Cornelis Stalpart vander Wiel, geboren te 's Gravenhaag 1620 en aldaar 1702
overleden, promoveerde te Franeker in 1642. Van zijn Aanmerkingen, waarvan de
waarde niet zeer hoog is, verscheen een latijnsche vertaling in 1687, 2e druk 1727,
en een fransche vertaling te Parijs in 1758.
Anatomie. 1750 van Starkenburg Korn. Vrye heelkundige in de ontleetkunst. Leiden
1750 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Chemie. 1687 Starkey George. Pyrotechnia ofte vuur-stookkunde. Tit het Engels
vertaalt door J. Van de Velde. Amsterdam 1687. (Utrecht Van 't Hoff Lab., Bi Un
Amsterdam).
Chemie. 1687 Starkey George. Het pit der waare chymie. Uyt het Eng. door F.J.
Winter. Leeuwarden 1687 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Chemie. 1693 Starkey George. 's Chymie of uytlegging der nature en Helmont
verdedigd, Uyt het Engels door J. Van de Velde. Amsterdam Jac. Van de Velde 1693
in 12 (Bi Un Amsterdam).
Chemie [1695 Starkey] Philosooph door het Vuur, Van de bereydinge der Antimonie
Transmutatie Met het volatile Sout van Tartar. Ende Liquor Alchahest. In sudore
Vultus tui Vescitor Cibo. t'Amsterdam, By Jacob van de Velde, Boekverkoper op
de Zee-dyk, by de Nieuwe Markt, in Aeschilus. 1695 (13.7 × 8.5 cm, 48 pp, Bi Un
Amsterdam, Bi Un Gent ma 1375).
Het boekje begint met een alleenspraak tot God van de broeders des ‘Rosen Cruyces’;
het is een brief tot een geleerden vriend gericht. De proeven met antimoon genomen
worden quantitatief uitgevoerd, met aanduiding der gewichten van de gebruikte
producten en van de opbrengst. Het overzicht is sterk alchymist.
Starkey George 1688. Zie 1688 J. Van de Velde.
Water. 1753 vander Steegh Hendr. Heelkundige ondervindingen aangaande de
Viaansche bron-well. Utrecht 1753 in 8.
Geneeskunde [1782 Steenhuysen] Waarneeming wegens 't geneezen van een phtisis
pulmonalis door de gefixeerde lucht. Door Jan Steenhuysen,
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chirurgyn te Buiksloot. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1782 VII2 pp 543-546,
Bi Un Gent me 366 a).
Heelkunde [1784 Steenhuysen] Waarneeming over de witte zwelling van het
kniegewrigt, door Jan Steenhuysen, Heelmeester te Buiksloot. (In Handel. Gen. Gen.
Amsterdam 1784, IX pp. 357-362, Bi Un Gent me 366 a).
Geneeskunde [1786 Steenhuysen] Bericht van Jan Steenhuysen, Heelmeester te
Buiksloot. Betreffende eene gelukkige en volkomen genezing van een tympanites.
(In Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1786 XI pp 266-276 Bi Un Gent me 366 a).
Sterrekunde. 1771 Steenstra P. Grondbeginsels der sterrekunde. Amsterdam
1771-1772 in 8.
Steenwyk J. Zie 1739 Anonymus.
Nijverheid [1773 de Stehlin] Verhandeling over het navorschen en uitvinden der
steenkolen, door Jacques de Stehlin (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1773
XIV pp 67-92, Bi Un Gent Hi 2045).
Newcastle, Walles en Schotland zijn de belangrijkste bronnen, daarna komen
Duitschland, Frankrijk, Zweden, Bohemen en Polen. De Chineezen gebruiken kolen
sedert vele honderdjaren. Men onderscheidt echte zwarte steenkolen, bruin-zwarte
schilfteer-steenkolen, bruine hout-steenkolen en graauwachtige aardsteenkolen. Die
mededeeling is uit het Duitsch vertaald door P. Boddaert.
Geneeskunde. 1757 Stelt, Joh. God. De maag beschouwd in zijn waarde. Hoorn 1757
in 8. (Bi Un Amsterdam).
Verloskunde. [1775 Stein]. Korte Beschryving eener Borst- of Zogpomp tevens met
Aanwyzing van derzelver voordeelig gebruik by Zwangere Vrouwen en
Kraamvrouwen Door den Hooggeleerde Heer George Wilhelm Stein, M.D.
Hof-Medicus van den Landgraaf van Hessen-Cassel, Hoogleeraar der Genees- Heelen Vroedkunde in het Collegium Carolinum, Lid van de Geneeskundige Faculteit te
Cassel, van de vorstelyke Hessische Academie der wetenschappen te Giessen, en
der Hollandsche Maatschappy van wetenschappen te Haarlem. Uit het Hoogduitsch
vertaald, En met veele medegedeelde berigten van den Schryver vermeerderd. Met
eene Afbeelding. Te Utrecht, By J. van Schoonhoven en Comp. 1775. (22.3 × 13.2
cm, 50 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 3226).
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Het stukje is geteekend uit Cassel, decemb. 1773 door Vt. Stein en J.C. Breithaupt,
Hofmechanicus.
Heelkunde [1755 Stenhuis] Geneezing eener beslootene liesbreuke, midsgaders
Verstervinge van een gedeelte van het Net, dunnen Darm en een groot deel der dikke
Darmen, met het Darmscheel; Zynde de Ontlastplaats voor den Afgang in de Lieze
gebleven, en door een konsttuig gemakkelyk gemaakt: medegedeeld door L. Stenhuis.
(In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1755 II pp 422-443, Bi Un Gent Hi 2045).
Stephens Johanna. Zie 1741 de Farvacques.
Plantenkunde. [1675 van Sterbeeck] Theatrum Fungorum oft het Tooneel der
Campernoulien. Waer.... 't Antwerpen, By Joseph Jacobs, inde Borse-straet, boven
de Borse 1675 (20 × 15 cm, (36) + 396 + 20 pp, Bi Un Gent HN 3241, Kon Bi Brussel
VB 4277, VH 6592).
Zie Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1931 p 676.
Plantenkunde. [1682 van Sterbeeck] Citricultura oft Regeringhe der uytheemsche
boomen.... T'Antwerpen, Bij Joseph Jacops.... 1682 (20 × 14.8 cm, (38) + 296 + 26
pp, Bi Un Gent HN 324, Kon Bi Brussel VB 4277).
Zie Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1931 p 678.
Plantenkunde. [1712 van Sterbeeck] Theatrum Fungorum oft het Tonneel der
Campernoelien. Waer.... Den tweeden Druck verbetert. t'Antwerpen, By Franciscus
Huyssens, Boeck-drucker ende Boeck-verkooper, woonende by de Borsse, 1712
(20.5 × 15.7 cm (30) + 396 + 20 pp, Bi Un Gent HN 323, Kon Bi Brussel VB 42771,
VH 6591).
Zie Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1931 p. 677.
Plantenkunde [1712 van Sterbeeck] Citricultura of Regeringhe der uythemsche
boomen..... Den tweeden Druck.... t'Antwerpen, By Franciscus Huyssens,..... 1712
(20.5 × 15.7 cm, (36) + 296 + 24 pp., Bi Un Gent Acc 4261).
Zie Versl. en Med. Kon. Vla. Acad. 1931 p. 679. Over Franciscus Van Sterbeeck
(1630 † 1693) zie:
L.J.M. Philippen, Franciscus van Sterbeeck, Antwerpsche mycoloog, bouwkundige
en historicus, 1630-1693. De Gulden Passer 1930, 8 pp 27-66. - C. van Bambeke,
In Biographie Nationale, Bruxelles 1923-1924, tome 23, pp 785-797. - A.J.J. Van
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de Velde, In Zuid- en Noordnederlandsche Kruid- en tuinboeken voor 1800; Versl.
en Meded. Kon. Vla. Acad. 1931 pp 667-679.
Geneeskunde. 1763 Sterck J. Manuductio astro-medica, ofte handleijding ter
geneeskunde door het gesternte. Schiedam 1763 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1774 Sterk A. Het belang der maatschappye in het beteugelen van
den Kindermoord. Leeuwarden 1774 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1774 Sterk A. Beantwoording van Petrus Camper door den schryver
van ‘Het belang der maatschappye in het beteugelen van den Kindermoord.’
Leeuwarden 1774 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Chemie. 1800 Sterk J.C.V.A.F. Fourcroy, scheikundige wijsbegeerte, op
grondwaarheden der hedendaagsche scheikunde, op een nieuwe wijze gerangschikt.
Uit het Fransch. Amsterdam Elwe 1800 in 8.
Vertaling van het werk in 1793 te Leiden bij Honcoop verschenen, onder den titel:
Philosophie chimique, ou vérités fondamentales de la chimie moderne, disposées
dans un nouvel ordre.
Sterk C.V. Zie 1799 A.F. Fourcroy.
Landbouw [1566 Stevens] De Landtwinninge ende Hoeve van M. Kaerle Stevens,
Doctoor in de Medecijne. VVt de Fransoysche sprake in de Nederduytsche overgheset.
VVat in desen Boeck begrepen is, suldy inde navolgende Pagie vinden. t'Antwerpen,
Ghedruct by Christoffel Plantyn. MDLXVI. Met Privilegie (16.2 × 9.8 cm, 415 pp,
Bi Un Gent Jur. 10747, Kon Bi Brussel VH 5938).
Landbouw [1582 Stevens en Liebaut]. De Landtwinninghe Ende Hoeve Van M.
Kaerle Stevens, ende M. Jan Liebaut, Beyde Doctooren in de Medicijne. Wt de
Fransoische Spraecke in de Nederduytsche overgheset. Den laetsten druck, oversien
ende vermeerdert, waar 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 A 51).
Landbouw [1588 Stevens en Liebaut] De Veltbouw ofte Lantwinninghe ..... Tot
Amstelredam, Ghedruckt by Cornelis Claesz. Opt Water int Schrijfboeck, clc lc
LXXXVIII (30.2 × 18.8 cm, 261 + (3) pp, Kon Bi Brussel VH 5939).
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Landbouw [1594 Stevens en Liebaut] De Veltbouw ofte Lantwinninghe.... Tot
Amsterdam By Cornelis Claesz. wonende.... (28 × 18.3 cm, 261 pp, Bi Un Gent Acc
8522, Kon Bi Brussel 5940).
Landbouw. 1662 Stevens Karl. Hofstede en landthuys. Dordrecht 1662 in 4 (Bi Un
Amsterdam).
Zie Estienne, Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1931, pp 635-640.
Physiologie [1764 Stevenson] Proeve over de oorzaak der dierelyke Warmte, En
over eenige uitwerkingen der Hitte en Koude op onze Lighaamen. Door John
Stevenson, M.D. Lid van het geneeskundig genootschap te Edinburg. Uit het Engelsch
vertaalt door Hendrik van Someren, Stads Heel-meester te Haerlem. Te Haerlem,
Gedrukt by Jan van Lee, Boekverkoper op de Groote Markt. 1764. (19.5 × 11.6 cm,
V + 158 pp, Bi Un Gent me 1305).
Voorrede van den vertaler uit Haarlem 9 oct 1764. De warmte van het levend lichaam
wordt aan de onderlinge wrijving der slagaderen en het bloed toegeschreven; of wel
ligt de bron van de warmte in de longen; of wel wordt de warmte door de wrijving
der vaste deelen tegen elkander voortgebracht; of wel door de wrijving der deeltjes
van de lichaamsvochten; of wel door de bestendige verandering van het voedsel. Die
vijf veronderstellingen worden besproken, doch zonder duidelijk besluit.
***

Alhoewel Simon Stevin vooral op de gebieden wiskunde en werktuigkunde heeft
gewerkt, en dat zijn studieveld buiten het kader van deze bibliographie zich uitstrekt,
meen ik het toch noodig de volgende verhandelingen van zijn hand hier te noemen:
Tafelen van interest. Antwerpen 1582 in 8 (Kon Bi Brussel 5e Cl 1 F 1 a; Bi Un Gent
A 10967).
De beghinselen der weeghconst. Leyden 1586 in 4 (Kon Bi Brussel II 17739 B,
II 17740).
De weeghdaet. Leyden 1586 (Kon Bi Brussel II 17739).
De sterctenbouwing beschreven. Leyden 1594 (Kon Bi Brussel II 16691).
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De wisconstige gedachtenissen. Leyden 1605-1608, 2 deelen in fo (Bi Un Gent A
56517).
Stercken-bouwingh. Amsterdam 1624 in 4. (Kon Bi Brussel II 56053, VB 5385).
De beghinselen der weeghconst. Leyden 1686 in 4 (Kon Bi Brussel II 17739).
Van de Spiegeling der singconst en van de molens. Amsterdam in 4 (Kon Bi
Brussel II 57235; Id in 8, III 16075 A; Bi Un Gent H 335).
Over Simon Stevin (1548 † 1620), zie levenschets door H. Bosmans S.J. in Biographie
nationale vol 23 pp 887-938, en A. Girard, OEuvres mathématiques Leiden 1634.
***

Geneeskunde [1798 Van Stichel] Gerechtelyk en Geneeskundig Vertoog Waar in
men opwekt de aandagt der Genees- en Heelkundige van deze negen verëenigde
Departemen, ten einde van hun de kennis en genezing der Venus-Kwaalen meer en
meer aan te matigen, en in welke de maatregels om dit nuttig zigt-einde te bedoelen,
worden voorgedragen. Door F. Van Stichel Med. Lic. en practizerend Geneesheer
tot Brussel &. Lid Correspondent van dit Genootschap. (In Verhandel. Gen. Gen.
Antwerpen 1798 I pp 80-98, Bi Un Gent me 556).
Pleidooi voor normale verzorging, en tegen vooroordeel, onkunde en bedrog.
Geneeskunde [1799 Van Stichel] Vergelykend tafereel In welk het onderscheid der
Kenteekens van een Rotkoorts (Febris Putrida) met die van een Ontstekings-Koorts
(Febris inflammatoria) word afgeschetst. Door F. Van Stichel Med. Lic. en
practizerend Geneesheer te Brussel &. Lid Correspondent van dit Genootschap. (In
Verhandel. Gen. Gen. Antwerpen 1799 II pp 36-45, Bi Un Gent me 556).
Vergelijking in 12 punten.
Geneeskunde [1799 Van Stichel] Geneeskundige Verhandeling Over de Besmettende
heerschende Ziektens in het algemeen. (Morbi epidemici contagiosi). Als een
Gedenkschrift voorgedraagen. Door F. Van Stichel Med. Lic. en practizerend
Geneesheer te Brussel &. Lid Correspondent van dit Genootschap (In Verhandel.
Gen. Gen. Antwerpen 1799 II pp 63-72, Bi Un Gent me 556).
De aard van de besmettende stoffen is onbekend, vooral omdat de scheikunde daar
toe geen genoegzaam licht gegeven
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heeft; zij kunnen stoffen zijn die van de vlugge deelen van den dampkring verschillen.
Natuurwetenschap [1771 Stilting]. Catalogus Van een ongemeen cierlyk Kabinet
Natuurlyke Zeldzaamheden. Bestaande in een uitgezogte Verzameling van Oost- en
West-Indische Gediertens van allerlei soort, In Vlessen met zuiver Liquor: Alle
ongeschonden en van de Eerste Classe. Waar onder veele Ongemeene en Zeldzaame,
die in geene Kabinetten gevonden worden; Beneffens een zeer zindelyke Verzameling
uitmuntende Uit- en Inlandsche Torren en Kapellen. Alle zuiver en ongeschonden.
Een fraay Kabinetje met Uitgeleeze Simpliciaas. Midsgaders een ongemeene Fraaije
Party Hoorns en Doublet-schulpen, Speksteenen, Versteende zaaken, Mineraalen,
Zeegewassen en andere Rarityten. Alles met veel Naauwkeurigheid en Kosten byeen
verzameld door de Heer Joannes Stilting, Apotheker te Utrecht. Het welke Verkogt
zal worden op Dingsdag den 27 Augustus 1771, 's Morgens ten 9, en 's Namiddags
ten 3 uuren precies, ten Huize van Jan Welters, Kastelein in het Logement, Het wapen
van Amsterdam, op de Colveniers Burgwal. Door de Makelaars Nicolaas Blinkvliet,
en Philippus van der Schley. By wien de Catalogus te bekomen is. (17.6 × 10.5 cm,
68 pp, Kon Bi Brussel VH 7251).
Chemie. 1790 van Stipriaan Luiscius A. Redevoering over het nut der scheikunde
in het algemeen, en over derzelver invloed op de geneeskonst in het byzonder. Delft
Roelofswaert 1790 in 4. (Bi Un Amsterdam).
Verrotting 1797 van Stipriaan Luiscius A. Over de oorzaken der verrotting in
plantaardige en dierlijke zelfstandigheden. Rotterdam 1797 in 4 (Bi Un Amsterdam).
Chemie. 1798 van Stipriaan Luiscius A. Manier om het loogzoutig luchtzuurwater
(aqua mephitica alcalina) gemakkelijk en min kostbaar saam te stellen. Nieuwe
Konst- en Letterbode 1798 in 4 p 43b.
Water. 1798 van Stipriaan Luiscius A. Over de middelen om rottend, bedorven en
stinkend water tot goed en drinkbaar water te herstellen. Haarlem 1798 in 8.
Chemie. 1798 van Stipriaan Luiscius. Kort bericht ter aankondiging der
verkrijgbaarheid van het luchtzure, vast planten- (alc. veg. aërat) en het mijnstoffelijk
loogzout (alc. min. aërat.). Nieuwe Konst- en Letterbode, 1798 p 163b.
Verrotting. 1798 van Stipriaan Luiscius. Verhandeling over de vraag: welke zijn
de oorzaken der verrotting in plantaardige en dierlijke
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zelfstandigheden? en welke zijn de verschijnselen en uitwerksels, die door dezelve
daarin geboren worden? Nieuwe Scheik. Bibl. 1798 I p 204; Verh. Bat. Gen.
Rotterdam 1798 XII p 43.
Geneeskunde. 1733 Stochius A. Geneeskundige verhandeling over eene algemeene
volkziekte, die deze winter gewoedt heeft en nog niet ophout. Enkhuizen 1733 in 4.
Geneeskunde. 1742 Stocke Leon. Verhandeling van de jaarlijks in den nazomer, hier
te lande in zwang gaande ziekte, bekend onder den naam van galziekte. Utrecht 1742
in 8, 1784 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1759 Stocke Leon. Berichten wegens de keelziekten en scorbut of
blauwschuit. Utrecht 1759 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. [1764 Stocke] De Kwynende ziektens der Nederlanders spruitende
uit hunne lands-gesteldheid en levenswyzen. Beschreven tot dienst der landgenooten
in 't algemeen, en tot Heil der lyders in 't byzonder: als mede tot Nut voor de zwangere
en zoogende vrouwen en tot Opkweeking der jonge Kinderen, door Leonardus Stocke,
Med. Doctor. Te Utrecht, By Gisbert Timon van Paddenburg, 1764. (20.3 × 12.4
cm., (20) + 282 pp, Kon Bi Brussel VH 7853).
Medegebonden met de verhandeling 1772 Cadogan. Na een opdracht aan de
Nederlanders, komt de inhoud met bijzondere pagineering. De verhandeling bestaat
uit 13 hoofddeelen, waarin gehandeld wordt over de kunstgesteldheid van het lichaam,
de voeding, de teekenen van gezondheid, de kenmerken van kwijnende landziekten,
de oorzaken van scheurbuik, de behoedmiddelen en de genezing.
Plantenkunde. 1760 van Stoerck Ant. Verhandeling over de Cicuta of dolle Kervel.
Uit het Latyn. Rotterdam 1760 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Plantenkunde. 1761 van Stoerck Ant. Tweede verhandeling over de Cicuta of dolle
Kervel. Uit het Latyn. Rotterdam 1761 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde [1779 van Storck] Onderwys in de beoeffenende Geneeskunde,
opgesteld ten dienste der Leger- en Dorp-Chirurgyns, door den Heere A. Baron van
Störck. Hof-Raad en Eerste Lyf-Medicus van Hunne Roomsch-Keyzerlyke,
Koninglyke en Apostolische Majesteiten, mitsgaders voorzittend Lid van het
Medicinaale Collegie enz. Ten dienste der Nederlandsche Heelkundigen, die tevens
de Geneeskunde oeffenen, uit het Hoog- in het Nederduitsch vertaald, met byvoeging
van eenige wei-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

414
nige Aanmerkingen. Door G. Ten Haaff, Stads- en Schielands Chirurgyn, Examinator
by de Oost-Indische Compagnie ter Kamer Rotterdam, Opérateur van den Steen te
Delft, Lid van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem, en
van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam.
Te Rotterdam, By Reinier Arrenberg, 1779 (22.7 × 13.7 cm, XX + 571 + (1) pp, Bi
Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1447).
Voorrede van den vertaler, van den schrijver. Na de inleiding komen een aantal
besprekingen over de koortsen, de ziekten der oogen; de ontstekingen; de borstkwalen,
de ziekten der nieren, de kinderpokken; de vallende ziekte, de geelzucht, de
woekerwormen, de geslachtsziekten, de vrouwenziekten, de zorgen bij de
vrouwenverlossing, de kinderziekten, enz. Op het einde een alphabetisch register,
en een lijst van geneeskundige voorschriften.
Anthoon von Störck, Sulgau 1731 † Venetië 1803, doctor in de geneeskunde in
1757 te Weenen onder van Swieten, hofarts en bestuurder van het Weensche
ziekenhuis. Het werk dat hier wordt vermeld is de vertaling van:
Medicinisch-praktischer Unterricht für die Feld- und Landwundaerzte des
Oesterreichischen Staaten, Wien 1776, 1789 in 8. Ook een latijnsche uitgave te
Weenen in 1777.
Pharmacie 1780 van Stoerk de Jacquin en de Well. Apotheek der Oostenrijksche
staaten. Naar den 2en druk uit het Latijn vertaald. Rotterdam 1780 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Stoerk A. Zie 1761 Bikker.
Dierkunde. 1788 Stoll C. Cicaden en wantzen. Amsterdam 1788 in 4.
Anatomie. 1770 Stolte Jan Hendr. Beschryvinge der wanschapene teeldeelen en
waterwegen van een man. Zwolle 1770 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1777 Stolte Jan Hendr. Bericht wegens de ongelukkige gevolgen van
eene aderlating op de rechte hand. Zwolle 1777 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. [1791 Strack] Geneeskundige Verhandeling over de Dauwworm der
Kinderen; en zyne veiligste geneeswyze door een Specificq Geneesmiddel. Gevolgd
na den Hoogleeraar Strack, met Aanmerkingen
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en Waarneemingen door J.C. Krauss, Med. Doct. te Amsteldam. Te Amsteldam, by
Lodewyk van Es, In de Kalverstraat. MDCCXCI (22.2 × 13.0 cm, VI + 81 pp, Bi
Un Amsterdam, Bi Un Gent me 2767).
Strack. Zie 1791 Krauss J.C.
Heelkunde. 1798 Struve A.C. Tafel of Kort bestek der reddingsmiddelen, in schielijke
levensgevaaren, voor heelmeesters. Amsterdam 1798 (Bi Un Amsterdam).
Natuurwetenschap [1763 Sulzer] Proeve van eenige Bespiegelingen van de werken
der Natuur. Door J.G. Sulzer, Professor in de Wiskunde, in het Koninglyk
Gymnasium. Met eene Voorreden van den Heere A.F.W. Sack, Koninglyk Pruisischen
Hofprediker, Consistorialen en Kerkenraad. Naar den tweeden en vermeerderden
Druk uit het Hoogduitsch vertaald. Te Amsterdam, By Steven van Esveldt, in de
Kalverstraat, het derde Huis van de Roomsche Kerk de Papegaay, 1763. (19.4 × 11.9
cm, 111 pp, Kon Bi Brussel VH 55862).
De voorrede is geteekend door A.F.W. Sack uit Berlin 1 maart 1745. De
bespiegelingen, vooral van philosophischen aard, zijn ten getalle van 5: Het rijk der
geschapene dingen, de orde der natuur, het groote wereldgebouw, eenige schijnbare
onregelmatigheden op de aarde, de geheimen der natuur.
Natuurwetenschap [1773 Sulzer] De Voortreffelykheid en Schoonheid der Natuur,
In onderlinge Gesprekken voorgesteld, en met Aanmerkingen verrykt. Door den
Heer J.G. Sulzer, Professor; en Lid van de Koningl. Acad. der Weetenschappen te
Berlin. Uit het Hoogduitsch vertaald, door H. Van Elvervelt. Tweede druk. Te
Amsterdam, By Steven van Esveldt, Boekverkoper in de Kalverstraat, het derde Huis
van de Roomsche Kerk de Papegaay, 1773. (19.4 × 11.9 cm, (18) + 146 pp, Kon Bi
Brussel VH 55861).
Opdracht aan W. van Heemskerck, voorrede van den schrijver, voorbericht van den
vertaler, overzicht onder den vorm van 5 gesprekken.
Mensch. 1770 Susmilch J.P. De goddelyke orde heerschende in de veranderingen
van het menschelyk geslacht, uit de geboorte, sterven en voortplanting beweezen,
Amsterdam 1770-1772 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Swagerman E.P. Zie 1765 Le Dran.
Heelkunde [1767 Swagerman] Ontleed en Heelkundige Verhande-
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ling, Van het Waterhoofd, het Watergezwel- en verdere bekende gebreken der
Ruggegraat. Nevens eenige aanmerkingen over de Boghelwording en het Mankgaan.
Alles alleen uit Waarneemingen opgemaakt en verklaard. Door E.P. Swagerman,
chirurgyn te Amsterdam. Met Platen. Te Amsterdam, By E. van Harrevelt,
Boekverkoper in de Kalverstraat, by de Duifjes Steeg. MDCCLXVII (21 × 11.9 cm,
(8) + 424 + (22) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 2049).
Opdracht aan J. Hovius, alphabetisch register van zaken, 2 platen. De Catalogus van
het Genootschap ter bevordering der Geneeskunde noemt nog: Amsterdam 1781 in
8, 2e uitgave, en Amsterdam 1789 in 8, ook 2e uitgave (nieuwe titeluitgave).
Geneeskunde [1776 Swagerman] Verhandeling over het gebruik van den Spiritus
Salis marini, in sommige uitwendige gebreken. Door E.P. Swagerman. (In Verhandel.
Zeeuwsch Gen. 1776 V pp 65-146, Bi Un Gent Hi 1902).
Dierkunde [1776 Swagerman] Waarneeming omtrent eene byzondere eigenschap
van de Apocynum, in het dooden van sommige soorten van vliegen. Door E.P.
Swagerman. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1776 V pp 281-306, Bi Un Gent Hi
1902).
Dierkunde [1780 Swagerman] Waarneeming omtrent de insekten, welken in de
gomlak gevonden worden. Door E.P. Swagerman (In Verhandel. Zeeuwsch Gen.
1780 VII pp 227-258, Bi Un Gent Hi 1902).
Plantenkunde [1782 Swagerman] Vervolg op de verhandeling van de Apocynum
folio Audrosaemi; dienende tot opheldering, zoo van het maaksel en de saamenstelling
der deelen van de bloem, als van den zuiger der vliegen, welken door my het meest
daar in gevonden zyn. Door E.P. Swagerman. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1782
IX pp 1-32, Bi Un Gent Hi 1902).
Landbouw [1779 Swagerman] Verhandeling over een soort van appelboomen,
welken vrugten voortbrengen zonder te bloeyen; door E.P. Swagerman. (In Verhandel.
Maatsch. Wet. Haarlem 1779 XIX1 pp 331-372, Bi Un Gent Hi 2045).
Schr. voegt er bij: ten minste niet naar de gewone wijze. De bloemen bezitten geen
kroonbladen, hetgeen aan Munting gelegenheid gaf te spreken van Malus pumila
flore carens.
Plantenkunde [1782 Swagerman] Verhandeling over dat soort van vaten in de
planten, aan welk in 't algemeen den naam van lugtvaten gegee-
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ven word; door E.P. Swagerman (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1782 XX2
pp 171-198, Bi Un Gent Hi 2045).
Histologische studie over Corona imperialis en de bloemsteel van de tulp.
Plantenkunde [1784 Swagerman] Vervolg op de verhandeling van de vaten der
Planten; door E.P. Swagerman. (In Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1784 XXI
pp 86-134, Bi Un Gent Hi 2045).
Zonnebloem, verder Asclepias, Esula, Cucumis, Melo, Menispermum, Verbena,
Amaranthus.
***

Van Jan Swammerdam (1637 † 1680) kunnen de werken in drie reeksen verdeeld
worden:
1o De studie van de ademhaling door de longen,
2o De vrouwelijke geslachtsorganen,
3o De anatomische en biologische onderzoekingen over de insecten.

Over de 1e reeks verscheen:
1667. Tractatus physico-anatomico-medicus De Respiratione usuque Pulmonum.
Lugduni Batav. (Kon Bi Brussel M 91).
1667. Disputatio medica inauguralis, Continens selectas de respiratione. Lugd.
Batav.
1738. Tractatus physico-anatomico-medicus De Respiratione usuque pulmonum.
Ed 3 a. Lugd. Bat. (Bi Un Gent me 689).
Over de 2e reeks:
1672. Miraculum naturae sive uteri muliebris fabrica. Lugd. Bat. (Bi Un Gent me
649). Ed IV in 1717, Ed V 1729.
Over de 3e reeks:
1669. Historia insectorum generalis. Utrecht (Kon Bi Brussel VH 7077, Bi Un Gent
HN 430).
1675. Ephemeri vita (Kon Bi Brussel VH 7078, Bi Un Gent HN 570, Bi A.J.J.V.).
Engelsche vertaling London 1681 (Brit. Mus.).
1737. Bybel der natuure. Leyden (Bi Un Gent HN 177, Bi A.J.J.V.). Duitsche
vertaling Leipzig 1752, Engelsche vertaling London 1758, Fransche vertaling Dijon
et Paris 1758.
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1679. Catalogus van een seer wel gestoffeerde Konstkamer. Amsterdam in 8 (Bi Un
Amst.).
Jöcher noemt nog van Swammerdam een Historia apum verschenen in 1673, en van
der Aa verscheidene stukken in Collegium Amstelodamae tusschen 1663 en 1673.
De Catalogus van het British Museum vermeldt nog:
Les histoires naturelles de l'éphémère; in Thevenot, Recueil voyages 1681.
The system of natural history written by M. de Buffon and the natural history of
insects, compiled Chiefly from Swammerdam. In Leclerc, comte de Buffon 1814.
Illustrissimae Regiae Sociatati Londini hoc anatomici cui studii specimen et futuri
operis quendam quasi prodromum dedicat J. Swammerdam, Leyden? 1672?
Nob. N. Tulpio tabulam hanc J. Swammerdam, Exquisita demonstratio vasorum
spermaticorum. Leyden? 1671.
Le cabinet de M. Swammerdam, Amsterdam 1670? 16 pp.
Over Jan Swammerdam: de levensschets door Boerhaeve in Bijbel der natuure; Sinia
R., Joh. Swammerdam in de lijst van zijn tijd, Hoorn 1878; Van de Velde A.J.J.,
Bijdrage tot de Biobliographie van Jan Swammerdam, Kon. Vla. Acad. 1930,
155-178.
Dierkunde [1669 Swammerdam] Johannis Swammerdam Amsterdammer Doctor
in de Medicynen, Historia Insectorum Generalis, ofte Algemeene Verhandeling van
de Bloedeloose Dierkens. Waar in, de waaragtige Gronden van haare langsaame
Aangroeiingen in Leedematen, Klaarelijk werden voorgestelt; Kragtiglijk, van de
gemeene dwaaling der Vervorming, anders Metamorphosis genoemt, gesuyvert: ende
beknoptelijk, in vier onderscheide Orderen van Veranderingen, ofte natuurelijke
uytbottingen in leeden, begreepen. Het Eerste Deel - met uytgesogte afbeeldingen
verrijkt. t'Utrecht, By Meinardus van Dreunen, Ordinaris Drucker van d'Academie.
Anno 1669 (19.5 × 15 cm, (26) + 168 + 48 pp, Kon Bi Brussel VH 7077, Bi Un Gent
HN 430).
Opdracht aan de regeerders van Amsterdam. Na een bericht aan den lezer waarin
Swammerdam waarschuwt dat zijn werk op eigen ervarentheid werd opgesteld, en
een latijnsch gedicht van Matthaeus Gladus, wordt de inhoud van het gansche werk
gegeven.
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Overzicht in 4 hoofdstukken. Schr. neemt aan dat al de dieren, zelfs de kleinsten uit
een ei ontstaan; ook verklaart hij dat zijn meening, niet op beredeneeringen, wel op
het onderzoek zelf steunt.
Het boek is als de 1e uitgave te beschouwen van het groot werk dat in 1737 door
de zorgen van Boerhaave onder den titel van Bybel der Natuure in het licht werd
gezonden.
Dierkunde [1737 Swammerdam] Bybel der natuure, door Jan Swammerdam,
Amsteldammer. Of Historie der insecten, tot zeekere zoorten gebracht: Door
voorbeelden, ontleedkundige onderzoekingen van veelerhande kleine gediertens, als
ook door Kunstige Kopere plaaten opgeheldert. Verrykt met ontelbare waarnemingen
van nooit ontdekte zeldzaamheden in de natuur. Alles in de Hollandsche, des Auteurs
Moedertaale, beschreven. Hier by komt een voorreeden, waar in het leven van den
auteur beschreven is door Herman Boerhaave, professor in de medicyne & &. De
Latynsche overzetting heeft bezorgd Hieronimus David Gaubius, professor in de
medicyne en chemie. II deelen. Te Leyden, By Isaak Severinus, Boudewyn Vander
Aa, Pieter Vander Aa. MDCCXXXVII. (36 × 23 cm; 1e deel: (64) + 602; 2e deel:
603 tot 910 pp + index, register, explicatio tabularum of verklaaringen der tafereelen
op 124 pp, 52 platen, Bi Un Gent HN 177, Bi A.J.J.V.).
Dit prachtig boek in het Hollandsch, met de latijnsche vertaling nevens den
Hollandschen tekst, wordt door Herman Boerhaave, onder dagteekening 15 dec.
1736, uitgegeven. Het leven van den schrijver, wiens grootvader Jacob Dirkz, toen
hij zich te Amsterdam kwam vestigen, naar zijn geboorteplaats Swammerdamme
werd genoemd, is van de hand van Herman Boerhaave. Daarna komen
achtereenvolgens een bericht tot den lezer, een gedicht van Sladus in latijnsche en
grieksche verzen ter eere van Swammerdam, de Elenchus Capitum, een algemeen
register der hoofdstukken, eindelijk de lijst van de ca 350 inschrijvers op het werk.
Het boek, piëteitsvol door Boerhaave van de vernieling gered en tot een der
schoonste uitgaven behoorende, bevat de beschrijving van de gedaantewisselingen
in poppen, wormen en rupsen.
Van den Bijbel der natuure verscheen te Leipzig in 1752 een Duitsche vertaling,
te Dijon en Parijs in 1758 een Fransche vertaling, en te Londen in 1758 een Engelsche
vertaling.
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Dierkunde [1675 Swammerdam] Ephemeri vita of afbeeldingh van 's Menschen
leven, Vertoont in de Wonderbaarelijcke en nooyt gehoorde Historie van het vliegent
ende een-dagh-levent Haft of Oever-Aas. Een dierken, ten aansien van sijn naam,
overal in Neerlandt bekent: maar het welck binnen de tijt van vijf uuren groeyt,
geboren wordt, jongh is, tweemaal vervelt, teelt, eyeren leght, zaat schiet, oud wordt,
ende sterft, Waar in, als oock ontrent, verscheyde andere Dierkens, veele ongehoorde,
ende tot noch toe verborgene wonderen, tot Kennisse Godts, ende onses selfs, uyt
de natuur ontdeckt worden. Alles deur den Autheur met Figuren na het leeven
afgebeelt. Hier is achter bygevoeght, Een grondige en noyt gehoorde verhandeling
van den waaren stant des menschen, soo voor als na sijn val. Door Johannes
Swammerdam, Amst. Med. Dr., t'Amsterdam, By Abraham Wolfgang,
Boeckverkooper, Op het Rockin, by de Beurs, 1675 (15.8 × 9.7 cm, 30 + 422 + 8
pp, Bi Un Gent HN 570, Kon Bi Brussel VH 7078, Bi A J.J.V.).
Het boek begint met een ‘Ernstige aanspraak aan den Waarheydt soekenden Leeser’.
In het overzicht over 10 hoofdstukken verdeeld, heerscht de wetenschap op de 215
eerste bladzijden; van p 216 tot 404 treft men godsdienstige en philosophische
bespiegelingen, gedeeltelijk in verzen. Eindelijk komt de verklaring der 8 platen
waarin men de wetenschappelijke waarde van den schrijver terugvindt.
Over de werken van J. Swammerdam, zie Versl. en Med. Kon. Vla. Acad. 1930,
155-178.
Swammerdam J. Zie Boerhaave, Gaubius.
***

Voeding. 1664 Sweerts H. De cierlycke voorsnydinge aller tafelgerechten. Amsterdam
Sweerts 1664 in 4. Latere drukken 1670 en ± 1690.
Geneeskunde. 1760 van Swieten Gerard. Verklaaring der korte stellingen van Herman
Boerhaave, over de kennis en geneezing der ziektens. Leyden 1760-1776, 4 st in 4;
Amsterdam 1776 2 vol in 4; 6e druk Amsterdam 1790 in 8.
Geneeskunde. 1760 van Swieten Gerard. Korte beschryving en geneeswys der
ziekten, die veelzints in de Krygsheirleegers voorkomen. Amsteldam. 1760 in 8; 2e
druk Amsterdam 1760 in 8; 3e druk Amsterdam 1764 in 8, Brugge 1765 in 8; 4e druk
Amsterdam 1772 in 8, 5e druk Amsterdam 1780 in 8; 6e druk Amsterdam 1790 in 8
(Bi Un Amsterdam).
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Gerard van Swieten, Leiden 7 mei 1700 † Schoenbrunn 18 juni 1772, studeerde te
Leuven en te Leiden, doctor in de geneeskunde in 1725, van af 1745 hofarts te Weenen
waar hij een school voor klinische geneeskunde stichtte. Zijn hoofdwerk is:
Commentaria in H. Boerhaavii aphorismis de cognoscendis et curandis morbis,
Leiden 1741-1772, 5 vol in 4 met verscheidene uitgaven en vertalingen.
Natuurkunde [1781 van Swinden] Verhandeling over de wetten, welke de drukking
des dampkrings volgt. Door Jan Hendrik van Swinden, 1781. (27.4 × 22.2 cm, 25
pp, Kon Bi Brussel VH 5277).
Het jaartal 1781 kan afgeleid worden uit hetgeen de schrijver zegt p 3: ‘Ik heb ze
(de Tafel) in het jaar 1781 opgesteld’.
De wetten zijn: 1) De barometer staat des zomers bestendig hooger dan des winters;
2) de hoogste en de laagste standen van den barometer vallen nimmer in den zomer
voor; 3) de hoogte des kwiks in den barometer is aan groote veranderingen in den
winter onderhevig; 4) de oorzaken welke vermindering in de gewone gemiddelde en
bestendige drukking des dampkrings te weeg brengen, gaan tot grootere uitersten in
hare werking, dan die, welke vermeerdering in dezelve doen geboren worden; 5) hoe
wel de oorzaken, die de drukking der lucht verminderen, volgens de 4e wet, tot
grootere uitersten gaan dan die, welke dezelve vermeerderen, brengen echter de
laatste gemelde op den duur een grootere uitwerking te weeg.
Natuurkunde. [1792 van Swinden]. Natuurkundige stellingen door J.H. van Swinden,
hoogleeraer in de wijsbegeerte, wis- natuur- en sterrekunde te Amsterdam; lid van
verscheide geleerde genoodschappen; Uit het Latijn vertaeld door Frans Voorhout,
Inleiding. Eerste en tweede boek. Harderwyk Bij J. Van Kasteel, 1792. (22.4 × 13.4
cm, CXVI + (2) + 228 pp, Kon Bi Brussel VH 5194).
Na een uittreksel uit Epistola LXIV van Seneca, komen opvolgentlijk de voorrede
van den schrijver uit Amsterdam 3 feb 1786, de voorreden van den vertaler (p. XLII)
uit Alkmaer 6 Aug. 1792, een register van de aangehaalde boeken (p XLIV), de
inhoud (p LXII), een register van schrijvers in de inleiding genoemd (p LXXI), de
inleiding (p LXXIII). Het overzicht bespreekt de natuurlijke wijsbegeerte in 't
algemeen, het lichaam in het algemeen beschouwd, de beweegkunde.
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Jan Hendrik van Swinden, 's Gravenhage 8 juni 1746 † Amsterdam 9 maart 1823,
werd doctor in de philosophie in 1766 en hetzelfde jaar hoogleeraar te Franeker.
Buiten de wijsbegeerte beoefende hij de magneetkracht, de electriciteit en de
meteorologie. In 1785 werd hij te Amsterdam hoogleeraar in de wijsbegeerte, natuur-,
wis- en sterrenkunde.
Geneeskunde. 1798 van Swinden J.H. en van Gesscher Dav. Verzameling van
stukken, betrekkelyk de aanstelling eener Commissie van geneeskundig toevoorzicht
te Amsterdam. Amsterdam 1798 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1798 van Swinden J.H. en van Gesscher Dav. Rapporten strekkende
als bylaagen tot de verzameling van stukken, betrekkelyk de aanstelling eener
Commissie van geneeskundig toevoorzicht te Amsterdam. Amsterdam 1798 in 8 (Bi
Un Amsterdam).
1679 van Swinderen Hendr. Een bloeyende roos, gewortelt in Gelderlandt, gewassen
in Hollandt, ontslooten in Engelandt, en geopenbaert in Utrecht. Utrecht 1679 kl in
8 (Bi Un Amsterdam).
Pokken. 1651 Swinnas Will. Kinderpocken en maselen, na haren aerdt, oorsaken,
kenteeckenen, voorteeckenen ende genesinge rechtmatigh beschreven. Den Briel
1651 in 12. (Bi Un Amsterdam).
Pest. 1664 Swinnas Will. De pest-strijt, beharnast met veel voortreffelijke
geneesmiddelen. Leyden, le Carpentier 1664 in 12 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1714 Sydenham Thom. Brevis morbos aurandi methodus. Dat is:
Korte leerwys om ziekten te geneezen. Uit het Latyn vertaald door Henr. Buyzen.
Haarlem 1714 in 8; 2e druk Haarlem 1727 in 8; 3e druk Amsterdam 1736 in 8; 4e
druk Amsterdam 1741 in 8; Amsterdam 1746 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Thomas Sydenham, Winford-Eagle 1624 † London 1689, doctor in de geneeskunde
te Cambridge. Zijn volledige werken verschenen te London in 1685, met 14 latijnsche
uitgaven en verscheidene vertalingen.
Geneeskunde [1530 Sylvius]. Hier beghint een nuttelijck boeck / vanden Vrinen /
wt Galienus / en Auicenna en meer an = / derē der bester ēn out / ste expertster
medi/cijn boecken / Hier beghint dat rechte fundament /
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der Medicinen / Hier begint een / Boeck vanden Pockene / Hier beghint meester
Ioannis de Vi/go boeck vanden Pocken / Eē practikelike Chi/rurgie Hier eyndet dit
boeck / allē practisinē tot hulpe, be/trouwēde een verbeteringe vandē experstē pratisi
= / nē, en ist dat hē belieft vermeerderinghe, allē menscē / tot dienste, Gheprent
Thantwerpen indē guldē Een/hooren, by mi Willem Vorsterman / Int iaer ons Hee/rē
M.CCCCC.XXX. den ij dach in die Oostmaēt. (18.8 × 14.3 cm, (18) pp + 275 fo +
(8) pp, Kon Bi Haag, Bi St Jan's Gasthuis Brugge).
Vermeld bij W. Nijhoff en M.E. Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie van 1500
tot 1540, nr 1971. Aan het exemplaar van Brugge ontbreekt het titelblad; de voorrede
‘Tot den leser’ bedraagt 2 pp, en de ‘prologhe’ 8 pp, geteekend Petrus Sylvius
Antverpianus, Anno MDXXX. Daarna komen de verklaring van de hemelsche
teekenen, de kennis van het bloed, de twaalf teekenen, de vier ‘complexien Sanguinius,
Colericus, Flegmaticus en Melancolicus’, de verklaring op de twaalf maanden, de
bereiding van een water der ‘jeught ende der deught’, om te eindigen met het beeld
van een menschengeraamte. Het boek zelf bevat de volgende verhandelingen waarvan
eenige in den titel vermeld worden:
fo 1. Tractaat van de urinen.
fo 12. verso. Eenige kenteekens der ziekten.
fo 13. De namen der evelen in het latijn en in het vlaamsch.
fo 14 verso. De producten in de apotheek: gewichten, namen en krachten der
kruiden, de waters, de oliën, de stropen, enz.
fo 48. De distillatie van de waters.
fo 65. De eigenschappen der waters voor de gezondheid van den mensch.
fo 99. De vrouwenziekten.
fo 105 verso. De ziekten der kinderen.
fo 106 verso. Een traktaat van de pokken van Meester Joannis de Vigo.
fo 124. Een boek over de pestilentie.
fo 138. De praktische chirurgie.
fo 233. De beproefde geneesmiddelen.
fo 272. Een traktaat over het meesteren van paarden.
fo 273. Een traktaat over de kracht van zekere wateren.
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Op het einde een alphabetisch register van zaken waaraan waarschijnlijk een blad
(het laatste) ontbreekt.
Over Petrus Sylvius van Antwerpen wordt door C. Broeckx in Essai sur l'histoire
de la medecine belge niets vermeld. De Biographie Nationale (XXIV p 402) bevat
een aanteekening van Ch. Van Bambeke.
Geneeskunde [1540 Sylvius] Tfundament der Medicinen ende Chyrurgien / Een
boeck vanden vrinen / ende andere teekenen der siecten / Dye crachten vanden
cruyden / haer wateren totter Medicinen / Die Olien / Die Syropen / Die Clisterien /
Die Pillen / Die Electurarien / Die Plaesteren en Salven der Medicinen en
Chyrurgien / Vander vrouwen siecte / Die Pocken / Der kinderen Passien: en een
boeck van die Pestilentie / Een practikelike Cyrurgie door de experte goet bevondē
/ waer af hier ōme die tafel volcht.
Ecclesias tiei XXXVIII.
Honora Medicā 7ĉ deinceps / Qui delinquit in conspectu eius qui fecit eum, incidet
inmanus Medici. Cum gratia et priuilegio.
(28 × 19.6 cm, 153 fos onvolledig, Kon Bi Brussel III 17382 B).
Door W. Nijhoff en M.E. Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot
1540, nr 1972: Hier eyndet dat boeck allē practisinē tot hulpe, betrouwēde een
verbeteringe vandē expertsē practisi / nē, en ist dat hē belieft vermeerderinge / allē
menschē / tot dienste. Geprent Thantwerpen in dē guldē Een / hooren / By my Willem
Vorsterman. Int Iaer ons / Heeren M.CCCCC.XL. den xvij dach vā Meert. (162 fo,
Amst. Un Bi Antwerpen Stadsbi).
In 1622 zou een uitgave verschenen zijn te Rotterdam bij Bastiaensz.
Pest. 1664 Sysmus Hub. De pest, naaukeurig onderzocht, grondigh geneesen, en
volmaakter als oit beschreven. Amsterdam van Duisbergh 1664 in 8 (Bi Un
Amsterdam).

T
Tacconi C. Zie Benevoli 1770.
Heelkunde. 1557 Tagaultius Joan. Der chirurgijen instructie oft
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onderrechtinghe in vijff boecken ghedeylt. Waer by ghevoecht wordt het zeste boeck
tracteerende van de materie der chirurgijen beschreven door Jac. Holerius. Nu eerst
uuten lat. int. Nederl. overgh. door Lambr. van Tuylt. Tantwerpen, Arn. Birckman
1557 in 4. (Bi Un Amsterdam).
Tak Jan. Zie Ellis 1756.
Tame T. Zie Croissant 1728.
Anatomie [1732 Tassin] De Behandeling van de ontleedkonst, Benevens de
Verhandeling der Spieren in 't generaal en in 't byzonder; Beschreven door Leonard
Tassin, Chirurgyn Major van het Koninklyke Hospitaal, en van de Stadt Maastricht.
Uit het Fransch in 't Nederduitsch vertaalt, door Pieter Samson, Voor dezen chirurgyn
in dienst van wylen zyn Czaarsche Majesteit Petrus den Eerste, Nu chirurgyn te
Amsterdam. Te Amsterdam, By de Erven van J. Ratelband, en Compagnie, op de
hoek van de Kalverstraat, aan den Dam. 1732 (15.2 × 9 cm, (16) + 260 pp, Bi Un
Gent me 1168).
Titelplaat verbeeldende een lijkschouwing. Opdracht van den vertaler P. Samson
aan G. Röell, J. Burmannus, P. Worst, H. Ulhoorn. Voorrede van den vertaler. Daarna
twee Nederlandsche verzenstukken op de vertaling door J. van Neck en H. Schouten.
Register van 34 + 29 hoofdstukken. Daarna het overzicht.
Anatomie. 1780 Tassin Leon. Ontleedkundige behandelinge, benevens de
verhandeling der spieren. Uit het Fransch in het Nederd. vert. door Piet. Samson.
Amsterdam 1780 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Oogheelkunde. 1735 Taylor Joan. Vertoog over de ziektens van het onmiddellijk
werktuig des gezichts. Uit het Fr. Amsterdam 1735 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. [1782 Teissier] Verhandeling over de Magnesia alba, en deszelfs
heilzaam gebruik tot Behoud of Herstellinge der Gezondheid. Door Jas Teissier,
Autheur van verscheide Werken. Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano.
Juvenalis. Gedrukt voor rekening van den Autheur, en te bekomen by Yntema en
Tieboel, en andere Boekverkoopers, te Amsterdam. MDCCLXXXII. (22.2 × 13.7
cm, 53 pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 3007).
Magnesia alba, wel meer dan 3000 jaren voor J.C. gebruikt, werd onder talrijke
benamingen gebruikt: scheivogt,
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menstruum, algemeen geneesmiddel, panacea universalis, filosoofschensteen, alkakest,
magisterium, magnesia. Het product werd verkocht te Amsterdam in doozen met het
opschrift magnesia alba anglicana, geteekend en verzegeld door James Teissier.
Reeds dus het bestaan van een pharmaceutische specialiteit!
Bedrijven [1790 Teisseire] Verhandeling over den tegenwoordigen staat der
Zuikermolens omstreeks de Stadt Batavia, Benevens de middelen tot derzelver herstel,
en eenige verdere daar toe betrekkelyke aanmerkingen, door Andries Teisseire (In
Verhandel. Batav. Gen. 1790 V pp 17-215, Bi Un Gent Hi 9696).
Aanplanting van suikerriet, bedrijf en economische bespiegelingen.
Heelkunde. 1791 van Tekelenburg J. Waarneeming van een Kankergebrek. Haarlem
1791 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1789 Temmerman Theod. Gerh. Oudheid- en geneeskundige
verhandeling over de demonische menschen. Haarlem 1789 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Pediatrie. 1725 Ter Braak B. Eerste melk der zuigelingen. Leiden 1725 in 8.
Tuinbouw [1750 ten Brink] Kort Voorstel Waar door geleerd kan worden Hoe een
Treck-kas te Maaken, om in deselve vroege Persiken, Druyven, Meloenen, Aardbezien
en Bloemen te Teelen. Door Hendrik ten Brink, Tuynman by de Hr. Cornelis Munter,
onder Velsen. Met Figuuren. Te Haarlem, By J. van Lee, op de Markt, 1750. (15.6
× 9.5 cm, 26 pp, Kon Bi Brussel VH 59373).
Beschrijving van een broedkas met schets.
Verloskunde [1782 Terne] Vroedkundige waarneeming van het verlossen van een
terug gebleeven hoofd in de baarmoeder, door C. Terne, voordeezen Chirurgyn te
Amsterdam, thans Med. Doctor, Stads Praelector in de Vroedkonst en Stads
Vroedmeester te Leyden. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1782 VII2 pp 527-542,
Bi Un Gent me 366 a).
Geneeskunde [1784 Terne] Over de Spreuk van den Grooten Boerhaave, Simplex
veri Sigillum. Door C. Terne, Medicinae Doctor, Praelector in de Vroedkonst, en
Stads Vroedmeester te Leiden. (In Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1784 IX pp 1-180,
Bi Un Gent me 366 a).
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Pharmacie [1789 Terne] In hoe verre zou men, by gebrek van de Apotheek, uit
Kelder en Keuken de vereischte Geneesmiddelen, ook tegen de zwaarste ziekten en
kwaalen, zo uit- als inwendig, kunnen bekomen; mits uitzonderende de volgende
middelen, Kina, Kwik, Opium, Staal, Delfzuuren, Rhabarber en Ipecacoanna? (In
Handel. Gen. Gen. Amsterdam 1789 XIII2 pp 361-520 Bi Un Gent me 366 a).
Diergeneeskunde. 1745 Terne C. Verhandeling over de inlandsche paarden.
Amsterdam 1745. Nieuwe druk door M. Duts, Amsterdam 1795 in 8.
Hygiene. 1785 Terne C. Over de schadelijkheid der begravenissen binnen de steden
en kerken. Middelberg 1785 in 8.
Verloskunde [1784 Terne] Lucina ontdekkende De waare oorzaaken, der onkunde
en onbekwaamheid van de meeste Vroedvrouwen, binnen onze Republiek, zoo in
zommige Steden als inzonderheid op het platte Land: en, de waare wegen en middelen
aantoonende waar door men onze Republiek gemakkelijk zoude kunnen voorzien,
van welopgevoede, deugdzaame, oordeelkundige, handige, en bekwaame
Vroedvrouwen. Door C. Terne, Med. Doct. Praelector en Stads Vroedmeester te
Leyden.
Die Vorst handeld verstandig, welke in 't vernuftig aankweeken en vermeerderen
van zijne Onderdaanen de vergrooting van zijn inkomen zoekt. Nu zijn wij overtuigt,
dat de vrees voor zwaare baaringen en voor den dood, de vrees, om veele kinderen
te baaren een machtige invloed heeft op zwakke gemoederen, maar de ondervinding
leert ook, dat bekwaame Vroedvrouwen een groote gerustheid voor de Vrouwen
kunnen te weeg brengen en in waarheid, ook veele het leven en gezondheid redden
als goede Geneesmeesteren hunne vlijt daar bij komt. Suszmilch.
Te Leyden, By C.F. Koenig, MDCCLXXXIV. (19.6 × 11.6 cm, (4) + 172 pp, Bi
Un Amsterdam, Bi Un Gent me 2604).
Opdracht aan de vrouwen in Nederland, bericht tot den lezer.
Geneeskunde. 1765 Tersier Abr. Ontwerp over het misbruik van aderlatingen,
purgatiën en spaanse vliegen. Dordrecht 1765 in 8. (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1793 Tersier Barth. De geneeswijze der drenkelingen. Leyden 1794
in 8 (Bi Un Amsterdam).
Pokken. 1797 Tersier B. De behandeling der ingeënte, op de natuurlijke kinderpokjes
toegepast. Haarlem 1797 in 8; Haarlem 1820 in 8, 2e uitgave (Bi Un Amsterdam).
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Tersier B. Zie 1772 Plenck, 1773 Unzer.
Geneeskunde [1782 Theden] Genees- en Heelkundig Onderwys voor Land- en
Zee-Chirurgyns, Vervattende een kort begrip der ontleed- gezondheid- ziekte- geneesen heelkunde, nevens de nieuwste en zekerste Genees- en Heelmiddelen; door Joh.
Christ. Ant. Theden, Koninglyken Pruissischen derden Generaal-Chirurgyn, Wondarts
der Artillerye, en Medelis van de Roomsch Keizerlyke Academie der
Natuuronderzoekeren. Uit het Hoogduitsch vertaald, en met de gewoone ziekten ter
Zee, derzelver behandelinge en verdere aanmerkingen, verrykt, door A. Schrage. Te
Amsteldam, By J.B. Elwe, Boekverkooper, MDCCLXXXII. (22 × 13.7 cm, (4) +
439 + (5) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1655).
Voorbericht van den vertaler, overzicht in 16 niet genummerde hoofdstukken, register.
Een 2e uitgave in 1817 Amsterdam in 8.
Geslachtsziekten. [1786 van Thente] Korte Onderrichting op de Behandeling der
Venus-ziekte ten Platten Lande, Geleezen in het Koninglyk Genootschap der
Geneeskunde van Parys, in de zitting van den 12 september 1786. Opgestelt en bekent
gemaekt op bevel der Regeering. Uyt het Frans in het Nederduits gebragt, met eene
Voor-reden en Aenteekeningen verrykt Door P.J. Van Thente, Heelmeester in Gend.
Tot Gend, By Louis Le Maire, Boekdrukker en Boekverkooper op den Kauter. (19.9
× 11.6 cm, (6) + X + 48 pp, Bi Un Gent me 2096).
Opdracht aan geneesheer B. Coppens te Gent, voorrede van den vertaler. Overzicht
onder vulgarisatievorm met een reeks van 22 geneesmiddelen. Dat stukje werd te
Rotterdam in 1792 herdrukt, na de Verhandeling over de Venusziekten door Plenck.
van Thente P.J. overleed in 1824.
van Thente P.J. Zie 1786 Anonymus.
Geneeskunde. 1531 Thibault Jan. Den Tresoor van den Preseruatyve remedien ende
cure (wel geexperimenteert) vander Pesten ende pestilentiale cortzen, metter
declaratien ende oorspronck der natuerlijcker fleerçijnen ende in wat manieren die
moeten wederkeeren, met sommighe allegatien ende recepten teghen die vallende
siecte, Pleuresis ende apoplexien. Ende tgene dat eenen perfecten Medecijn
toebehoort, etc. Ghedr. Tantwerpen by my Marten de Keyser 1531 in 4 (Bi Un
Amsterdam).
Landbouw [1792 Thys] Memorie of Vertoog door Isfridus Thys,
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Canonik van Tongerloo, voortyds Capellaen te Mierlo, Over het uytgeven en tot
culture brengen der vage en inculte gronden in de Meyerye van 's Hertogen-Bosch;
door de vrienden der zelve bekroond ten jaere 1788. Voerende voor zinspreuk: Quis
neget ingenium nostrâ magis arte juvari Ut solet assiduo vomere cultus ager? Ita
Jacob. Tevius J.C. Labor omnia vincit Improbus. Virg. Georg. I.V. 145. En luyd
byna in onze tael:
Wie loochend dat een man word wys door steeds studeren
Gelyk het land word goed door 't roeren van de ploeg?
Wie dan gestadig werkt, en zal 't zig niet bezeeren;
Maer zal al voor de hand verwinnen laet of vroeg.

Tot Mechelen, By Petrus-Josephus Hanicq, Boek-drukker op de Yzerelene. 1792.
Met goedkeuringe. (21 × 13 cm, 426 + (3) pp, Kon Bi Brussel VH 5979).
Titelplaat verbeeldende landbouwers aan het werk.
Programma voor den wedstrijd ingericht door de Vrienden der Meyerye. Voorrede
(pp 7-27) waarin in het begin wordt gezegd dat door Adam's schuld de mensch
verplicht wordt de aarde te bewerken.
Het boek bevat 3 deelen: 1) de toestanden op de Meyerye van 's Bosch, 5
hoofdstukken pp 28-105; 2) de noodige eigenschappen van een goeden landbouwer
en de methoden om den grond te verbeteren, 4 hoofdstukken pp 106-268; 3) de wijze
hoe de vage gronden tot bebouwen kunnen gebracht worden, 7 hoofdstukken pp
269-426. De goedkeuring is te Mechelen op 16 maart 1792 geteekend door J.F.
Vandermaeren, Kanunnik der Metrop. Kerk en boekenkeurder.
Water. 1800 Thilenius M.G. Beschryving van het Fachinger mineraal water en
deszelfs heilzaame werkingen. Amsterdam 1800 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geslachtsziekten. 1775 Thion de la Chaume M.C.F. Verhandeling over de
Venusziekten. Uit het Fransch. Amsterdam 1775 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Thomassen a Thuessink, E.J. Zie Thuessink, Kaempf, White Th.
Plantenkunde [1786 Thouin] Verhandeling Over de Kweeking der Planten van de
hooge Bergen, gewoonlyk genaamd Alpische planten, door den Heer Thouin. (In
Verhandel. Utrecht 1786, IV2 pp 22-35, Bi Un Gent Hi 9653).
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Evert Jan Thomassen a Thuessink werd geboren te Zwolle op 6 aug. 1762 en overleed
te Groningen op 3 juni 1832, studeerde te Harderwijk in de wijsbegeerte en de
geneeskunde. Na zijn promotie in de wijsbegeerte werd hij hoogleeraar in dat vak
te Franeker; hij verkoos echter de geneeskunde verder te bestudeeren en promoveerde
in 1785 in de geneeskunde te Leiden. Na in den Haag gepractiseerd te hebben werd
hij in 1794 hoogleeraar in de geneeskunde te Groningen, tot 1819.
Pharmacie [1789 A Thuessink] In hoe verre zou men, by gebrek van de Apotheek,
uit Kelder en Keuken de vereischte Geneesmiddelen, ook tegen de zwaarste ziekten
en kwaalen, zo uit- als inwendig, kunnen bekomen; mits uitzonderende de volgende
middelen, Kina, Kwik, Opium, Staal, Delfzuuren, Rhabarber en Ipecacoanna? Door
E.J.T.A Thuessink, A.L.M. Med. en Phil. Doctor, 's Lands Medicinae Doctor in 's
Hage, medelid van de Koninglyke Maatschappy der Geneeskunde, en van de Societeit
van Nat. Historie te Edinburgh, van de Hollandsche en Zeeuwsche Maatschappyen,
van het Museum te Parys, van de Utrechtsche Maatschappy Vlyt is de voedster der
Wetenschappen, en van de Correspondentie Societeit in 's Hage. (In Handel. Gen.
Gen. Amsterdam 1789 XIII3 pp 853-1118, Bi Un Gent me 366 a).
Geneeskunde [1790 A Thuessink] Verslag van eenige proeven, genomen met het
cuprum ammoniacum: door E.J. Thomassen A Thuessink. (In Verhandel. Zeeuwsch
Gen. 1790 XIV pp 363-396 Bi Un Gent Hi 1902).
Gunstig gevolg na gebruik van cuprum ammoniacum bij zenuwziekten.
Geneeskunde. 1794 A Thuessink E.J. Waarnemingen omtrent de weergesteldheid
en ziekten van 's Gravenhaege in 1791-1793. 's Gravenhage 1794 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Heelkunde [1798 Thuessink] Geval van een gelukkige geneezing eener borstwonde.
Medegedeeld aan het Bataafsch Genootschap der proefondervindelyke wijsbegeerte
te Rotterdam. Door E.J.T. à Thuessink, M.D. (In Verhandel. Batav. Gen. 1798 XI
pp 1-9, Bi Un Gent Hi 9621).
Geneeskunde. 1799 A Thuessink E.J. Waarnemingen omtrent de ziekten in het
clinicum van Groningen. 1799 in 8 sl (Bi Un Amsterdam).
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Thunberg Cas. Petr. Zie 1786 Houttuyn.
Plantenkunde [1782 Thunberg] Beschryving van twee nieuwe soorten van
palmboomachtige gewassen, Uit Japan en van de Kaap der Goede Hope; met eenige
Aanmerkingen omtrent de Bloemen van de Varens en dergelyke planten; door Karel
Pieter Thunberg. (In Verhandel. Maatsch. Gen. Haarlem 1782 XX2 pp 419-434, Bi
Un Gent Hi 2048).
Studie van Cycas en van Zamia.
Diergeneeskunde. 1769 Tideman H. Brief aan N. Havinga tot verhoedinge en
versagtinge van de ziekte van 't rundvee. Groningen 1769 in 8.
Pharmacie [1770 Tieboel] Verhandeling over de bereiding van het Oleum Animale
Dippelii, door B. Tieboel, Apotheker te Groningen. (In Verhandel. Maatsch. Wet.
Haarlem 1770 XII pp 121-146, Bi Un Gent Hi 2045).
Bereiding uit olie van Hartshoorn, door behandeling met water, door destillatie
en door afscheiding in een scheitrechter.
Pharmacie [1773 Tieboel] Verhandeling over de zoete olie van koperrood, pynstill.
vogt van Hoffman, en aether. geest van Frobenius; door Boudewyn Tieboel. (In
Verhandel. Maatsch. Wet. Haarlem 1773 XIV pp 131-294, Bi Un Gent Hi 2045).
Frobenius schijnt het meest gewerkt te hebben over aether die in mengsel met spiritus
het vocht van Hoffman uitmaakt. De Latijnsche namen van de 3 producten zijn resp.
oleum vitrioli dulce, liquor anodynus mineralis Hoffmannii, aether of spiritus
aethereus Frobenii.
Pharmacie [1771 Tieboel] Verhandeling over de bereiding der tincturen, welke in
de geneeskunde gebruikt worden: benevens eenige proeven, om dezelve, volgens
eene nieuwe manier, voordeeliger, in korter tyd, en krachtiger te bereiden. Door
Boudewyn Tieboel. (In Verhandel. Zeeuwsch Gen. 1771 II pp 231-274, Bi Un Gent
Hi 1902).
Twee soorten van tincturen: ‘de enkelde (Tincturae Simplices) welke, behalven het
scheivocht (menstruum), maar uit één ingredient, of enkeld geneesmiddel bestaan.
De samengestelde (Tinct. Compositae), waartoe meer dan een enkeld genomen
wordt.’ Bereiding van tinctuur van castoreum, van succinum, van myrrha, van gomlak,
van kina, van rhabarber.
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Chemie. 1775 Tieboel B. Proeven met den papiniaanschen pot van Andreus Leopold
Haan. Amsterdam, Schalenkamp 1775 in 8.
Water. 1776 Tieboel B, Scheikundige waarneming, dienende tot nader betoog van
de aanwezigheid des ijzers in het sneeuw- en regenwater. In Verhandel. Holl. Maatsch.
Wet. Haarlem 1776 p 306.
Chemie. 1777 Tieboel B. Scheikundig onderzoek omtrent een soort van valsche
mirrhe. Hedend. Vaderl. Letteroef. Amsterdam 1777 VI 2 p 487.
Chemie. 1778 Tieboel B. Scheikundig onderzoek omtrent den aard der graveelstoffe.
Hedend. Vaderl. Letteroef. Amsterdam 1778 VII 2 p 7.
Chemie. 1879 Tieboel B. Over de bereiding der potasch. Alg. Letteroef. Amsterdam
1779 I 2 p 344.
Chemie [1781 Tiboel] Verhandeling over de vaste lucht, door Boudewyn Tiboel.
(In Verhandel. Batav. Gen. 1781 V pp 99-192, Bi Un Gent Hi 9621).
Studie van de vaste lucht, de gephlogisticeerde of besmette lucht, de brandbare lucht,
de niterlucht, de alcalilucht, de zeezuurlucht, de dephlogisticeerde lucht. De studie
is nog volledig in het kader van het phlogiston. Zonderling genoeg, de schrijver komt
tot het besluit dat de verschillende luchten niet als oorspronkelijke natuurlijke
verschillende luchten moeten beschouwd worden, maar als toevallig verschillende;
de zuivere homogene lucht is de grondsteun van al die verschillende luchten, die niet
onderling verschillen, voor zoo verre de hoofdstoffelijke lucht verschillende
heterogene deelen bij zich voert.
Chemie [1786 Tiboel] Antwoord op de vraag, voorgesteld door het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van Konsten en Wetenschappen, Welke zijn de eigenlijke
Oorzaken, waarom de Scheikunde bij onze Nabuuren, en vooral bij de Duitschers,
in meer aanzien, en algemeener oefening is, dan in ons Vaderland? Welke is de beste
wijze om, ten minsten, in de voornaamste Steden van onze Unie, de Scheikunde in
hare grondbeginselen te doen onderwijzen? Welke zijn de bekwaamste middelen,
om die noodzakelijke en voor den mensch heilzame kunst bij de
Artzenij-Mengkundigen in algemeener oefening te brengen? en eindelijk, hoe zoude
men de deugdzaamheid der chemische bereidingen, inzonderheid die van buiten
ingevoerd worden, best kunnen onderzoeken, ten einde de vervalsching
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voor te komen? Onder de Zinspreuk: Salus Populi Suprema lex esto, Door B. Tieboel
(In Verhandel. Utrecht 1786 IV1 pp 1-107, Bi Un Gent Hi 9653).
Verhandeling in het kader van de zuivere chemie, met aanteekeningen over
toepassingen.
Chemie. 1792 Tiboel B. Over het zwavelwater. Alg. Konst- en Letterbode 1792 I p
204.
Chemie. 1800 Tiboel B. Over de aanweezenheid der campher in de aetherische oliën.
Eene zeer gewigtige waarneming. Alg. Vaderl. Letteroef. Amsterdam 1800 X 2 p
513.
Geneeskunde. 1728 Tilly Claas. Omstandig Berigt van het worden en ontworden
des steens en graveels in ons, in veelerhande qualen. Haarlem 1728 in 8; 2e druk
Haarlem 1731; 4e druk Haarlem 1741 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1792 Tilly Leend Jonkhout, Omstandig berigt van het worden en
ontworden des steens en graveels in ons, en veelerhande qualen. 7e druk Haerlem
1792 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Hygiene. 1763 Tissot Sim. Andr. Huishoudelijk handboek, of nodige onderrichting
tot behoud der gezondheid. Amsterdam 1765 in 8; 2e druk Amsterdam 1765 in 8 (Bi
Un Amsterdam).
Hygiene [1765 Tissot] Raedgevinge voor de gezondheud van den gemeenen Man,
van Landlieden, En alle die de hulpe van een bequaem Genees of Heelmeester
ontbreken, of niet spoedig genoeg bekomen konnen; Dienende gelykelyk tot een
nuttig Genees en Heelkundig Handboek voor Landheeren, Pastores, weldoende
Lieden, Dorp-Heelmeesters, en alle die zig uit menschens liefde of beroepinge met
het genezen van zieken bemoeien. In het Fransch geschreven door den Heere Tissot,
Doctor in de Medecynen: Na den tweeden Druk vertaelt, met aenteekeningen en
invoegzels vermeerdert, en verder na de gesteltheid van ons Land geschikt door
Lambertus Bikker, Doctor in de Medecynen. Tot Brugge, By Joseph Van Praet,
Drucker 's Lands van den Vryen 1765 (16.5 × 9.9 cm, 40 + 563 pp, Stadsbi Antw nr
4076).
Voorrede van den vertaler, inleiding, approbatie geteekend te Brugge A. Van Tienevelt
4 april 1764, en te Gent J.F. Diericx 8 april 1765; 35 hoofdstukken; tafel van 71
geneesmiddelen; tafel der 35 hoofdstukken.
Hygiene [1772 Tissot] Tissots en Bickers Raadgeeving voor de Ge-
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zondheid van den gemeenen Man van Landlieden en allen, die de hulpe van eenen
bekwaamen Genees- of Heelmeester ontbeeren, of niet spoedig genoeg bekomen
kunnen; Dienende tevens Tot een nuttig Genees- en Heelkundig Handboek voor
Landheeren, Dorp-Leeraaren, weldaadige Lieden, Dorp-Heelmeesters, en allen die
zig uit menschenliefde of beroepshalve met het geneezen van Zieken bemoeijen.
Derde Druk aanmerkelyk vermeerderd en verbeterd. Te Rotterdam, By Reinier
Arrenberg, MDCCLXXII (20.4 × 12.5 cm, XXXII + 752 pp, Bi Un Gent me 3262,
Bi Un Amsterdam).
Opdracht aan Jan Cordelois, hoofd-officier der Stad Rotterdam door den uitgever
Arrenberg, Voorrede van den vertaler, Inleiding, 39 Hoofdstukken, Tafel van 71
geneesmiddelen, register der hoofdstukken.
Hygiene [1783 Tissot] Tissots en Bickers Raedgeving voor de Gezondheyd van den
gemeenen Man, Van Landslieden, en alle die de hulpe van eenen bekwaemen Genees
of Heelmeester ontbreken, of niet spoedig genoeg bekomen konnen; Dienende Tot
een nuttig Genees- en Heelkundig Handboek voor Lands-Heeren, Dorp-Leeraeren,
weldaedige Lieden, Dorp-Heelmeesters, en alle die zig uyt menschenliefde of
beroepshalve met het genezen van Zieken bemoeyen. Tweeden druk. Aenmerkelyk
vermeerdert en verbetert. Eerste Deel. Tot Brugge, By Joseph van Praet, Drukker
der Stad en Lande van den Vryen. MDCCLXXXIII (16.5 × 9.1 cm, XXXIII + (1) +
367 pp, Kon Bi Brussel VH 7858). Tweede deel ((2) + 384 pp).
In het 1e deel: opdracht aan Van Hende licenciaet in de geneeskonst door den drukker
Joseph Van Praet; voorrede van den vertaler; inleiding; approbatie uit Brugge 30
Aug. 1783 geteekend J.F. De Gryse Lib. Cens. en door L. Van Haveskercke Lib.
Cens. Reg.; 27 Hoofdstukken.
In het 2e deel: hoofdstukken 28 tot 39. Op p 351 de tafel van 71 geneesmiddelen.
Van de Raedgevinge vermeldt de Catalogus van de Hollandsche Maatschappij ter
bevordering der Geneeskunde de volgende uitgaven: Rotterdam 1764 in 8, 2e druk
Rotterdam 1765 in 8, 3e druk Rotterdam 1772 in 8, 4e druk Rotterdam 1780 in 8.
Geslachtsziekten. 1771 Tissot S.A.D. Het onanismus of verhandeling over de ziekten
oorspronglijk uit de zelfbesmetting. Utrecht 1771 in 8; 2e druk Utrecht 1775 in 8; 3e
druk Amsterdam 1822 in 8; 4e druk Amsterdam 1827 in 8 (Bi Un Amsterdam).
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Geneeskunde. [1772 Tissot] S.A.D. Tissot, Lid van de Koninglyke Societeit te
London, en Medelid van de Academien van Basel en Bern, van den Aart en
Geneeswyze van verscheidene Zwaare Ziekten; Als zwarte ziekte van Hippocrates,
de kinderpokjes, beroerte en verlamming, de waterzucht, het loodkolyk, en de ziekten
uit spoor-rogge, of bedorven rogge. Waar by De Vermaarde Brief aan Graaf Roncalli,
over de Inenting der Kinderpokjes. Te Leiden, By S. en J. Luchtmans, Te Harlingen,
By F. vander Plaats & Junior. MDCCLXXII. (22 × 13.1 cm, (4) + 350 pp, Bi Un
Gent me 1593, Bi Un Amsterdam).
Voorrede van den Schrijver uit Lausanne 23 Nov 1769. De stukjes worden elk aan
gekende menschen onder vorm van brief gericht: Zimmermann, Alb. von Haller, G.
Baker, Fr. Roncalli.
Geneeskunde. 1774 Tissot S.A.D. Verhandeling over de vallende ziekte. Uit het
Fransch. Amsterdam 1774 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1775 Tissot S.A.D. De gezondheid en ziektens der geleerden en van
alle zwakke, veelzittende en veeldenkende lieden. Uit het Fransch door L. Bicker.
Utrecht 1775, 2e druk. (Bi Un Amsterdam).
Geneeskunde. 1779 Tissot, Sim. Andr. Raadgeevingen voor de gezondheid der groote
en rijke lieden. Naar het Fransch door Lamb. Bicker. Rotterdam 1779 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Pokken. 1782 Tissot. Tractaet der inenting van de kinderpokjes en mazelen. Brugge,
J. Van Praet 1782 in 8.
Geneeskunde. 1791 Tissot S.A.D. Onfeilbare geneeswijze der vallende ziekte.
Amsterdam 1791 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Simon André Tissot, Grancy-Vaud 1728 † Lausanne 1797, doctor in de geneeskunde
van Montpellier in 1749 en arts te Lausanne. Zijn Avis au peuple sur sa santé
verscheen te Lausanne in 1761 in 12, daarna te Parijs in 1767 in 12, 1768 in 12, te
Lausanne in 1799 als 12e uitgave.
Titsingh A. Zie De Beaulieu 1731.
Heelkunde. 1730 Titsingh, Abr. De verdonkerde heelkonst der Amsterdammers uit
hunne eigen handvesten, door redelyke oeffeningen opgehelderd. Alkmaar 1730 in
4; 2e druk Amsterdam 1753 in 4.
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Heelkunde. 1731 Titsingh, Abr. Heelkundige verhandeling over de steen en het
steensnijden. Amsterdam 1731 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde [1732 Titsingh] Heelkundige Verhandeling Over de Tegennatuurlyke
Splytinge der Rugge-graat. Geschreven aan den uitmuntende Chirurgyn Hendrik
Ulhoorn. Door Abraham Titsingh. Te Amsterdam, By Gerrit Bouman, Boekverkoper,
over 't Meisjes Weeshuys. (20.3 × 12.2 cm, (4) + 196 + (2), 4 platen, Bi Un Gent me
3131).
Titelplaat met de volgende uitlegging van de zinspreuk:

Verklaring Van de Zinspreuk op de Tytelplaat. Honesta: Publica.
Men stelle, al wat de Konst verrigt,
Vry voor een ieders oog in 't ligt:
Elk, die getrouw is in zyn wandel,
En nuttelyk zyn penne voert,
Schroomd niet, schoon hem in al zyn handel,
De Nyd afgunstelyk beloert.
Die 't zyn, en 't schynen, kan verklaaren,
Vreest oog, nog tong van Lasteraaren:
Die zich in zyne Konst vermeet
Meer uit te werken, dan hy weet,
En zulks vertoond in woorde en Boeken,
Die voegt geen daad by zyne faam;
Want hoog-Geleerden onderzoeken,
Of 't meesterschap is daad, of naam:
Hy zal den Lauwerkrans nooit krygen,
Die niet wel spreeken kan, of swygen.
OTTO VAN VEEN
Nog vrees, nog wensch.

Het jaartal 1732 wordt bepaald door de inlichting op het einde van den brief: ‘In myn
Geboortenstad geschreven den 1ste Julius 1732’. Na den brief komt nog een lofzang
door Leonardus Koster, en een achttal verzen van Titsingh zelf.
Heelkunde. 1733 Titsingh Abr. Replieq op het tractaat, genaamt Tweede vertoog
van Hendrik Ulhoorn over het ongemak van de spina biKda. Amsterdam 1733 in 8.
(Bi Un Amsterdam).
Geslachtsziekten [1742 Titsingh] Cypria tot Schrik van haar bondgenooten, en
Redding der gestruikelden; ter eere van de Heelkonst, en
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tot dienst der Heelmeesteren geschreeven door Abraham Titsingh Stads Chirurgyn
van den Gerechte te Amsterdam. Eerste Deel. t'Amsterdam, By Joannes Gysius,
Boekverkooper op de Waal, MDCCXLII. (20 × 15 cm, (36) + 540 pp, Bi Un
Amsterdam, Kon Bi Brussel VH 7867).
Een titelplaat geteekend J. Lamsveld met rechtover de volgende verzen als uitlegging:

Verklaring van de Titel-Plaat.
Pallas verheven ziet het haartje hier in 't rond,
En met ontferming op Cypria, aan de grond,
Chirurgia staat naast den Schryver met te wyzen,
Verscheide boeken, hem de beste aan te pryzen,
Wyl hy tot nut der Konst getrouwelyk beschryft,
't Geen zyn ervarenheit door reden vond gestyft,
Zo van zig zelfs, als van zyn agterrugse stommen.
Cypria in 't verschiet zit op haar hurk te krommen,
Zy slaat haar oogen op Heelmeesters potte kraam,
Verlangd een warme teug decoctum in te slaan.
Geen wonder Cypria, wie zou geen hulp verlangen,
Die, zo als gy, geworgd word van het schuim der slangen.
Schep moed gestruikeld Mensch, wanneer gy zyt bezeerd,
Zit hier zyn Oeffening, die heelzaam kruid uitkeerd.
Zy staroogd na om hoog, en luisterd na uw klagten,
Zy ziet op Hippocraat, die kwaalen kon verzagten
Hy geeft de Schryver raad, gebruik ze zonder schroom,
Zyn kruiden groejen staag, gelyk zyn Lauwerboom,
Die al het onweer van myn Konstgenoot kan keeren,
Zyn Tyd toond vlerken als volwassen Arendsveeren.
Is Cypria besmet, gesmolten door verdriet,
Apollo op den weg haar gunstelyk beziet,
Hy wil zyn Heel-Konst met genegenheit betoonen,
Aan die door waare deugd het eind der Konst bekroonen,
En stadig waaken op een haast verbrooken zuil,
Zig schaamen over smet van Venus-giftig vuil.
Verlaaten 't snood gespuis van Cyprus-bondgenooten,
Om niet in eeuwigheit te worden uitgestooten.
Dit is hier kort'lyk in dit prentje uitgelegd,
Ziet voorts wat de Oeqening in kloeke bladen zegd.
Discendum & Docendum.

Prent en verklaring komen vóór het titelblad; op de achterzijde van het titelblad deze
8 verzen van Rabus:
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Laat dog geen vuil nog snood gehoefd,
Sardanapalussen nog Karels hier genaken:
Geen Nero nog Tibeer, behoeft
Zig met deez' bladen in zyn ontugt te vermaken.
Weg Messalynen ver van hier!
Weg Heliogabaals, weg geile Kleopaters!
Sta af, eer gy u brand aan 't vyer,
Men nood hier tugtige, maar geen verwyfde, of saters
Rabus.

Opdracht aan de ‘Heeren van den Gerechte der Stad Amsterdam’. Voorrede (15 pp)
geteekend uit Amsterdam 1 juni 1742. Daarna een lange reeks Nederlandsche
versstukken (11 pp) gevolgd door het portret van den schrijver geschilderd door I.M.
Quinkhart in 1742 en geëtst door I. Houbraken. De 7 versstukken zijn geteekend
Artis Amore, L. Coster, ‘Tuorum in me beneficiorum nunquam obliviscar’, ‘Meruitque
timeri non metuens’, L. Bruining, H. Vennius en O.V. Veen. Het laatste stuk,
rechtover het portret, luidt als volgt:
Op het afbeeldsel van den In Lands en Stads dienst, welgeproefden HEELMEESTER
ABRAHAM TITSINGH AMSTERDAMMER. In zyn agt-en vyftigste Jaar afgebeeld door
de konstige Meesters QUINEKHARD en HOUBRAKEN.
Dit Beeltenis vertoond na 't leeven,
Een Nedrig Deugdzaam Burger-man,
Die Amstels Heelkonst heeft beschreeven,
Daar Konst genoot op bouwen kan,
Nu komt hy Cypria beschouwen,
En haar genezinge 't ontvouwen,
Hy die oprecht is in zyn wandel,
En nuttelyk zyn penne voerd,
Schroomd niet schoon hem in al zyn handel,
De nyd afgonstelyk beloerd,
Die 't zyn en 't scheinen kan verklaaren,
Vreest oog nog tong van lasteraaren.
O.V. VEEN.

Het overzicht bezingt met een aanspraak aan de Kunstgenoten te Amsterdam die
‘veel geliefden vrienden’ worden genoemd; die aanspraak, met vele verzen bestrooid,
noemt tal-
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rijke schrijvers. De ‘eerste oeffening’ bedraagt pp 51 tot 334, de tweede pp 334-540.
Geslachtsziekten [1742 Titsingh] Cypria.... Tweede deel. t'Amsterdam, By Joannes
Gysius, Boekverkooper op de Waal, MDCCXLII. (20 × 15 cm, (4) + 630 + (34) pp).
Op de achterzijde van het titelblad deze 6 verzen:
Hier zien wy door de zaamenvoegzels heen,
Hoe 't Lighaam is met aderen doorweeven,
Met Slagad'ren, de Spieren, en het Been,
Hoe 't aangroeid, en bestaat, terwyl wy leeven,
Waar ieder deel, en hoe geplaatst, ons toond,
Met Konstgebouw, 't geen onze Ziel bewoond.

De ‘Derde oeffening’ op pp 1-389 en het vierde op pp 390-630. Op het laatste een
alphabetische bladwijzer der voornaamste zaken.
Genees unde. 1742 Titsingh Abr. Konst-broederlyke lessen, of noodige aanmerkingen,
wegens de koortszen op schepen van oorlog. Amsterdam 1742 in 8 (Bi Un
Amsterdam).
Heelkunde. 1750 Titsingh A. Diana, ontdekkende het geheim der dwaazen, die zig
vroedmeesters noemen. Ter eeren van chirurgia. Amsterdam 1750 in 4 (Bi Un
Amsterdam).
Heelkunde. 1751 Titsingh Abr. Rust uuren, besteed tot opbouw der loffelyke
heelkonst. Amsterdam 1751 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1752 Titsingh Abr. Geneeskunde des heelmeesters. Amsterdam 1752
in 8 (Bi Un Amsterdam).
Heelkunde. 1755 Titsingh Abr. Heelkonstige lessen voor de chirurgie van 's lands
oorlogsscheepen. Amsterdam 1755 kl in 8 (Bi Un Amsterdam).
Abraham Titsingh, Amsterdam 1689 † aldaar 1776, heelkundige, en strijder voor de
eerlijkheid der chirurgen en geneeskundigen.
Landbouw [1778 Toaldo] Verhandeling over het Weeder, met betrekking tot den
Landbouw. Door den Heere Abt Joseph Toaldo, Hoogleeraar der Sterrenkunde, e.z.v.
op de Universiteit te Padua, Medelid van ver-
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scheiden Akademiën en Genootschappen, e.z.v. Aan welke, door het Koninglijk
Genootschap te Montpellier, de eereprijs is toegeweezen, op deszelfs vraag, in 1774
opgegeeven: Welken invloed heeft het Weeder op den wasdom der Planten, en welke
dadelijke gevolgen kunnen, met betrekking tot den groei, uit de verscheiden
waarnemingen, tot dus verre gedaan, afgeleid worden? Naar de vermeerderde
Italiaansche uitgaave van den Schrijver, door den Heere J.G. Stendel, in het
Hoogduitsch gebragt, en met eenige aanteekeningen verrijkt. Alles nu in het
Nederduitsch vertaald, en daarenboven voorzien met eene Voorrede van den Heere
Matthias Van Geuns, M.D. Archiater van Gelderland; Hoogleeraar in de beoefenende
Genees- Kruid- Schei- en Verloskunde, op 's Lands Hoogeschoole te Harderwijk;
Lid van de Hollandsche Maatschappije der Weetenschappen; van het Groninger
Genootschap pro Jure Patrio excol. &. Te Amsterdam, Bij de Wed. van Esveldt en
Holtrop, Te Utrecht, A. van Paddenburg, MDCCLXXVIII. (19.4 × 12.2 cm, XXVI
+ 217 pp, Kon Bi Brussel VH 5951, Bi Un Amsterdam).
Voorrede van Matthias Van Geuns uit Harderwijk 27 dec. 1777; voorrede van den
schrijver; ontleding van de verhandeling van Toaldo door Poitivin uit Journal van
Rozier mei 1775. Eerste deel over den invloed van het weder op den groei der planten
pp 28-106; 2e deel over de gevolgen van de gemaakte waarnemingen pp 107-186.
Weederalmanach pp 187-217.
Heelkunde [1686 Tolet] Tractaat Van de Lithotomia, Of de Uytholinge van de Steen
uyt de Blaas, Verciert met nootwendige Figuren, om aan te wijsen de maniere van
te Sondéren, de Instrumenten die daar toe bequaam sijn, de gestalte van de Patient
onder de Operatie, het doorsteken van het Perinaeum, en de verscheydene manieren
om de Steen uyt te haelen. Beneffens de Toestelsels, de preservative Remedien tegen
de Steen, en de Medicamenten voor de geene die gesneden sijn. Door François Tolet,
Beëdigt Heelmeester tot Parys van het Mans Gast-huys der Barmhertigheyt. Uyt het
Frans Vertaalt. In 's Gravenhage By Barent Beeck, Boeckverkooper inde Wagestraat,
1686 (15.6 × 9.4 cm, 255 + (7) pp, Bi Un Amsterdam, Bi Un Gent me 3189).
Titelplaat een heelkundige behandeling verbeeldende. Opdracht aan Jonnot,
heelmeester te Parijs. Warschuwing als voorrede. Overzicht in 23 hoofdstukken.
Goedkeuring te Parijs 1 Juli 1681 van de Faculteit der geneeskunde te Parijs, en 18
december 1681 van de gezworen heelmeesters te Parijs.
De Catalogus van de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde vermeldt
een uitgave te Utrecht in 1693 in 8.
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Anatomie. 1691 Toornburg Kl. Kort vertoog van de anatomia. Amsterdam ten Hoorn
1691 in 8 (Bi Un Amsterdam).
Plantenkunde. 1737 Pitton de Tournefort. Beschrijving van eene reize naar de
Levant, vertaald door P. Le Clerc. Amsterdam van Waesberge 1737, 2 vol in 4.
de Trevisan Bernard. Zie 1688 J. Van de Velde.
Plantenkunde. [1777 Trew] Uitgezochte planten, Beschreven door den
wijdvermaarden Christ. Jacob Trew, M. Dr. Directeur van de Keyzerlyke Academie
der Natuuronderzoekeren enz. te Nurenberg. Na 't leven getekend door den beroemden
Georgius Dionysius Ehret. In 't koper gebracht en natuurlyk gekoleurd in 't licht
gegeven door den konstryken schilder en plaatsnyder te Augsburg, Joh. Jacob Haid.
Uit het Latyn vertaald en met aanteekeningen verrykt door Cornelius Pereboom, M.
Dr. Lid van de Keyzerlyke Academie der Natuuronderzoekeren. Te Amsterdam, By
Jan Christian Sepp, Boekverkoper 1771. (52 × 36 cm, VI + 72 pp, Kon Bi Brussel
II 68711).
Het boek bevat een portret van Trew geteekend door Joh.-Jacob Haid, een portret
van Joh. Jacob Haid volgens de schilderij van Ant. Graff door Elias Haid geteekend,
van Georg. Dion. Ehret volgens de schets van A. Heckell door J.J. Haid geteekend.
Het wordt opgedragen aan Laurens Kuiper, leeraar te Hoorn door Cornelius Pereboom
opgedragen. De voorrede van den schrijver is geteekend Nurenberg 1 maart 1750.
De portretten leeren ons dat Trew op 26 april 1695 werd geboren en op 18 Juli 1768
overleed, dat Haid op X Cal. febr. 1704 werd geboren en op IX Cal. dec. 1767
overleed, dat Ehret in Januari 1708 werd geboren. De 100 platen door Joh. Jacob.
Haid geteekend, zijn met de hand geschilderd, en de bijgevoegde tekst geeft de
Nederlandsche beschrijving, in het stelsel van Linnaeus. Het Britisch Museum bezit
het oorspronkelijk werk van Christoph Jacob Trew: Plantae selectae quarum imagines,
Nuremberg 1750-1790.
Christ. Jac. Trew, Lauf-Nuremberg 1695 † Nuremberg 1769, doctor in de
geneeskunde te Altdorf in 1716, arts te Nuremberg, schreef vooral op het gebied der
plantenkunde. De nederlandsche uitgave van 1771 behoort tot: Plantae selectae
nominibus propriis notisque illustratae, Nuremberg 1750-1773 in fo.
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Geneeskunde. 1743 Trioen C. Genees- en heelkundige waarnemingen. Leiden 1743
in 4.
Troja M. Zie Gardane 1779.
Truntza C. Zie Baumler 1761, Puzos 1762, 1764, 1768, Morizot 1762, 1764, 1768.
Tulp N. Zie 1792 Hippocrates.
Geneeskunde. 1740 Tulp. Geneeskundige waarnemingen. Bijgevoegt lijkoratie van
Lud. Wolzogen op de dood van den schrijver. Leiden 1740, 4 d. in 8 (Bi Un Amst.).
Geneeskunde [1650 Tulp] De drie Boecken der Medicynsche Aenmerkingen, In 't
Latijn beschreven Van den Heere Nicolaes Tulp, Amstelredammer. Met Koopere
Platen. Tot Amstelredam, Voor Jacob Benjamyn, Boeckverkooper op de hoeck van
de Raem-steegh achter d'Appelmarck, Anno 1650 (15.5 × 9.5 cm, (16) + 279 pp, Bi
Un Amsterdam, Bi Un Gent me 1778 a).
Bericht van den drukker tot den lezer, daarna brief van Nicolaes Tulp tot zijn zoon
Pieter, uit Amsterdam 15 october 1641. Register. Portret van Nicolaes Tulp met
onderaan:
Die Tulp heeft al de guer der Planten ingezoogen;
Des waazemt ieder Bladt een lucht, vol levens uit;
De Quaalen staen verbaast: de Doodt schijnt opgetooge
Nu hij zijn fiere duegdt, aan Amsteldam, vertuit.

Het overzicht is verdeeld in drie boeken met de bespreking van 55 + 53 + 56 gevallen.
Over Tulp, zie Thyssen E.H.M. Nic. Tulp als geneeskundige. Geboren te Amsterdam
in 1593 en aldaar overleden in 1674, werd Nicolaes Dirx, of Tulp naar een versiering
op den gevel van het vaderlijk huis, doctor in de geneeskunde te Leiden, arts te
Amsterdam en aldaar schepen en burgemeester. De Observationum medicarum libri
III verscheen te Amsterdam in 1641 in 8, 5e uitgave Leiden 1716 in 12.
Landbouw [1800 Twent] Proeve op eenige Aanteekeningen wegens het planten op
duinen van Raaphorst. Aan liefhebbers van planten meedegedeeld, van nut konden
zyn. Door A.P. Twent. In 's Gravenhage, By de
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Weduwe J.P. Wynants. MDCCC (20.7 × 12.4 cm, (2) + 104 pp, Kon Bi Brussel VH
6328).
Schrijver begint met deze woorden van Rousseau: ‘Quand mes idées seroient
mauvoises, si j'en fais naître de bonnes à d'autres, je n'aurai pas tout à foit perdu mon
tems.’ Na zijn overzicht waarin vooral boomen en zekere graansoorten zooals rogge
worden aanbevolen, geeft Schr. het concept van Hendrik Horsman uit den Haag op
1 juli 1773 over het zelfde voorstel.
Tyssot. Zie Cramer 1755.
N.B. - Dringend verzoek om aanvullingen en verbeteringen.
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De boekdrukkunst vijfhonderdjarig
Door Prof. Dr. A.J.J. Van de Velde
Binnenlandsch Eerelid van de Kon. Vlaamsche Academie voor Taalen Letterkunde van België
De ontdekkingen zijn gewoonlijk diep in het verleden geworteld. Twee onmisbare
factoren van de cultuur, de chronologie en de bibliographie leeren ons welke wegen
de vooruitgang heeft doorgewandeld; eerst in de duisternis en de aarzeling, tot op
den tijd waarop een wilskrachtig mensch, door een grondige voorbereiding opgeleid,
als stichter opdaagt van een nieuwe wetenschap of van een nieuw bedrijf.
Reeds in de negende eeuw had Geber vastgesteld dat door de verwarming Jupiter
of het tin van gewicht verhoogt. Na hem stelden Eck von Sulzbach, Hieronymus
Cardanus, Julius Caesar Scaliger, Andreas Libavius, Jean Rey, Nicolas Lefebvre,
Robert Boyle, en nog een zestigtal vlijtige laboratoriumwerkers(1), voor verscheidene
metalen, het lood, het ijzer, het koper, het antimoon, hetzelfde vast. Door Stahl werd
een zonderlinge uitlegging van het verschijnsel gegeven: het opnemen van eene stof,
het phlogiston, met negatief gewicht. Deze zonderlinge verklaring werd algemeen
aangenomen, en toen de tijd gekomen was, op het einde van de achttiende eeuw, dat
licht over dit probleem zou stralen, bleven Jean de Moret de Lamarck en eenige
anderen als koppige doctrinairen; zij weigerden te begrijpen dat Antoine Laurent
Lavoisier (1748 † 1794) de schepper was geworden van de quantitatieve chemie en
van de moderne opvattingen van de verbranding en de oxydatie. Door zijn waardevolle
proefneming heeft Lavoisier het bewijs gegeven dat hij de gewicht-

(1) Van de Velde A.J.J. Contribution à la documentation bibliographique de l'histoire quantitative
de la calcination. Mem. Acad. Sciences Belg. 1921, 31 pp
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bezittende zuurstof kon behandelen, dat hij de materie kon overheerschen, dat hij in
staat was, hetgeen nog moeilijker is, den slenter van den menschengeest te overwinnen
en uit den chaos der denkbeelden de nieuwe wegen aan te wijzen. De artsen kunnen
krankzinnigen genezen. Lavoisier was sterk genoeg om verstandige menschen te
redden en de phlogistontheorie tot zwijgen te dwingen.
In Homeros' Ilias zegt Achilles aan Thetis, vóór het doode lichaam van Patrocles,
dat hij straks zijn wapens zal nemen, maar dat hij de vliegen vreest die in de wonden
van het lijk zullen dringen, en dit lijk zullen besmetten en bederven. Homeros,
Franciscus Redi, Harvey, van Leeuwenhoek, Spallanzani, Schwann nemen aan dat
elk levend wezen zijn oorsprong trekt uit een ander levend wezen. Omne vivum ex
ovo. Aristoteles, Virgilius, Aldrovandus, Kircherus, van Helmont, Needham zijn
daarentegen voorstaanders van de zelfwording(1). Uit de micrographie en uit de
discussie over de zelfwording heeft Louis Pasteur de microbenleer opgebouwd; zijn
strijd tegen de menschen was heviger dan zijn strijd tegen de materie; alhoewel hij
de microben, die oneindig beter zijn dan de menschen, niet heeft ontdekt, is hij toch
de stichter van de microbenleer, omdat hij de rol der microben heeft uitgelegd en
hun een duidelijke plaats in de biologie heeft weten toe te kennen.
In 1833 werd het diastase door Payen en Persoz uit het gerstmout afgezonderd;
opvolgentlijk werden dan ontdekt: het pepsine door Schwann in 1836, het emulsine
door Woehler en Liebig in 1837, het myrosine door Bussy in 1839, het trypsine door
Kühne in 1848, het lipase door Claude Bernard in 1849, het invertine door Berthelot
in 1860, het urease door Musculus in 1876. Aan Emile Duclaux komt de eer toe zulk
overzicht(2) te hebben samengesteld, waardoor hij als de stichter van de enzymenleer
kan genoemd worden.

(1) Van de Velde A.J.J. Les origines de la microbiologie. Comment on crée une technique et
une science. Bull. Inst. sup. ferm. Gand 1920, 71 pp.
(2) Duclaux, E. Traité de microbiologie, tome II diastases, toxines et venins. Paris, Masson 1899,
768 pp.
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Beroemde ontdekkers, zooals Lavoisier, Pasteur, Duclaux hebben groote voorgangers
gehad.
***

Hetzelfde ook voor de boekdrukkunst.
Gutenberg (tusschen 1394 en 1400 † 1467 of 1468) gaat thans gewoonlijk door
als de ontdekker. Andere namen worden echter nog genoemd, onder meer Coster te
Haarlem, Pfister te Bamberg; daarover heerscht nog een zekere duisternis.
Maar de drukkunst bloeide reeds vroeger in China; in 1041 had Pi Scheng
beweegbare letters vervaardigd. In de eerste helft van de vijftiende eeuw zou te
Haarlem Laurens Janszoon Coster letters hebben gegoten. Gutenberg heeft dan het
drukmateriaal, namelijk de drukpers, op zulke wijze verbeterd, dat de typographie
eindelijk hare vlucht kon nemen. Het duurde niet lang: in het jaar 1500 waren reeds
meer dan 20 000 wiegedrukken geboren, waaronder meer dan een meesterstuk.
Hans of Johannes of Henne of Henchin Gensfleisch von Sorgenloch, gezegd zum
Gutenberg werd geboren te Mainz tusschen 1394 en 1400, waarschijnlijk in 1397.
Hij werkte te Mainz, dan te Strassburg, dan wederom te Mainz; hij geraakte tot het
doel na talrijke moeilijkheden met zijn medewerkers, namelijk met Johan Fust, een
welgezeten burger van Mainz. Steun vond hij dan opvolgentlijk bij Albrecht Pfister,
Koenrad Homery, Adolf von Nassau, aartsbisschop van Mainz. In 1439 werkte reeds
Gutenberg met een pers met losse metaalstukken en met gegoten letters; men kan
aldus aannemen dat in dien tijd reeds het drukken van den beroemden 42-regeligen
latijnschen Bijbel(1) was begonnen, dat meesterstuk dat in 1455 geëindigd was, dat
met zijn 1764 bladen in twee boekdeelen heden nog bewondering afdwingt.
Laurens Janszoon of Lou Janssoon(2) (Haarlem ca 1370

(1) Enkele exemplaren bestaan nog, waarvan in de Gentsche Universiteitsbibliotheek het fac
simile nr 149 berust, verschenen in den Inselverlag te Leipzig in 1914, met 300 exemplaren
volgens het origineel van de Kon. Bibliotheek te Berlin vervaardigd.
(2) In het Haarlemsche Kerkregister van 1439 leest men: ‘Item Lou Janssoon breet II geel cloc
en graf’ hetgeen beteekent dat voor het openen van het graf en luiden der klokken twee
gulden werd betaald.
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† ca 1439) werd Coster bijgenaamd, uit reden van een kerkbediening. Men vertelt
dat rond 1423 op een wandeling hij letters in de schors van een boom uitsneed; toen
een der letters op den grond viel, bleef een indruk van de letter in het zand achter.
Dat gaf hem het gedacht met losse letters te drukken. Met zijn schoonzoon Thomas
Pieterszoon zou hij losse houten letters vervaardigd hebben, waardoor hij in de
mogelijkheid zou geweest zijn ‘Spieghel onser behoudenisse, Speculum humanae
salvationis’ te drukken. De Catalogus van het British Museum onder nr G 11784
vermeldt echter het jaar 1470?: ‘PRohemiū cui9 dam icipit nove compilationis. Cui9
nomē et titul9 e speculū hūane salvacōis (Holland? 1470?) fol.’. In zijn Geschichte
der Erfindung der Buchdruckkunst bespreekt p 293 Cl. von der Linde(1) Spieghel en
Speculum en plaatst de uitgave, niet te Haarlem, doch te Utrecht. Campbell geeft
daarover de volgende bibliographie(2) p 466:
No 1569. Speculum humanae salvationis, sd sl, Utrecht? in fol, 64 ff.
No 1571. Dat Speghel der mescheliker behoudenisse, sd sl, Utrecht? in
fol, 62 ff.
No 1572. Speculum humanae salvatoris. Dat Speghel onser behoudenisse,
sd sl, Utrecht in fol 62 ff.
No 1573. Id. Culenburch, Johan Veldener 1483, in 4, 134 ff.
Een uitgave van Coster te Haarlem zou dus niet tot de Nederlandsche prototypographie
behooren; de eerste uitgaven van dit werk zouden in Utrecht verschenen zijn.
Daarmede echter is de romantische legende niet volledig.
Een zekere Johan Gensfleisch, verwant met Henne Gensfleisch of Gutenberg,
wellicht Gutenberg zelf, zou bij Coster hebben gewerkt en in 1439 bij diens overlijden
gereedschap gestolen hebben, om dan naar Mainz te reizen, waar hij van af 1442
verhandelingen van Petrus Hispanicus en van Alexander

(1) Geschichte der Erfindung der Buchdruckkunst von Antonius vonder Linde. Erster Band.
Berlin, Verlag von A. Asher & Co, 1886 (LVII + 368 pp). - Zweiter Band 1886 (pp 371-672).
- Dritter Band 1886 (pp 577-1048).
(2) Annales de la typographie Neerlandaise au XVe Siècle par M.F.A.G. Campbell, Bibliothécaire
en chef de la Bibliothèque Royale à la Haye. Lahaye Martinus Nyhoff 1874 (XII + (6) + 630
pp, met Suppl.)
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Gallus drukte. De bibliographie komt echter met de biographie niet overeen.
De verhandelingen van Petrus Hispanicus worden door Hain(1) niet genoemd. Bij
Jöcher(2) II p 1903 leest men:

(1) Repertorium Bibliographicum in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad
annum M D. Typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcuratus
recensentur. Opera Ludovici Hain. Sumtibus J.G. Cottae Stuttgartiae et Jul Renouard Lutetiae
Parisiorum, rue de Tournon no VI. MDCCCXXVI. Vol I, 1826, 594 pp, 4186 nrs. Vol I pars
2, 1827, 563 pp, nr 4187-8340. Vol II pars 1, 1831, 558 pp, nr 8341-12258, Vol II pars 2,
1838, 548 pp, nr 12259 tot 16299.
(2) Allgemeines Gelehrten-Lexicon, Darinne die Gelehrten aller Stànde sowohl mànn- als
weiblichen Geschlechts, welche vom Anfange der Welt bis auf ietzige Zeit gelebt, und sich
der gelehrten Welt bekannt gemacht, Nach ihrer Geburt, Leben, merckwùrdigen Geschichten,
Absterben und Schrifften aus den glaubwùrdigsten Scribenten in alphabetischer Ordnung
beschrieben werden. Erster Theil A-C herausgegeben von Christian Gottlieb Jôcher, der H.
Schrifft Doctore, und der Geschichte ôffentlichem Lehrer auf der hohen Schule zu Leipzig.
Leipzig, in Johann Friedrich Gleditschens Buchhandlung. MDCCL. (portret, (18) pp + 2284
col + (5) pp). - 2er Theil D-L (1750, (4) pp + 2636 col + (4) pp. - 3er Theil M-R (1751, (2)
pp + 2338 col + (5) pp). - 4er Theils S-Z (1751, (4) pp + 2250 col + (4) pp).
Fortsetzung und Ergànzungen zu Christian Gottlieb Jôchers allgemeinem Gelehrten-Lexico,
worin die Schriftsteller aller Stànde nach ihren vornehmsten Lebensumstànden und Schriften
beschrieben werden; von Johann Christoph Adelung. Erster Band. A und B. Leipzig, in
Johann Friedrich Gleditschens Handlung, 1784. ((16) pp + 2496 col). - 2er Band C bis J
(1787, (2) pp + 2364 col). Fortsetzung und Ergànzungen zu Christian Gottlieb Jôchers allgemeinem Gelehrten-Lexico
worin die Schriftsteller aller Stànde nach ihren vornehmsten Lebensumstànden und Schriften
beschrieden werden. Angefangen von Johann Christoph Adelung und vom Buchstaben K
fortgesetzt von Heinrich Wilhelm Rotermund, Pastor an der Domkirche zu Bremen. Dritter
Band. Delmenhorst, gedruckt bey Georg Jôntzen 1810. (LXXXII pp + 2208 col). - 4er Band
(1813, CLXXX + 2200 col, L bis Mo). - 5er Band, ibid, Bremen, bei Johann Georg Heyse
(1816, X + 2200 + LXXXV bis CLXXX col, Mo bis Pf). - 6er Band (1819, IV pp + 2200 +
CLXXXI bis CCCXVI col, Pf bis Ri). Fortsetzung und Ergànzungen zu Christian Gottlieb Jôchers allgemeinem Gelehrten-Lexiko
worin die Schriftsteller aller Stände nach ihren vornehmsten Lebensumstànden und Schriften
beschrieben werden. Angefangen von Johann Christoph Adelung und van Buchstaben K
fortgesetzt von Heinrich Wilhelm Rotermund, weil. Pastor Primarius an der Domkirche zu
Bremen, der Theologie und Philosophie Doctor und Magister. Siebenter Band. Mit einem
Anhang enthaltend die für die 2 Ausgabe des 3. Bandes (K) bestimmten Verbesserungen
und Zusätze aus dem Handexemplar des Verfassers. Im Auftrage der Deutschen Gesellschaft
in Leipzig herausgegeben von Otto Günther. Leipzig 1897. Selbstverlag der Deutschen
Gesellschaft. Im Buchhandel zu beziehen durch Karl W. Hiersemann ((3) pp + 724 col, Ri
bis Ro, K).
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‘Johannes XXI, zuvor Johannes Petrus oder vielmehr Petrus Juliani, oder Petrus
Hispanus genannt, Medicus und Astronom † 1277?’. Hij schreef onder meer:
‘Clarissimi bonarum artium et philosophiae Monarchae parisiensis magistri Joannis
de Magistris sammularum Petri Hispani Glossulae exactissimae.’ Daarover echter
geen aanduiding van jaar.
Van Alexander Gallus, of Alexander Grammaticus, of Alexander de Villa Dei
(rond 1170 te Villedieu in Normandie † midden van de 13e eeuw te Avranches) is
de bibliographie zeer uitgebreid en in den Gesamtkatalog der Wiegendrucke(1) (Bd I
1923 pp 470-671) verzameld. De oudste uitgaven van de Doctrinale (G W 940 tot
1211 b) door den Gesamtkatalog genoemd zijn echter: ‘Alexander de Villa Dei
Doctrinale Utrecht? Drucker des Speculum vor 1470?’ en Venetië Johann en Wendelin
von Speyer rond 1470. Over een vroegere uitgave te Mainz in 1442 heb ik niets
gevonden.
Kruitwagen heeft in 1937 een nieuw overzicht(2) over de drukkerij van Laurens
Janszoon Coster geschreven, waaruit hij besluit dat, alhoewel de literatuur daarover
onoverzienbaar is, ‘het Coster-vraagstuk op een geheel nieuwen
typographisch-historischen grondslag moet worden onderzocht, en zal het resultaat
zijn, dat de drukkerij der Costeriana niet bestaan heeft te Haarlem, doch in Utrecht
en of Zwolle, en dat zij niet vroeger heeft gewerkt dan in de jaren 1460-1465.’
Kruitwagen noemt van A. van der Linde dezes Costerlegende(3), waarin de
Costerstamboom en de Costerportretten

(1) GW = Gesamtkatalog der Wiegendrucke herausgegeben von der Kommission für den Gesamt
Katalog der Wiegendrucke. Band III Ascher-Bernardus Claravallensis, Leipzig 1928, Verlag
von Karl W. Hiersemann. (XXXIV + 754 col. + 7 pp. In dit werk dat in 1938 (Bd VII) tot
nr 9255 Eichmann geraakt, draagt Die neue Ehe nr 9254, terwijl bij Hain het boek met nr
6554 voorkomt.
(2) In Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek van P.C. Molhuysen en Fr. K.H.
Kossmann. Leiden 1937, X, pp 216-219.
(3) A. Van der Linde, De Haarlemsche Costerlegende. S'Gravenhage 1870.
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voorkomen, waarmede men achteraf de Costeroverlevering heeft willen steunen,
doch niet zijn Geschichte van 1886.
Van 1761 af ontstond over de echtheid der oude afbeeldingen van Coster een strijd
onder de technici en de historici, strijd die soms zeer hevig was, en die aanleiding
gaf tot verhandelingen van Robert Fruin(1) in 1888 en 1906, en een boek van G.
Zedler(2) in 1921, welke tot een vast besluit niet komen, maar voorloopig de kans
gunstiger maken voor Mainz dan voor Haarlem. In zijn boek spreekt zich von der
Linde volledig uit ten gunste van Mainz.
Vander Aa(3) noemde, bijna een eeuw geleden, Lourens Janszoon Coster de uitvinder
van de Boekdrukkunst. En met geestdrift heeft hij geschreven:
‘Te allen tijde heeft het Nederlandsche volk getoond, die eer op prijs te stellen,
en heeft het nimmer ontbroken aan pogingen, om 's mans roem wijd en zijd te
verkondigen. Behalve de moeite die men aanwendde, om alles wat tot Coster's
uitvinding betrekking had magtig te worden en te Haarlem, op eene daartoe geschikte
plaats, te bewaren, werd vooral in 1723 het derde, en in 1823 het vierde eeuwfeest
der uitvinding luisterlijk gevierd. Schilder- graveer- en dichtkunst wedijverden bij
die gelegenheden om het zeerst, om hulde te brengen aan de nagedachtenis van den
beroemden man, en werd bij de viering van het derde jubeljaar door eenige
belangstellende personen, leden van het Collegium medicum te Haarlem, ter versiering
van hunnen hortus botanicus een steenen standbeeld ter eere van Coster opgerigt,
dat in 1801, op last der municipaliteit, naar de groote markt aldaar verplaatst is; ook
bij de viering van het vierde eeuwfeest bleef men niet achter, om ter plaatse waar hij
zijne onschatbare uitvinding deed, een waardig gedenkteeken op te rigten.
Het was evenwel aan het tegenwoordige geslacht overgelaten, voor Coster een
gedenkteeken te stichten, onvergankelijk als zijne kunst zelve, en ter vervanging van
het oude standbeeld,

(1) R. Fruin, Mainz of Haarlem? De Gids 1888; De huidige stand van het Costervraagstuk, 1906.
(2) G. Zedler, Von Coster zu Gutenberg. Leipzig 1921.
(3) A.J. Van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Haarlem (1858). Derde Deel
p 760. Op p 764, een uitgebreide bibliographie.
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een metalen beeld daar te stellen, dat in alle deelen aan de tegenwoordige eischen
der kunst zou voldoen. De onthulling van dat bronzen beeld, op kosten van geheel
het Nederlandsche volk vervaardigd, door den beroemden Royer gebeeldhouwd en
te 's Gravenhage gegoten in de fabriek van de heeren L.J. Suthoven en Comp., had
op den 16den Julij 1856 plaats, en niet alleen bragt daar de geheele bevolking van
Haarlem, maar ook die uit een groot gedeelte van het land, benevens een aanzienlijk
getal vreemdelingen, gedurende eenige dagen van feestvreugde, hulden aan den man,
die aan de hand der Voorzienigheid, door de uitvinding der Kunst, de grondslag legde
tot de verlichting des menschdoms!’
De beeldhouwkunst brengt den voorbijganger op het dwaalspoor: te Mainz ziet
de voorbijganger Gutenberg, ook nog op andere plaatsen; te Haarlem ziet hij den
uitvinder van de boekdrukkunst onder den vorm van Coster. Gelukkiglijk zal hij
Pfister niet ontdekken, maar op de groote markt te Aalst zal hij Dierick Martens
kunnen groeten, die volgens zijn praalgraf in de St Martenskerk de eerste
‘letterdruckere van Duitschlant, Vrankerijke ende desen Nederlanden’ eens is geweest!
Albrecht Pfister (rond 1420 te Frankfurt † rond 1470) was xylograaf te Bamberg,
waar hij een drukkerij in 1455 inrichtte. Men weet niet of hij in betrekking was met
Gutenberg of op de hoogte van diens bedrijf. Zijn uitgaven zijn van godsdienstigen
aard, onder meer Biblia pauperum latine, in fo zonder datum noch plaats, wellicht
van 1462, met 174 houtprenten, en als een kunststuk van hooge waarde beschouwd.
Een exemplaar berustte in de Bibliotheca Spenceriana(1).
De medicus Paulus van Prag zou rond 1459 van Pfister op een handschrift van de
Bibliotheek van Krakau de volgende

(1) In boekdeel I p 103 van Bibliotheca Spenceriana; or a descriptive catalogue of the Books
printed in the Fifteenth Century, and of many valuable first editions, in the Library of George
John Earl Spencer, K.G. &. &. &. By the Reverend Thomas Frognall Dibdin. Vol II. London:
Printed for the Author, by W. Bulmer and Co. Shakespeare Press. And published by Longman,
Hurst, Rees & Co; T. Payne; White & Cocherane; John Murray; and J. & A. Arch. 1814
(26.9 × 16.6 cm, 503 pp, Bi Un Gent 22169, p 149). Deze rijke catalogus verscheen in 7
boekdeelen: I 1814, LII + 383 pp; II 1814, 503 pp; III 1814, 509 pp; IV 1815, VII + 587 +
LXXVII pp; Suppl. 1822, 322 pp; 1822, LXII + 279 pp; 1823, X + 295 pp.
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woorden geschreven hebben: ‘Libripagus est artifex sculpens subtiliter in laminibus
aereis, ferreis ac ligneis solidi ligni atque aliis, imagines, scripturam et omne quodlibet,
ut prius imprimat papyro aut parieti aut asseri mundo. Scindit omne quod cupit et
est homo faciens talia cum picturis; et tempore mei Bambergae quidam sculpsit
integram Bibliam super lamellas et in quatuor septimanis totam Bibliam in pergameno
subtili praesignavit sculpturam.’ De latijnsche bijbel verscheen in drie boekdeelen
folio tusschen 1456 en 1460 (Hain 3032).
***

Gutenberg overleed te Mainz einde 1467 of begin 1468, toen Dierick Martens nog
als jongeling zijn toekomst aan het voorbereiden was. Dierick Martens, of Mertens,
of Martins, of Martini werd te Aalst rond 1450 geboren; hij was typographus en
calcographus, drukte eerst te Aalst, met Johan de Westfalia in de jaren 1473 en 1474,
dan alleen van 1474 af; hij vestigde zich in 1493 te Antwerpen en in 1501 te Leuven,
en stierf te Aalst op 23 Mei 1534.
De naam van Dierick Martens treft men in de encyclopedieën Vivat, Winkler Prins,
Oosthoek niet aan; het Modern Woordenboek noemt hem Dirk Maertens, als de
zerksteen, in stilte, doch duidelijk, van Dierick Martens spreekt.
Frans de Potter en Jan Broeckaert, in hun Geschiedenis der Stad Aalst(1), schrijven
op verscheidene plaatsen, over Dierick Martens. In deel I p 107: in 1449 behoorde
het huis de Valke op de Markt aan Dirk Martens toe, denkelijk de vader van den
boekdrukker. In deel II p 125: ‘Eene der heuglijkste plechtigheden, waarvan het gilde
(van St. Sebastiaan) in den loop dezer eeuw getuige was, greep plaats den 6 juli 1856,
tijdens het bezoek van den hertog van Brabant aan de Stad Aalst, ter gelegenheid der
opening des ijzeren wegs van Brussel naar Gent, langs Aalst, en de onthulling van
het standbeeld van Dirk Mar-

(1) Geschiedenis der Stad Aalst voorgegaan van eene historische schets van 't voormalige Land
van Aalst door Frans de Potter en Jan Broeckaert. Met platen. Gent, Drukkerij C.
Annoot-Broeckman, Koornmarkt (22.5 × 14.1 cm), Eerste deel 1873 (XIV + 459 pp), Tweede
deel 1874 (465 pp), Derde deel 1875 (469 pp), Vierde deel 1876 (485 pp).
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tens door Joseph Geefs. In deel III pp 192-194: In een kapel van de St Martenskerk
treft men den zerksteen en het praalgraf van Dirk Martens, die overleed in het klooster
der Sterheeren of Wilhelmieten, alwaar hij de laatste jaren zijns levens had
doorgebracht. De zerk werd, na de afschaffing van het klooster in 1784, overgebracht
naar de St Martenskerk, alwaar het thans de kapel van St Sebastiaan versiert. Aldus
wordt de tombe beschreven: ‘Deze tombe, van wit en zwart marmer, vertoont in het
bovendeel de wapens der stad Aalst en eene vaas, waaronder eenen steen met het
volgend opschrift:
D.O.M.
Theodorico Martino Alostano
Germaniae Galliae et Belgi huius
Proto-chalcographo
Cuius genuinum ne obliteratur
Proterundo epitaphium
Eminus cominus adulterate promulgatum
Ut vindicet defendat solidet
Vetus hocce monimentum
E pavimento sublatum
Civi suo
Sub ascia dedicandum curavit
S.P.Q.A.
CI .I .CC.LXXIV.
Op den zerksteen, die het middeldeel der tombe bedekt, is het beeld van den
overledene ten voeten uitgebeiteld, de handen in biddende houding samengevouwen.
Het lichaam is in een van lange afhangende mouwen voorziene en met hermelijn
gevoederd kleed gehuld, ter uitzondering van de voorarmen en de borst, op welke
men het professorale rabat en een deel van het onderkleed bemerkt. Het hoofd rust
op een kussen, waarboven men een schild heeft, dat in twee gelijke deelen verdeeld,
ter linker zijde een eenvoudig vierkant vertoont, en rechts, in eenen ring, de letteren
T.M. en een ster, bekroond met een driedubbel pauselijk kruis. Op de hoeken van
den steen zijn de vier Evangelisten uitgebeeld, en rondom in den rand is in Gothische
letteren het volgende opschrift te lezen:
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Hier leit begraven Dierick Martens deerste letterdruckere van Duitschlant
/ Vrankerijke ende desen Nederlanden. Hij sterf Ao XVe XXXIIII den
XXVIII dach in Maie.’
Een nauwkeurige teekening dezes praalgrafs komt voor in het werk van M.J. de
Gand, ‘Recherches historiques et critiques sur la vie et les éditions de Thierry Martens.
Alost, Spitaels-Schuermans, 1845’. Ook in het 3e deel p 335 wordt vermeld dat de
Geuzen, die zich in den nacht van 22 tot 23 april 1582 van de stad Aalst meester
maakten, de Martenspand in vuur werd gestoken, die de onverkocht geblevene
drukwerken van Dirk Martens bevatte. In het 4e deel p 232 treft men een
levensbeschrijving van Michiel-Jozef De Gand 1765 † 1802, die tien jaren aan zijn
studie over Dirk Martens besteedde, in medewerking met den arts Philips Meert. Het
nagelaten handschrift werd in 1845 door F.J. Desmet in druk gegeven en later door
pater van Iseghem(1) volledigd en in 1852 te Mechelen gepubliceerd. Op pp. 282-310
komt de levenschets van Dirk Martens die zijne pers bijna uitsluitelijk tot het drukken
van werken over godsvrucht en godgeleerdheid bezigde, en zich aldus gansch ten
dienste stelde van de Universiteit van Leuven om de leergangen te verbreiden.
Martens heeft 210 werken gedrukt. Hoeveel menschen denken er aan, als zij bij
het standbeeld vóór het stadhuis voorbijgaan of voorbijrijden dat een landgenoot
zulks rond 1500 had gedaan? Maar hij was geen held van de fiets of van het boksen.
***

Rond 710 werd het papier, waarvan de kennismaking aan de Arabieren te danken is,
in Europa ingevoerd. Slechts in de 14e eeuw begon men in Europa papier te
vervaardigen, en in 1390 te Nuremberg werd de eerste papiermolen opgericht. Zulks
heeft natuurlijk op de boekdrukkunst een sterken invloed uitgeoefend.

(1) F.A. Van Iseghem. Biographie de Thierry Martens, Mechelen 1852. Daar leest men dat 68
exemplaren van Martens in de Kon. Bibliotheek te Brussel berusten en 13 in de
Universiteitsbibliotheek te Gent; thans bezit deze laatste bibliotheek 19 exemplaren.
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De eerste letterteekens werden uit hout gesneden; daarna uit koper. In 1440 werden
reeds losse metalen letters gegoten, bereid uit twee derden lood en een derde antimoon.
Veel later, in de 19e eeuw, kwam tin in de legeering, en heden is de gewone
samenstelling 60% lood, 25% antimoon en 15% tin.
Deze drie metalen zijn van de oudste tijden af gekend; daarom ook droegen zij
vroeger talrijke benamingen(1). Op mijn alchemische steekkaarten vind ik voor:
Lood: plumbum nigrum, Saturnus, quanli, adrop, afrob, mesardegi, aurum,
philosophorum, bisematum, aqua omnium metallorum, capricornus, corpus minus,
corpus immundum, malipodium, dominus terrae, dominus metallorum, molybdon.....
Antimoon: antimonium, stibium, abchohol, alkosol, alcasiel, alkoel, albosol,
stimmi, sulphur nigrum, foex plumbi, mercurius noster, marcasita, plumbum de
minera, plumbum minerale, plumbum mortuum, terra nigra, marchasita saturni,
magnesia saturni, calmet, cosmec, cusmet, cosmet, duenech, dunech, lupus stillus,
lapis de vena plumbi, veloti, antistini.....
Tin: stannum, plumbum album, candidum plumbum, zarfa, dominus aeris, plumbus
argentarius, hucci, hunc, acazdir, kazdir, alcani, alomba, alnec, allenec, alkalap, aleth,
asabum, almiba, caldar, cardir, dihalegi, dicalegi, ditalem, fel draconis, feruzegi,
Jupiter, laos, kanfor, materia prima, mesel, mosel, rabina, radira, rasar, rastis, stupio.....
De legeeringen van deze metalen waren veel minder gekend; men noemt: aes
plumbi of molibotum calchum, claudianon uit lood en tin, molybdaena nata e plumbo
et aere, mixtura plumbi et auri, mixtura plumbi et argenti, mistura aeris, plumbi et
argenti.....
Rond 750 verbindt zich het kwikzilver met goud, zilver, lood, tin en koper. In
1624 vermeldt de Currus triumphalus antimonii(2) van Basilus Valentinus de bereiding
van lettermetaal uit lood en antimoon; hetzelfde in 1707 door Nicolas Lemery(3). Tot
rond 1850 worden nog altijd de letters uit lood

(1) Daaruit de groote moeilijkheden om oude chemische en alchemische teksten te ontcijferen.
(2) Currus triumphalis antimonii cum commentariis Theodori Kerkringii, Leipzig 1624 in 8.
(3) Nicolas Lemery, Traité de l'antimoine, Paris 1707 in 12.
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en antimoon bereid, en spreekt geen enkel chemisch boek van een legeering uit drie
metalen met tin, alhoewel de studie der legeering vooruitgaat, wel is waar traag. Het
muntmetaal en het klokkenmetaal ter zijde gelaten, worden het metaal van Homberg
rond 1710 uit een deel lood, een deel tin en een deel bismuth samengesteld, het metaal
van Rose op 93°,75 C smeltend in 1772 uit een deel lood, 1 deel tin en twee deelen
bismuth, het metaal van d'Arcet in 1775 uit vijf deelen lood, drie deelen tin en acht
deelen bismuth.
Macquer(1) in 1779 bespreekt de legeeringen, vooral deze van Gellert, uit kwikzilver,
goud, zilver, koper, ijzer, tin, lood, zink, antimoon, bismuth, cobalt; Baume(2) het
metaal samengesteld uit goud, zilver, koper, lood, ijzer; Klaproth(3) geeft als
samenstelling voor lettermetaal 16 deelen lood en een deel antimoon; nog in 1831
voor Dumas(4) en in 1846 voor Berzelius(5) zijn de legeeringen uit lood en antimoon
zonder tin.
Onder de eerste wetenschappelijke onderzoekingen die over legeeringen werden
gedaan kunnen deze worden vermeld door Michaël Faraday(6) tusschen de jaren 1820
en 1822 bestudeerd, met de medewerking van den werktuigkundige Stodart.
Faraday, de geniale vader van al de ontdekkingen op electrisch, magnetisch en
physico-chemisch gebied, de uitvinder van de methode om gassen vloeibaar te maken,
de ontdekker van het benzeen, de voorganger van de colloïdenleer, Faraday had de
verkregen monsters in een houten kistje verzameld dat nog bestaat. Robert Hadfield
kreeg van de Royal Institution de toelating om de legeeringen van Faraday te
onderzoeken. Het kistje bevatte 79 monsters waarop Hadfield 428 chemische
bepalingen deed. Het grootste monster woog 140,1 gr. en 66 monsters had-

(1) Dictionnaire de chymie par M. Macquer. Tome premier, En Suisse, chez les libraires associés
MDCCLXXIX p 131.
(2) Chymie experimentale et raisonnée par M. Baumé. Tome premier. Paris, François Didot M
DCC LXX III p CXLVIII.
(3) Dictionnaire de chimie par Mrs M.H. Klaproth et F. Wolff. Tome premier. Paris Klostermann
1810 p 287.
(4) Traité de chimie appliquée aux arts par M. Dumas. Tome III, Paris Béchet jeune 1831 p 422.
(5) Traité de chimie minérale, vegétale et animale par J.J. Berzelius, 2e edition française. Tome
II Paris, Firmin Didot 1846 p 294.
(6) Van de Velde A.J.J. Faraday's lichte juk. Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. Taal en
Letterkunde 1935, p 1007.
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den een gemiddeld gewicht van 31 gr. Het waren vooral legeeringen van ijzer met
chroom, koper, goud, platina, rhodium en zilver.
Het werk over de legeeringen was vooral van practisch belang; James Stodart
overleed in 1823, en na het verdwijnen van zijn medewerker, die als werktuigkundige
talrijke werktuigen voor de wetenschappen en voor de heelkunde vervaardigde,
bekommerde Faraday zich met zijn legeeringen niet meer. De monsters werden in
het kistje ingesloten waarop Faraday schreef: ‘Steel and Alloys’.
Maar Hadfield heeft aan het houten kistje zijn echte waarde geschonken en heeft
Faraday tot den rang verheven van grootvader van de moderne staalalliages.
De eerste gegoten letters waren gothisch; in 1466 verschenen de romeinsche te
Rome bij Swenheym en Pannartz. De ciceros werden voor de eerste maal te Venetië
in 1470 gebruikt tot het drukken van de Rhetorica van Cicero, en de augustini te
Rome ook in 1470 tot het drukken van de Civitate Dei van St Augustijn:
Marci Tullii Ciceronis oratoris clarissimi ad Herennium Rhetoricorum
novorum liber ultimus feliciter explicit (Venedig, Nicolas Jenson 1470 in
4, GW 6709).
Aurelii Augustini Hipponen Episcopi de civitate Dei primi libri incipiunt
Rubrice... Cōradus Suueynheym: Arnoldus pānartzq megistri Rome
impresserunt talia multa simul.... MCCCCCLXX (Rom, Konrad
Sweynheym und Arnold Pannartz 1470, GW 2876).
***

Waarom verdient het ontstaan van de boekdrukkunst dit jaar 1940 herinnerd te
worden?
Zeker niet omdat op 19 September 1940 een dagblad niet aarzelde te publiceeren
dat dit jaar de 500e verjaardag van Gutenberg's geboorte wordt herinnerd. Dan zou
de 42-regelige bijbel, dat merkwaardig meesterstuk dat voltooid in 1455 het licht
zag de vrucht zijn van den arbeid van een kind van 15 jaar!
In Ludwig Darmstaedters Handbuch zur Geschichte der Naturwissenschaften und
der Technik(1) lezen wij:

(1) In chronologischer Darstellung. 2e Auflage, Berlin Springer 1908, 1262 pp.
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‘1440. Lourens Janszoon Coster in Haarlem soll (nach dem von Junius verfassten,
i.J. 1588 in Leiden erschienenen Werke “Batavia”) seit dem Jahre mit hölzernen und
metallenen Lettern gedruckt haben. Später sei sein Druckgerät gestohlen und nach
Mainz übergeführt worden. Auf Grund dieser Darstellung wird Coster in Holland
vielfach als der Erfinder der Buchdruckerkunst betrachtet, und einzelne holländische
Forscher haben die Erfindung sogar bis in das Jahr 1423 zurückverlegt. Neuere
Untersuchungen lassen indes keinen Zweifel, dass die Angaben des Junius auf einem
Irrtum beruhen’.
‘1450. Johann Gutenberg tritt mit seiner Erfindung der Buchdruckerkunst in die
Offentlichkeit. Der grosse Gedanke Gutenbergs spricht sich vornehmlich aus in der
Erfindung der mechanischen Vervielfältigung der Buchstaben, mit der er sich schon
seit 1436 getragen hatte, in der Herstellung einer Druckerpresse und in der Erfindung
eines Giessinstruments zur Erzielung völlig gleicher Kegelhöhen.’
In 1540 vierde Wittemberg het eerste eeuwfeest van de ontdekking der drukkunst;
hetzelfde gebeurde in 1640 voor een tweede eeuwfeest te Strassburg, Breslau en
Jena. In 1740 werd een derde eeuwfeest gevierd te Strassburg, Frankfurt A.M.,
Leipzig, Dresden, Wittemberg, Breslau, Erfurt. In 1837 werd het standbeeld van
Gutenberg, werk van Thorwaldsen, te Mainz opgericht, en in juni 1840 werd aldaar
het vierde eeuwfeest gehouden(1). In hetzelfde jaar (1840) kreeg Gutenberg een
standbeeld, door David d'Angers afgewerkt, te Strassburg, en in 1843, ook een
standbeeld te Parijs. Andere steden hebben ook Gutenberg met een standbeeld vereerd:
Frankfurt A.M. in 1858, Weenen in 1900, Magdeburg in 1901. In juni 1901 werd te
Mainz een Gutenberg-Museum geopend en een Gutenberg-Vereeniging gesticht,
met doel de uitbreiding van het museum en de bevordering der geschiedvorsching(2)
ten opzichte

(1) Gedenkbuch an die festlichen Tage der Inauguration der Gutenbergs Denkmal zu Mainz
1837. - Kurzer Abriss der Lebensbeschreibung Gutenbergs. Nebst Nachrichten über die
Einrichtung und Einweihung seines Denkmals von Thornwaldsen zu Mainz. Mainz 1840.
(2) Er bestaat over Gutenberg een rijke literatuur, waaronder: C.A. Schaab. Geschichte der
Erfindung der Buchdruckerskunst durch Joh. Gensfleisch, genannt Gutenberg. Mainz, 3
deelen 1830-1831.
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van Gutenberg van en de boekdrukkunst. In het museum(1) treft men onder meer het
toestel door Gutenberg gebruikt om de letters voor het drukwerk te gieten.
Maar in 1840 componeerde Felix Mendelssohn-Bartholdy de Symphonie-cantate
Lobgesang(2) ter gelegenheid van de 400e verjaring van de ontdekking der
boekdrukkunst. Ik ben sedert 60 jaren liefhebber van muziek; ik leef sedert 50 jaren
in het wetenschappelijk laboratorium. Het is mij toegelaten de toonkunst als de edelste
aller kunsten te beschouwen, en de toonkunst te stellen boven al de wetenschappen.
Ik begrijp zeer wel Berlioz als hij verklaart: ‘Er is een god, Bach, en Mendelssohn
is zijn propheet’. De boekdrukkunst en de Lobgesangsymphonie zijn onscheidbaar:
het jaar 1940 is het eerste eeuwfeest van de Lobgesang en het vijfde eeuwfeest van
het vooruitstrevend werk van Gutenberg.
De stad Mainz viert dit jaar 1940 ook de nagedachtenis van Gutenberg; in een
prachtvlugschrift noemt zich Mainz ‘die Gutenbergstadt’ en brengt de twee jaartallen
1440 en 1940 op den voorrang. De tekst op luxepapier gedrukt begint plechtig met
deze woorden: ‘Im Jahre 1440 erfand ein Deutscher, ein Mainzer, den Letterguss
und die Druckkunst’ en wordt versierd met verscheidene prenten: het
Gutenbergstandbeeld te Mainz, een zicht van de stad Mainz in het midden van de
16e eeuw, de familieboom van Gutenberg volgens een tabel in het Gutenberg Museum,
de voorhalle van dat museum, en de herbouwing van de Gutenberg's drukkerij in het
museum.
Tot aan de boekdrukkunst werden de teksten van de oude schrijvers door den
geduldvollen arbeid der copiisten bewaard. Vele handschriften werden door brand,
diefstal, oorlog vernield; door de copiisten werden de handschriften soms gewijzigd
en foutief afgeschreven; daarom zijn de teksten niet altijd dezelfde. Uit die
handschriften zijn onze moderne boeken ontstaan; door de boekdrukkunst werden
Lucretius, Plinius uit de oudheid,

(1) Als uitgave van het Museum verscheen in 1934: Kleiner Führer durch das Gutenberg-Museum
in Mainz. Abteilung I: Haus zum Römischen Kaiser. Zusammengestellt von Dr. A. Ruppel
und Dr. A. Tronnier. Mainz, Verlag der Gutenberg-Gesellschaft 1934 (66 pp).
(2) Felix Mendelssohn-Bartholdy par Paul Tinel. Brochure programme de l'I.N.R. Bruxelles
1940, 46 pp, p 31.
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Albertus magnus, Bartholomeus anglicus, Yperman uit de middeleeuwen, uit de
eenzaamheid verspreid en van de vernieling gered. Als herinnering aan een ontdekking
die de algemeene intellectualiteit heeft geschapen, die onze bibliotheken hebben
doen ontstaan en vermenigvuldigen, die het leven der universiteiten en der academiën
mogelijk heeft gemaakt, wensch ik eenige boeken over wetenschappen te bespreken,
die in de eerste periode zijn verschenen en die op de cultuur een bijzonderen invloed
hebben uitgeoefend. Want een cultuur wordt niet in enkele jaren gevormd; zij is de
vrucht van den tijd, en zij ontstaat en leeft door een langdurige evolutie.
***

Mijn verhandeling gaat dus opvolgentlijk over de De Natura rerum van Lucretius
voor de eerste maal in 1473 te Brescia door Ferandus gedrukt, de Historia naturalis
van Plinius te Venetië in 1469 door Joannes Spira; de De mineralibus et rebus
metallicis en de Liber aggregationis seu liber secretorum de virtutibus herbarum,
lapidum et animalium quorundam van Albertus magnus, resp. te Padua in 1476 door
Petrus Manfer en ca 1477 te Ferrara door Severinus de Ferrara; - de De proprietatibus
rerum van Bartholomaeus anglicus, te Basel in 1470 (?) door Ruppel; - en de Cyrurgie
van Jehan Yperman die ten tijde van de Guldensporenslag werd geschreven en tot
heden moest wachten om in gedrukten vorm het licht te zien.

I. Titus Lucretius Carus, De rerum natura
1473 Brescia, Ferandus. T. Lucretii cari de rerū natura liber primus.....
Titi Lucrecii Cari finis Lucrecii Vnicū(1) meas ī manus cūp..(2) ueniss &
exēplar de eo īprimendo hesitani: q.. erat difficile ūico d.. exēplo quae
librarii essēt p terita negligētia illa corrigere: Ver.. ubi alter.. perq..sitū
exēplar adinue nire nō potui. Hac ipsa motus diqicultate unico ēt d.. exēplari
nolui

(1) Prof. Apers, hoofdbibliothecaris van de Gentsche Universiteit gaf mij over de
verkorteringen de volgende inlichting: Lexicon abbreviaturarum quae in Lapidibus,
Codocibus et Chartis praesertim Medii-Aevi occurrunt. Dizionario di Abbreviature
Latine ed Italiane. Per cura di Adriano Cappelli. Milano, Ubrico Hoepli, 1899, 433
pp, Bi Un Gent 1 L 23.
(2) De drukker bezit de letters voor die oude verkortingen niet. Om fouten te vermijden
heb ik die verkortingen behouden, maar door.. na de bedoelde letters aangeduid.
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libr.. q.. maxiē rar.. cōem multis facer.. Studiosis siq..dem facilius erīt
pauca loca ul' alicu de altero exēplari extricato l' suo studio castigare &
deligētia: q.. integro carere uolumine Preserti cū a fabul' quae uacuas (ut
inq..t poeta) delectāt mētes remotus Lucretius nr de rer.. nata qstiōes
tract & acutissimas tāto īgenii acumine tantoq; lepore uerbor.. ut ōnes qui
illū secuti poete sūt: eū ita suis ī descriptiōibus imitēt & Virgilius p sertī
poetar.. prīceps ut ipsis cum uerbis tria īterdū & amplius metra suscipiat.
Thoma Ferando Auctore (sl, sd 1473?, 106 ff, in fo, Hain 10281, Dibdin
299 II 149).
Deze zeldzame uitgave draagt noch plaats noch jaartal; op het einde komt echter de
naam van Thomas Ferandus licht werpen, omdat het bekend is dat die drukker te
Brescia in 1473 drukte. Exemplaren maakten deel van de bibliotheek van Spencer
en aldaar door Dibdin genoemd, van de verzameling Elci van Florentia, en van de
verzameling Standish in de Louvre bewaard tot 1848.
1486 Verona, Paul Fridenperger. T. Lucreti Cari poetae philosophici
antiquissimi de rerum natura liber primus incipit foeliciter. (Op het einde:)
T. Lucreti Cari poetae philosophiq.. antiquissimi De rerum primordia
natura ad memmium Liber sextus & ultimus foeliciter... Paulus hunc
impressit fridenperger in uerona. Qui genitus est in patauia alae magnae.
Ab incarnatione christi: Mcccc Lxxxvi Die uigesimo octauo septembris
calen. octobris. (94 ff, in fo, Hain 10282, Dibdin 300 II 153, Brit Mus).
Werd te Venetië herdrukt in 1495 in 4.
1495 Venezia Theodore De Ragazonibus. T. Lucretii Cari. poetae
philosophici antiquissimi de rerum natura liber primus incipit foeliciter.
(Op het einde:) Ad Nicolaum Priolum Hieronymi filiū patricium Illustrem
& bonarum artium cultorem. C. Lycinii uersus... Ex foelicissima tua murani
Academia uirtuti et posteritati Datum. Finis. Impressum Venetiis per
theodorum de ragazonībus de asula dictum brefanū. Anno domini M.CCCC.
LXXXXV. Die IIII septembris (quarto, 130 ff, Hain 10283, Dibdin 301
(II 155), Polain 2529, Brit Mus).
Herdruk van de uitgave 1486 Verona.
1500 Venezia, Aldus. T. Lucretii cari Librī sex NV per emendati. Aldus
Manutius Romanus. Alberto Pio Carpor.. principi. S.P.D.... Hieronymi
Auancii Veronensis ingenio et labore. Venetiis accuratiss. Apud Aldū,
mense Decem M.D. (quarto, 108 ff, Hain 10285, Dibdin 302 (II 156) Brit
Mus).
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Deze uitgave blijkt zeldzaam; zij werd herdrukt in 1515 te Venetië, door Aldus en
door Andreas Navagero.
Latijnsche uitgaven van 1511 tot 1563:
1511

Boloniae.

1512

Florentiae, Sumptibus P. Ginutae (in 8,
125 ff)

1514

Parisiis, in aedibus ascensianis (folio)

1515

Venetiis, in aedibus Aldi (in 8, 125 ff)

1531

Basileae, apud Henricum Petrum (in 8,
150 ff)

1539

Parisiis, ex officina P. Calvarini (in 4, 126
pp)

1540

Lugduni apud G. Gryphium (in 8, 277
pp)

1543

Parisiis, ex officina M. Vascosani (in 4)

1546

Lugduni, apud G. Gryphium (in 16, 277
pp)

1548

Lugduni, apud G. Gryphium (in 16)

1563

Parisiis, in aedibus G. et P.G. Rovillij (in
4, 559 pp)

[1565 Parisiis P.G. Rovillivs](1). T. Lucretii cari De Rerum Natura Libri
Sex. A.D. Lambino Monstroliensi litt. Graec. Lutetiae doctore Regio nuper
ope veterū codicū à multis mendis vindicati, nunc ab eodem recogniti, &
perpurgati. Accesserunt aliquot ab Adr. Turnebo(2) emendationes. In calce
libri variae lectiones: Et rerum insignierum index. Parisiis. In Aedibus
Rouillij, via Jacobea sub signo cōcordiae. Cum privilegio Regis, 1565
(11.5 × 6.9 cm, (38) + 287 + (21) pp, Bi Un Gent Cl 1767, Brit Mus).
Privilegie van Karel IX van Frankrijk; P.G. Rovillivs tot den lezer; T. Lucretii Cari
vita, per Petrum Crinitum Florentinum; uittreksel uit een brief (1563) van Lambinus
aan Karel IX; latijnsch gedicht van Io. Auratus; bericht van Dionysius Lambinus
(1563); bericht tot den lezer; inhoud van de 6 boeken. Na de 6 boeken (21) pp
aanteekeningen.
(1) [ ] om aan te duiden dat ik het boek gezien heb, en dat de titel van het oorspronkelijk
werd afgeschreven.
(2) Adrien Turnèbe (Turnebus) geboren 1562 te Audely-Normandië, overleden te Parijs
in 1565, hoogleeraar te Toulouse en te Parijs. In zijn Opera (Strassburg 1600 in fol)
treft men zijn verhandeling De methodo, de colore, de vino (Parijs 1600 in 8). Hij
bezorgde een latijnsche vertaling van de igne (1552), de odoribus (1556), de lapidibus
(1557) van Theophrastos (374 † 287 v.C.).
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sex, Mendis innumerabilibus liberati; & in pristinum paene, veterum
potissime librorum ope ac fide, Ab Oberto Gifanio Bvrano Juris studioso,
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restituti. Quae praeterea ab eodem in hoc opere sint praestita, inuersa
pagina indicabit. Antverpiae, Ex officina Christophori Plantini.
CI .I LXVI. Privilegio. (16.8 × 11 cm, (48) + 477 pp, Bi Un Gent Cl
1465, Brit Mus).
Voorbericht van Gifanius (1565); bericht tot den lezer; leven van Lucretius door Ob.
Gifanius; de gente Memmia prolegomena; veterum quorundam de T. Lucretio
Festimonia; 3 latijnsche gedichten; inhoud van de 6 boeken.
Na de 6 boeken komt p 235 een stuk van Epicurus Ta ΦΥΣΙΚΑ gevolgd door talrijke
aanteekeningen, vooral van Gifanius. Op het einde het privilegie van 1564 in naam
van Maximiliaan II.
Latijnsche uitgaven van 1567 tot 1576:
1567 Parisiis, J. de Marnef & G. Cauellat (in 8, 264 pp)
1570 Lutetiae, apud J. Benenatum (in 4, 627 pp)
1576 Lugduni (in 16)
[1583 Francofurti Wechel] T. Lucretii Cari De Rerum Natura Libri VI.
A. Dion. Lambino Monstroliensi, litterarum Grecarum in vrbe Lutetia
doctore Regio, olim locis in numerabilibus ex auctoritate quinque codicum
manu scriptorum emendati, ac fere redintegrati, & praeterea breuibus ac
perquam vtilibus commentariis illustrati; nunc ab eodem recogniti, & longe
meliores facti, planeque iam in suam pristinam integritatem restituti: cum
iisdem commentariis, plus quarta parte auctis. Quae praeterea accesserint,
indicabit versapagella. Francofurti Apud haeredes Andreae Wecheli,
M.D.LXXXIII. (16 × 10.1 cm, LXVIII + 883 + (208) pp, Bi Un Gent Cl
638).
Opdracht aan Karel IX door Donysius Lambinus (1563); bericht tot den lezer, met
een brief uit Parijs 1570; levenschets van Lucretius door D. Lambinus; index
betreffende de belangrijkste feiten in de zes boeken vermeld; twee latijnsche
gedichten.
De zes boeken komen daarna met talrijke uitgebreide commentaria van Lambinus.
Op het einde, op (208) pp een alphabetisch register voor de boeken van Lucretius,
en een alphabetisch register voor de commentaria.
1589 Frachetta heeft een overzicht te Venezië gepubliceerd, in verband
met de leer van Epicurus en van Aristoteles; dat overzicht is in de
italiaansche taal.
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[1595 Leiden, officina Plantiniana] Titi Lucretii Cari de Rerum Natura
Libri sex, Ad postremam Oberti Gifanii Ic. emendationem accuratissime
restituti. Quae praeteraea in hoc opere sint praestita, pagina post
dedicationem indicabit. Lugduni Batavorum, Ex Officina Plantiniana;
Apud Franciscum Raphelengium. c| . . xcv. (16.1 × 10.3 cm, (48) +
486 pp, Bi Un Gent Cl 1466, Brit Mus).
Opdracht van Gifanius aan Joh. Sambucus (1565); bericht tot den lezer; leven van
Lucretius door Gifanius; de gente Memmia prolegomena; drie latijnsche gedichten
zooals in de uitgave 1566 Antwerpen Plantin; inhoud van de 6 boeken.
Na de 6 boeken komt p. 235 een stuk van Epicurus Ta ΦΙ ΣΙΚΑ gevolgd door
aanteekeningen, vooral van Gifanius.
Deze uitgave gelijkt op deze van 1566 van Plantin Antwerpen, en is feitelijk een
herdruk.
Latijnsche uitgaven:

Lugduni Batav. 1611
Francofurti 1631
Florentiae 1647
Sal murii 1662
Cantabrigiae 1675, 1686
Parisiis 1650, 1659, 1680
Oxonii 1695

Latijnsch-Fransche uitgaven:

Paris 1659, 1692

Engelsche uitgaven:

Oxford 1683, 1695
London 1683

Fransche uitgave:

Paris 1677.

[1701 Amsterdam, Petzold] De Werken van T. Lucretius Carus van het
Heelal. Uit het Latyn in het Nederduitsch vertaald. Te Amsterdam, By
Sebastiaan Petzold, op het Rokkin, in Hermathena, by de Beurs. 1701 Met
Privilegie. (19.3 × 11.6 cm, (72) + 723 + (29) pp, Bi Un Gent Cl 1014, Bl
10566, H 801, Brit Mus).
Het boek begint met een titelplaat met de volgende verklaring: ‘De geleigeest van
Lucretius gemyterd, om zyne zedenstoffen, heeft de gebrooke pilaar by zich, om de
gezette zekerheid van zyne gedachten, tot de deugd gerigt, ten toon te stellen: om
welke te verbeelden hy de Pythagorische letter Y in de hand houdt. Een raadsheerlyke
tabberd dekt het hoofd en 't gansche lyf, bewyzende zyn aanzienelyke afkomst. De
zes boeken heeft hy in de schoot leggen, op de snaaren van Apollo gesteld. Hy
zegepraalt met een wel verligt hart over de misgreepen, en ver-
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keerde denkbeelden, daar de Heidenen, zyne tydgenooten, zich dwaazelyk aan
verslaafden. Met de andere hand ligt hy van de waereld het nagtkleed af, met het
welke zyn saamenstel te vooren verduisterd en overtoogen was. Het borstbeeld van
Lucretius zegepraalt over alle de eeuwen, om zyne klaar begreepene, en bondig
beweezene uitvindingen, aangaande de onophoudelijke veranderingen des Heelals.
Van hoe zwaar een gewigt en grooten arbeid dit werk geweest is, geeft de Sphynx
te kennen, op de tytelsteen uitgehouwen: hy ontwart de duistere raadzelen van de
natuur, en steltze in het ligt. Aldus vertreedt die groote man het momaanzigt der
schynheiligen, en het jok der bevreesden. Aan de omgestootene druivenschaal en
vol geschraapte beurs zietmen de happigheid der wijnzwelgers, en de
onverzaadelykheid der gierige vrekken. De bundelbeilen, de knods, gebrookene
boog, en pylkoker der min verbeelden de bekuipte ampten, de opgeworpene
dwinglandy, en de ongeoorloofde liefde over hoop geworpen, en ten onder gebragt.
De schrik voor de dood, de reuk- en brandoffers van 't gewaande Goodendom leggen
ten onderste boven gesmeeten, en eindelyk de waereld ontslaagen van alle angstvallige
en ongegronde oordeelen. De arend van het konstgenootschap In Magnis Voluisse
sat est doet zulk een letterheld in het nederduitsch herleeven, terwyl die zonder
schemeren opvliegt in de straalen van Phebus, die op den Helikon dezen arbeid met
de Zanggoddinnen aanneemt, en waereldkundig wil gemaakt hebben.’ De plaat zelf
is zonder kunstwaarde en beantwoordt weinig aan het rijk gehalte van de verklaring.
Het privilegie is geteekend uit den Haag op 13 juli 1700 door H. Heinsius en Simon
van Beaumont. Door de opdracht aan Abraham Alewyn vernemen wij den naam van
den vertaler Jan de Witt, M. & P.L.
Voorrede tot den lezer. Leven van T. Lucretius Carus. Redeneering over de zes
boeken, ‘Waar in aangeweezen, en wederlegd worden de voornaamste gevoelens,
die hy als een Heiden omhelst heeft, strydig met de waarheid en de Kristelyke
Godsdienst’. Latijnsche Ode van Adrianus Relandus, hoogleeraar in de Oostersche
talen te Utrecht.
Elk boek, met den latijnschen tekst en de nederlandsche vertaling, is van een plaat
voorafgegaan met de verklaring, die onmisbaar blijkt om de plaat te begrijpen.
Eindelyk een uit-
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gebreid alphabetisch register voor den nederlandschen tekst.
De vertaler die zich Jan de Witt noemt, teekent ook met de letters M. & P.L.,
Medicinae et Philosophiae licentiaat. Jan de Witt (1625 † 1672) de vermoorde
raadpensionaris van Holland met zijn doorslepene staatkundige bekwaamheid,
beoefende de dichtkunst; hij vertolkte de Cid van Corneille, de Mithridate van Racine
in Nederlandsche verzen; misschien ook de Horace van Corneille, alhoewel een
afdoend bewijs niet geleverd is en zijn neef Johan (1618 † 1676) aanspraak over dit
werk kan doen gelden(1). Zijn zoon, ook Johan (1662 † 1701) was eveneens in de
talen ervaren en dichtte latijnsche verzen. De raadpensionaris was echter geen
medicus, maar beoefende, benevens de dichtkunst, ook de wiskundige wetenschappen
als aangename uitspanning. Daarover dus duisternis, doch schijnbaar, dank aan
Abraham Alewyn.
De vertaler heeft zijn werk aan Abraham Alewyn opgedragen, een rechtsgeleerde,
maar vooral een dichter, die zede- en harpzangen heeft geschreven, waarvan in 1713
drie uitgaven zijn verschenen; van hem ook verscheidene tooneelstukken met
zonderlinge titels: De bedroogde woekeraar (1702), Latona of de verandering der
boeren in kikvorschen (1703), Beslikte swaantje en drooge Fobert of de
boererechtbank (1715), Jan Los of den bedroogen Oost-indievaer (1721). Alewyn
leefde dus in een later tijdperk, toen de raadpensionaris, zijn zoon en zijn neef reeds
tot de dooden behoorden.
De Nederlandsche vertaling werd volgens de uitgave Frankfurt 1583 door Lambinus
bezorgd, uitgezonderd de verzen 1082 tot 1106 van het eerste boek die volgens
Giffanius werden opgenomen. Denis Lambin (Montreuil sur mer 1516 † Paris 1572),
leeraar van welsprekendheid en in de Grieksche taal aan de College Royal, van wien
men zegt dat hij zeer traag werkte en aanleiding heeft gegeven aan het fransche woord
lambiner, was niettemin een hoogstaande philoloog; hij bezorgde, met groote
bevoegdheid, de teksten van Cicero, Horatius, Plautus, Cornelius Nepos, Lucretius(2).

(1) Volgens het Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, 3e deel 1914, pp 1458-1469.
(2) Van Denis Lambin deze tekst: Titi Lucretii Cari de Rerum natura libri sex, locis
innumerabilibus ex auctoritate quinque codicum manuscriptorum emendati, Parisiis 1564 in
4 en 1570 in 4. Aldus Hoefer in zijn Nouvelle Biographie générale (tome 29, 1862, pp
167-168), alhoewel Lambin's naam in de uitgave van Frankfurt 1583 wordt genoemd.
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Hubert von Giffen of Giphanius of Giffanius (Buren 1534 † Prag 1604), hoogleeraar
in de rechten te Strassburg, Altdorf en Ingolstadt, bezorgde ook uitgaven van oude
schrijvers, Homerus, Justianus, Aristoteles, Lucretius. Hij werd aangevallen door
Lambin wiens aanteekeningen hij gebruikte, zonder aanduiding van oorsprong, voor
de uitgave van 1565:
Titi Lucretii De Rerum Natura libri sex, emendati et ex manuscriptis
restituti. Antverpiae, Plantin 1565 in 12.
In zijn derde uitgave van Lucretius wordt Giffen door Lambin genoemd: ‘Omnium
mortalium, qui unquam fuerunt, qui sunt, qui erunt, injustustissimus, audacissimus,
impudentissimus. En verder wordt de lijst aangevuld met: ‘arrogantem, impudentem,
ingratum, petulantem, insidiosum, fallacem, infidum, nigrum, feritate, importunitate,
contumacia, superbia, audacia, confidentia, et impudentia excellentem’(1).
Niet alleen op den naam van den vertaler Jan de Witt, doch ook op de
wetenschappelijke zijde van het werk van Lucretius, wordt in de opdracht de aandacht
gevestigd: ‘Ik neem de vrymoedigheid, van deze vertaaling, behelzende de zes boeken,
die Lucretius van 't Heelal ons heeft nagelaaten, aan u Ed: met behoorelyke
eerbiedigheid op te draagen, hoopende dat myn ondernome arbeid in u Ed: tegen de
vergiftige lastertongen en dorpere onweetenheid een gewisse beschermer zal vinden.
Deze hoop steunt op de grondige kennis, die UEd: heeft van de stoffe, die in dit Werk
verhandeld word, en op de byzondere genegendheid, waarmede UEd: tot de beroemde
dichtkunst en alle loffelyke weetenschappen is ingenomen.’ En verder noemt de
vertaler het boek ‘myn Nederduitsche Lucretius’.
De ‘Voorrede, en Berigt tot den Leezer’ is ook van den vertaler, zooals blijkt uit
deze woorden: ‘zoo hebben wy geoordeeld, dat deze onze arbeid, die wy in 't vertaalen
van dit werk hebben besteed, de liefhebbers van deze weetenschap niet zou kunnen
mishaagen’ en op het einde spreekt de voorreede tweemaal van ‘onze vertaaling’.

(1) Hoefer, Nouvelle Biographie generale, XX, 1858 p 470.
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De vertaler Jan de Witt is vol bewondering voor het werk van Lucretius, wiens leering
Epicurus nauwkeurig volgt, en aldus volledig in de wetenschappelijke richting wordt
gebracht. ‘Men zal hier geen zelfstandige vormen (forma substantiales), verborgene
hoedaanigheden, onderlinge trek (sympathia) en afkeer (antipathia) in ziellooze
lichchaamen, wattigheden (quidditates), zelfvigheden (identitates), noch meer
diergelyke niets betekenende schoolwoorden vinden; alles word hier op een
begrypelyke manier door de beweegingen, onderscheidene gestaltens,
tusschenopeningen, onderlinge aaneenhegtingen, en afscheidingen der eerste
beginselen verklaard.’
Verder verdedigt hij Epicurus, en aldus ook Lucretius, tegen een verkeerde
opvatting dat het opperste goed dat den mensch te beoogen heeft, in de materiëele
wellust ligt; maar hier gaat het niet in de wellust, die den ruime teugel aan onze
ongebondene en verdorvene hartstochten viert. Hij herinnert hoe Gassendus, Seneca,
Augustinus(1) de opvattingen van Epicurus in het kader van de gezondheid van het
lichaam, hebben uitgelegd dat zonder pijn een gemoed zonder ongerustigheid draagt.
De leer van Epicurus heeft voor hoofddoel: het verlossen van twee kwalen waaronder
de menschheid gebukt gaat: het geloof aan de goden en de vrees voor den dood. En
waarom de vertaler zulken eerbied heeft voor Lucretius begrijpen wij nog beter als
wij hooren wat hij van den mensch denkt: ‘Vermits het verstand van den mensch
tusschen een naauwe bepaaling is beslooten, en alle wysheid, die men beoogt, te
recht een loutere dwaasheid mag genoemd worden, ten zy het bovennatuurlyk ligt
van de geopenbaarde waarheid de zelve te hulp komt, en onderschraagt, zoo is 't geen
wonder, dat zelf de schrandersten onder het verblind Heydendom, nademaal zy de
bestraaling dezer genade derfden, in het najaagen van de waare wysheid, verre van
het regte pad zyn afgeweeken, en gevolgelyk vervallen tot eindelooze dwaalingen:
onder dewelke, benevens meenigvuldige andere, als de voornaamste en ongerijmste
deze kunnen gesteld worden: dat eenigen van hen aan hunne Gooden, die niet dan
enkele verdichtzels van de inbeelding

(1) Gassendus. Lib III Cap I. De vita et moribus Epicuri.
Seneca. Epist LXVI en De vita beata, Cap XIII.
Augustinus. Lib VI. Confess. Cap XVI.
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waaren, menschelyke, ja schandelyke hertstogten van gramschap, wraakzucht,
vleeschelyke begeerte, haat, nyd, twist, en verdeeling onder elkander toeschreeven,
en dat de verfoeijelykste euveldaaden niet minder op de wil, en 't bevel der Gooden
gepleegd wierden, dan de oeffening van deugden.’
Hier te bemerken, die twee hoedanigswoorden menschelijk en schandelijk op den
zelfden rang gesteld. De wetenschappen verplichten ons aan te nemen dat de mensch
slecht is in de verhouding van rond 95%; even wel is het wetenschappelijk aan te
nemen dat de microben in een verhouding rond 95% goed zijn. Aldus stel ik zonder
aarzeling de microbe, - ik zou haast durven zeggen het microbe, omdat deze
belangrijke en onontbeerlijke wezentjes zich geslachteloos vermenigvuldigen, - zeer
hoog boven den mensch.
Maar terug tot Lucretius, die de microben niet kende, de atomen evenmin.
Lagrange en Blanchet(1) in hun fransche vertaling van Lucretius, gebruiken
stelselmatig de uitdrukking atomes, waar Lucretius van rerum primordia spreekt;
zij gaan nog verder en vertalen ‘Tum porro varios rerum sentimus odores’ door ‘Nous
n'apercevons pas les molécules déliées qui viennent frapper l'odorat’. Alles alsof wij
een modern leerboek van chemie zouden openslaan. Jan de Wit is wijzer, en vertaalt
nauwkeurig primordia rerum door eerste beginselen, hoofdstoffen; en vers 299 van
het 1e boek geeft hij met voorzichtigheid terug, eenvoudig door: ‘daar en boven
worden wy verscheide lichchaamen door de reuk gewaar’. Martinus Rulandus in zijn
Lexicon Alchemiae(2) van 1612 (p 327), schrijft, zonder Lucretius te noemen, doch
met zijn gezond verstand: ‘Matrices rerum omnium, id est, elementa, die Mutter aller
Ding, darauss alle Ding kommen und wachsen.’

(1) Oeuvres complètes de Lucrèce avec la traduction française de Lagrange, revue par M.
Blanchet. Paris, Garnier, pp 16, 17, 30, 31.
(2) Lexicon Alchemiae sive Dictionarium alchemisticum, Cum obscuriorum, Verborum, &
Rerum Hermeticarum, tum Theophrast-Paracelsicarum Phrasium, Planam Explicationem
continens. Auctore Martino Rulando, Philosophiae, & Med. D. & Caes. Maiest. Personae
SS. Medico, &. Cum Privilegio Caes. Maiest. ad decennium. Cura ac sumtibus Zachariae
Palthenii, Librarii ac D. in libera Francofurtensium Repub. MDCXII (19.3 × 14.4 cm, (8) +
471 pp, Bi Un Gent math 543).
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Van het woord atome werd verschrikkelijk misbruik gepleegd.
Met doorluchtigheid schrijft Pascal: ‘Nous appelons atomes les grains de poussière
qui ne sont visibles que lorsque le soleil les éclaire directement. Nous avons beau
enfler nos conceptions, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des
choses.’ En Malebranche: ‘Les anciens ont dit que la nature avait assemblé tous les
atomes de la sagesse pour former Epicure’. En Raspail: ‘Les atomes ne meurent pas,
ils ne s'isolent pas; ils se recombinent.’ En nog Lamartine: ‘Me voici: mais que
suis-je? un atome pensant.’
Uit de onderzoekingen van Mevr. Curie blijkt dat de atomen wel uiteenvallen en
bij gevolg sterven; de atomen van het argon, van het helion, van het krypton blijven
afgezonderd, en verbinden zich niet onderling. De afmetingen van het atome worden
door de bepalingen van Perrin berekend, als hij ons het bewijs geeft dat in een
milliliter lucht 58 milliarden van milliarden atomen aanwezig zijn; 58 milliarden van
milliarden menschen in een enkel milliliter ruimte, aldus Lamartine!
Wel is waar leeft de letterkunde in volle vrijheid; alles wordt geoorloofd dat voor
de wetenschap volstrekt niet toegelaten is. Het is den natuuronderzoeker verboden
te fantazeeren. De geniale alchemist Bernard Palissy(1) laat zich toch misleiden:
‘... j'ay pris une pierre de matière fusible, qu'après l'auoir pilée et broyée aussi
finement que fumée, et l'ayant ainsi puluerisée ie la meslay parmy de la terre d'argile,
et quelques iours apres quand ie vouluz besongner de laditte terre, ie trouuay que
laditte pierre s'estoit commencée à rassembler, combien qu'elle fust meslée si
subtilement parmi la terre, que nul homme n'en eust sçeu trouver vne pierre aussi
grosse que les petits ato-

(1) Het boek van Bernard Palissy verscheen in 1580 onder den titel: Discours admirables de la
nature des eaux et fontaines, tant naturelles qu'artificielles, des métaux, des sels et salines,
des pierres, des terres, du feu et des émaux.... Paris, chez Martin le jeune, à l'enseigne du
Serpent, devant le collège de Cambray. 1580 in 8.
In 1844 kwam aan het licht een goede uitgave van P.A. Cap: Oeuvres complètes de Bernard
Palissy, Edition conforme aux textes originaux imprimés du vivant de l'auteur; avec des notes
et une notice historique par Paul-Antoine Cap. Paris, J.J. Dubochet et Cie, éditeurs, rue de
Seine, 33, 1844 (18.5 × 12 cm, XXXX + 437 pp).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

472
mes que l'on void dedans les rayons du soleil, entrant dans la chambre, chose que
i'ay trouuée merueilleusement admirable.’
Ook bespreekt Ernst von Mayer(1) de leer van Democritus, alsof deze de uitdrukking
atomen zou gebruikt hebben:
‘Demokrit (im 5 Jahr. v. Chr.) ging bei seinen Spekulationen ebenfalls von einer
Urmaterie aus, zergliederte diese aber weiter, indem er Sie aus kleinsten Teilen,
Atomen, bestehen liess, welche zwar durch Form und grösse, aber nicht dem Stoff
nach voneinander verschieden seien.’
Hoefer(2) beweert hetzelfde: ‘Démocrite défendit et perfectionna le système
atomistique de Leucippe, son maitre. Du principe, dit-il, que rien ne se fait de rien,
découle la nécessité d'admettre des atomes.’
Men zou waarlijk moeten gaan denken, dat het ontstaan van een Dalton, van een
Gerhardt, van een Laurent een nutteloos verschijnsel is geworden.
In zijn verhandeling On the Law of Expansion of elastic fluids, liquids and vapours
(1803) en in zijn New System of Chemistry (1808) spreekt met volle recht John Dalton
duidelijk van atomen en van atoomgewichten en van atoomtheorie, terwijl in zijn
studie over Dalton R.A. Smith(3) de verschillige benamingen opsomt die vroeger
werden gebruikt, namelijk ultimate particles of bodies, primary atoms, primordial
elements, elementary atoms, little particles, primary corpuscles, primary elementary
atoms, simple particles, ultimate particles.
Het atoom van Dalton was echter een wiskundig begrip; het werd een sterke
veronderstelling door de bepalingen van Gerhardt(4) en van Laurent(5) die op duidelijke
wijze de begrippen atoom en aequivalent hebben bepaald, en heden is het atoom een
werkelijkheid geworden.
De encyclopediën, die met gerust geweten soms verkeerde opvattingen verspreiden,
vertellen dat Lucretius als grondstoffen

(1) Geschichte der Chemie von Ernst von Meyer. Leipzig 1914 p 6.
(2) Hoefer F. Histoire de la chimie I, 1842 p 78.
(3) Rob. Angus Smith. Memoir of John Dalton and History of the atomic theory up to his time.
London 1856.
(4) Charles Gerhardt, Precis de Chimie organique. Paris Fortin et Masson 1844 p. 47.
(5) Aug. Laurent. Methode de Chimie. Paris Mallet-Bachelier 1854 p. 19.
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waaruit alles ontstaan is, een oneindig aantal atomen aanneemt. Aldus schrijft letterlijk
Vivat(1): ‘Als de grondstoffen waaruit alles ontstaan is, neemt hij een oneindig aantal
atomen aan, welke onvermengd en onvergankelijk in de onbegrensde leege ruimte
in rustelooze beweging aanwezig zijn en door verschillende verbindingen de groote
verscheidenheid van dingen doen ontstaan. Ook de ziel bestaat uit zulke atomen.....’,
- Winkler Prins(2): ‘De verschijnselen der wereld worden door de eeuwige beweging
der atomen verklaard, een ingrijpen der goden is derhalve overbodig. Op den
grondslag der atomenleer berust de leer van geest en ziel.....’, - Oosthoeck(3): ‘Boek
I en II behandelen de physica, d.w.z. de atomenleer of leer der elementen.’.
Maar waarom in de vertalingen de uitdrukking primordia (meervoud van
primordium) niet behouden? Rond 1905 sprak mij Julius Mac Leod vol bewondering
over Lucretius, wiens naam hij, ook ik, gedurende de humaniora, hadden gehoord,
wiens geschriften echter nooit in de secundaire scholen werden bestudeerd; hij gaf
mij den raad De natura rerum te lezen; voor hem was het een verrassing op biologisch
gebied. Hoeveel chemische begrippen kon ik zelf daar niet ontdekken?
De primordia van Lucretius hebben diepen indruk gemaakt op Mac Leod. Want
later, in het standaardboek dat hij te Manchester heeft geschreven(4) en dat aldaar in
1919 verscheen, schrijft hij: ‘From a number of Mendelian experiments it may be
concluded that the observable propreties ought to be brought into two classes: 1o
Simple properties which it is impossible to decompose into more properties. A simple
property might be called a Primordium. (This term is used by Lucretius in the sense
of chemical element, thus in the sense of a simple something.) 2o Compound
properties, which at first sight seem to be simple, but depend on the coexistence of
two or more simple properties. In other words, a compound property is a combination
of primordia’.

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

Vivat Geillustreerde Encyclopedie. Amsterdam VII p 5074.
Winkler Prins. Algemeene Encyclopaedie. Amsterdam XI 1936 p 485.
Oosthoek. Geillustreerde Encyclopaedie. Utrecht VIII 1936 p 706.
The quantitative method in Biology by Julius Mac Leod, Manchester University Press 1919,
p 40.
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Mac Leod heeft de beteekenis van het primordium van Lucretius duidelijk begrepen
en zeer behendig in de biologie ingevoerd: een element, zoowel voor de materie of
voor een eigenschap, niet een atome, dat een kleinste deel is van een materieel
element.
Nu om te sluiten: Heeft de Royal Society of London in 1677 de diertjes van Antony
van Leeuwenhoek niet omgezet in living atoms? Diertjes die uit milliarden atomen
zijn samengesteld!
Ik heb tot nu toe niet gezegd dat Lucretius werd geboren in het jaar 95 vóór Christus
en zelfmoord pleegde in 51, dat hij als fijne geest, afschuw had voor politiek en voor
ruwen arbeid, dat hij zijn De natura rerum schreef rond 58 voór Christus en het aan
zijn vriend Memmius(1) opdroeg; dat is gekende geschiedenis.
+

Quod superest, vacuas aures mihi, Memmius, et te
Semotum a curis adhibe veram ad rationem,
Ne mea dona, tibi studio disposta fideli,
Intellecta prius quam sint, contempta relinquas(2).

+

45.

Ik zal ook niet uitweiden over de begrippen die voor een chemicus of voor een bioloog
bij Lucretius belang opleveren: enkelvoudige en samengestelde stoffen, geen
schepping en geen wording zonder kiemen, langdurige reactiesnelheid, voeding
onontbeerlijk voor den groei, standvastigheid van de materie, keuraffiniteit, de dood
als bron van het leven, kringloop van de stikstof, het uiterst kleine, rol van het water,
de lucht als materie, de grenzen van de deelbaarheid der materie, de elementen

(1) Lucretius, wiens gedicht na zijn dood door Cicero in zes boeken werd verdeeld en bekend
gemaakt, had zijn verzen aan Caius Memmius opgedragen, romeinschen dichter en redenaar,
aedilis in 60 en praetor in 58 vóór Christus. Memmius, Julius Caesar's tegenstrever, voelde
veel voor de Grieksche cultuur, en hield tevens veel van losbandig leven. In een brief aan
Atticus, noemt hem Cicero een Paris, die niet tevreden Menelas (hier M. Lucullus) te hoonen,
verder nog Agamemnon (hier L. Lucullus) beleedigt.
(2) Aldus vertaald door Jan de Wit: ‘Vorders, myn waarde vriend Memmius, leen my, na dat
gy u van alle beslommeringen zult ontslaagen hebben, met aandacht uwe gunstige ooren,
opdat gy de waare oorzaak van alles wel moogt begrypen, en myne giften, die ik met groote
arbeid en getrouwe yver heb te saamen gebragt, niet verwerpt, voordat gy de waardigheid
der zelve volkomentlyk zult gekend hebben’.
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en de primordia, de beweging als oorzaak van materiëele eigenschappen..... In
Lucretius deze beroemde verzen in boek I:
+

Nullum rem e nihilo gigni divinitus unquam
Quando alid ex alio reficit natura, nec ullam
Rem gigni patitur, nisi morte adjutam aliena.(1)

+

151. en 264.

Latijnsche uitgaven(2) van 1712 tot 1782:
Londini 1712, 1713, 1717, 1749, 1759, 1796
Patavii 1721, 1751
Lugduni Batav. 1725
Parisiis 1744, 1754
Glasguae 1749, 1759
Basileae 1770
Birminghamae 1772, 1773
Biponti 1782.
Latijn-engelsche uitgaven: London 1743
Latijn-fransche uitgaven: Paris 1708, 1768, 1788, 1794
Latijn-duitsche uitgave: Leipzig 1795
Latijn-italiaansche uitgave: Londra 1776
Engelsche uitgaven: London 1714, 1722, 1793
Fransche uitgaven: Paris 1788, 1794
Duitsche uitgave: Wien 1784
Italiaansche uitgaven: Londra 1717, 1761, 1764, 1779; Amsterdam 1754;
Lausanna 1759; Firenze 1768.

***

Door de boekdrukkunst kregen wij van De rerum natura van Lucretius 4 latijnsche
wiegedrukken, en van 1500 tot 1800, 31 latijnsche uitgaven, 1 nederlandsche, 9
fransche, 7 engelsche, 8 italiaansche en 2 duitsche, met of zonder latijnschen tekst,
in
(1) Aldus door J. de Wit vertaald:
151.

‘dat het onmoogelyk is, dat iets door
de bestiering der Goden uit niets kan
voortgebracht worden.’

264.

‘vermits de natuur, door eene
gestaadige beurtwisselinge, het eene
uit het andere herstelt, en niet duldt,
dat een eenig liclichaam te
voorschyn komt, dan door de
ondergang van een ander.’

(2) Dit bibliographisch overzicht dat tot 1800 loopt werd gedaan met behulp van de Nouvelle
Biographie generale van Hoefer (Paris, t 32, 1860 pp 168-180 en van den Catalogus van het
British Museum.
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het geheel 62. Zonder twijfel hebben die talrijke uitgaven een bijzonderen invloed
uitgeoefend op de ontwikkeling der moderne wetenschappen; zij waren wegwijzers
in den dikken mist der middeleeuwen.

II. Caius Plinius secundus, Historia naturalis
Caius Plinius secundus, gezegd de oude, geboren te Come of te Verona in 23 en in
79 gedurende de Vesuviusuitbarsting op Herculanum en Pompei overleden. Van zijn
talrijke geschriften, namelijk over geschiedenis en letterkunde is niets overgebleven;
alleen zijn Historia naturalis Libri XXXVII kon worden gedrukt, een werk waarvan
zijn neef Caius Plinius Caecilius Secundus, gezegd de jonge (61 of 62 † 1e helft van
de 2e eeuw) met veel lof spreekt.
Voor Buffon heeft het werk van Plinius een hooge waarde; Cuvier spreekt zich
uit met meer terughouding, als hij zegt dat, alhoewel de taal zeer verzorgd is, het
overzicht volgens Aristoteles, Theophrastes en Dioscorides, zonder wetenschappelijke
discussie en op vele plaatsen met naïveteit is opgesteld.
Van de Historia naturalis verschenen 19 wiegedrukken in de latijnsche taal,
waarvan 11 te Venetië en tusschen 1500 en 1800 niet minder dan 73 uitgaven,
waaronder 44 latijnsche.

A. Weigedrukken.
1469 Venetiis. Historia naturalis. Plinii vita ex Suetonio excerpta... Restituit
Venetis me nuper Spira Ioannes... MCCCCLXVIIII (fol, 355 ff, Hain
13087, Brit Mus).
1470 Roma. C. Plynii Secundi naturalis historie Liber.... impressum Rome
in domo Petri & Francisci de Maximis iuxta campū flore presidētibus
Magistrīs Cōrado Suueynheym & Arnoldo Panaratz Anno dominici natalis.
MCCCCLXX (fol, 375 ff, Hain 13088, Brit Mus).
1472 Venetiis. Caii Plynii secundi naturalis historiae Liber ..... Libri
tricesimi septimi et ultimi finis impressi Venetiis per Nicolaum Ienson
Gallicum. M.CCCC.LXXII. Nicolao Trono Inclyto Venetiarum duco. (fol,
355 ff, Hain 13089, Brit Mus).
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1473 Roma. C. Plynii secundi naturalis historiae liber ..... Cōradus
Suueynheym: Arnoldof pānartzq; magistri Rome impresserunt talia multa
simul MCCCCLXXIII. die Veneris VII maii (397 ff in fol; Hain 13090,
Brit Mus).
2476 Parmae. Caii Plynii Secundi Naturalis Historiae libri tricesimi septimi
et ultimi finis. impressi Parmae ductu et impensis mei Stephani Coralli
Lugdunensis M.CCCC.LXXVI. (fol, 365 ff, Hain 13091, Brit Mus).
1479 Tarvisii. Caii Plynii Secundi Naturalis Historiae Libri tricesimi
septimi et ultimi finis impressi Tervisii. Ductu et impensis Michaelis
Manzoli Parmensis M.CCCC.LXXIX. (358 ff, Hain 13092, fol, Brit Mus).
1480 Parmae. Caij Plynii Secundi Naturalis Historiae Liber Tricesimus
Septimus et ultimus Finit. Parmae Impressus Opera Et Impensa Andreae
Portiliae Anno Natiutatis Domini M.CCCC.LXXX. Idibus Februarii (Hain
13093, fol, 284 ff, Brit Mus).
1481 Parmae. Caii Plinii Secundi Naturalis hystoriae Liber tricesimus
septimus & ultimus Finit. Parmae impressus opera et impēsa Andreae
Portiliae Anno Natiutatis Domini MCCCCLXXXI. Octauo idus iulii (266
ff, Hain 13094, fol, Brit Mus).
1476 Venetiis. Historia naturale di C. Plinio Secundo tradocta di lingua
latina in Fiorentina Per Chistophoro Landino Fiorentino al Serenissimo
Ferdinando Re di Napoli.... Opus Nicolai Iansonis Gallici Impressum Anno
salutis M.CCCCLXXVI. Venetiis (413 ff, Hain 13105).
1481 Venetiis. Historia naturale di Caio Plinio Secondo tradocta da lingua
latina in Fiorentina per Christophoro Landino Fiorentino ad serenissimo
Ferdinando Re di Napoli... Opus magistri Philippi Veneti impressum anno
salutis M.CCCCLXXXI.
[1483 Venetiis] Caii Plynii Secundi naturalis Hystoriae Liber primus.
Caivs Plynyus secundus novocomensis. T. Vespasiano suo solutem. (Op
het einde:) Caii Plynii Secundi Naturalis hystoriae Liber trigesimus
septimus & ultimus Finit. Venetiis impressus opa & impēsa Rainaldi d..
Nouimagio Alamani Anno Natiuitatis Domini. M.CCCC.LXXXIII. Die
Sexta Mensis Iunii. Regnante illustrissimo principe Ioanni Mocenigo. (32
× 21.3 cm, 350 ongepagineerde ff, Bi Un Gent res 1141, Hain 13095, Brit
Mus, Polain 3200).
Na opdrachten aan Marcus en Tacitus, Caius Plinius Marco suo salutem en Caius
Plynius Tacito suo salutem, begint het 1e
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boek bevattende een voorrede en den volledigen inhoud van de 37 boeken: 1e capita
rerum, 2e de mundo et Syderibus, 3e en 4e Europae sinus, 5e Africa, 6e Asia, 7e de
homine, 8e animalium genera, 9e aquatilia, 10e volucrum genera, 11e insecta animalia,
12e tot 27e plantae (met geneeskundige eigenschappen), 28e tot 32e medicina, 33e
metalla auri et argenti, 34e metalla aeris et plumbi, 35e pictura coloresque, 36e
marmora et lapides, 37e gemmae.
Na de aanduiding van den drukker 4 pp correctiones.
1487 Venetiis. Caii Plinii Secundi Naturalis historiae Liber Trigesimus
septimus et ultimus. Finis. Venetiis impressu.. per Magistrum Morinum
Saracenum. Anno M.CCCCL XXXVII. Die XIIII Mensis Maii (270 ff,
Hain 13096, fol, Brit Mus, Polain 3201).
1491 Venetiis. Laus Deo. Caii Plinii Secūdi Naturalis hystoriae Liber
trigesimus septimus & ultimus Finit. Venetiis impressus opera & impensa
Thomae de blauis de Alexandria. Anno Nativitatis Domini. M.CCCC.
LXXXXI. Die III. Mensis Novembris (Hain 13097, fol, Brit Mus).
1496 Brixiae. Caii Plynii secundi de naturali hystoria feliciter absolutum
est: quam diligentissime castigatum. Impressum Brixiae opera et impensa
Angeli et Iacobi de Britannicorum fratrum... Anno Nativitatis Domini
M.CCCC.LXXXXVI. die XX aprilis (Hain 13098, in 4, Brit Mus).
1496 Venetiis. Caii Plynii Secundi de naturali hystoria opus foeliciter
absolutum est: quā diligentissimae castigatum: Imp ssum Venetiis
accuratissime p.. Bartolomeū de Zānis de portesio āno nr i saluatoris.
MCCCC LXXXXVI. die XII mensis Decembris (239 ff Hain 13100, fol,
Brit Mus, Polain 3202).
1497 Venetiis. C. Plinii Secundi Naturae Historiarum libri XXXVII. E
castigationibus Hermolai Barbari quam emendatissime editi... p..
Bernardinū Benaliū. Venetiis (fol, 268 ff, Brit Mus).
1498 Venetiis. C. Plynii Secundi de naturali historia libri XXXVII. Ex
castigationibus Hermolai Barbari diligentissime Recogniti. Impressi
Venetiis p.. Bernardinū Benaliū anno a Natali Christiāo. M.CCCC
LXXXXVII. (268 pp, Hain 13101).
1496 Brixiae. Caii Plinii Secundi de naturali hystoria. Impressum Brixiae
opera et impensa Angeli & Iacobi de Britannicorum fatrum... Anno
Natiuitatis Domini M.CCCCXXXXVI die XX aprilis (Hain 13103).
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1499 Venetiis. C. Plinii Secundi de naturali historia libri XXXVII. Ex
castigaliōibus Hermolai Barbari diligētissime Recogniti. Impressi Venetiis
p.. Ioannē Aluisium de Varisio Mediolanemsem āno a Natali christiāo
M.CCCCXXXXIX die XVIII Maii (Hain 13104, fol, Brit Mus, Polain
3203).

B. Uitgaven van 1500 tot 1800.
[1514 Plinius] Caii Plynii Secundi Veronensis, Naturalis Hystoriae Libri
XXXVII. diligenti admodum labore: peruigiliq.. cura Nuper, necantea in
alma Parrhisiorum academia emendatiores Impressi, atq.. recogniti. Qui
in edibus Johannis Petit eiusdē academiae bibliopolae, in via Iacobi sub
itersignio Lilii aurei commorantis Venales prostant. (Op het einde, fo
CCLXII:) Quae omnia Parrhisiis ab optimo calcographo Nicolao de Pratis
emunctim sui lucez rursus eduntur. Anno nostre salutis M.D.XIIII. Idibus
Iunii. (27.6 × 19.8 cm, (20 ff) + CCLXII ff, Bi Un Gent HN 223)
Titelplaat, Plynii vita, Tabula van de 37 boeken, voorrede met gedicht van Nicolaus
Maillard Rothomagensis, Tabula alphabetica, voorbericht, dit alles het 1e boek
uitmakende, terwijl Liber secundus met het werkelijk overzicht op fo 1 begint.
Latijnsche uitgaven:
Venetiis 1507, 1513, 1525, 1536, 1559.
Lyons 1510.
Parisiis 1511, 1514, 1516 (de Pratis), 1516 (Chalderius), 1532, 1543,
1685, 1723, 1741, 1779.
Hagenoae 1518.
Coloniam Agrippinam 1524.
Coloniae 1524.
Basiliae 1525, 1530, 1539, 1545, 1549, 1554.
Lugduni 1548, 1553, 1561, 1563, 1587.
Francofurti ad Moenum 1582, 1599, 1608.
Heidelberg 1582.
Aureliae Allobrogum 1606.
Geneva 1616, 1631.
Lugduni Batavorum 1635, 1669.
Berolini 1766.
Lipsiae 1778.
Biponte 1783.
Fransch met latijn: Paris 1771.
Engelsch: London 1601, 1634.
Fransch: Lyon 1566, 1584.
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Italiaansch: Venetia 1476, 1501, 1516, 1543, 1548, 1580, 1603. Vineggia 1534,
1561.
Spaansch: Madrid 1624.
[1610 Arnhem] Caii Plinii Secundi Des wijtberoemden Hoochgeleerden
ouden Philosopht ende Natuyrcondigers Boecken en Schriften, in drie
deelen onderscheyden. Het eerste tracteert van de Natuyr, Aert ende
Eyghenschap aller Creaturen ofte Schepselen Godes, Als namentlick vande
Menschen, hare Geboorte, Opvoedinge, Gebruycken, Consten, Hantetingen,
Leven, Cranckheyt, ende Sterven. Het tweede vande viervoetighe Dieren,
die opter Aerden ende inde Wateren leven. Het derde vande Voghelen,
die in de Locht ende opter Aerden vlieghen ende sweven. Oock van de
onreyne cruypende Wormen, als Slangen, etc. Oock mede van andere
cleyne Dieren, namentlick Einten, Bijen, ende haers gelycken. Allen
Apteeckers Huysvaderen ende Huysmoederen, oock alle Liefhebbers der
Consten seer dienstelick, profytelick ende vermakelick, En nieuwelijck
uyt den Hoochduytsche in onse Nederlantsche sprake overgeset en met
schoone Figuyren geciert. Tot Arnhem. Ghedruckt by Jan Janszen
Boeckvercoper. Anno M.DC.X (19.3 × 13 cm, (8) + 514 pp, Bi Un Gent
Bl 9452, Brit Museum).
Gekleurde prent op het titelblad, met allerlei dieren vóór een overgroote kooi zich
bewegende, onder de leiding van een ouden man, wellicht Noach met de ark. Voorrede
tot den lezer. Bericht van Plinius. Daarna 3 pp over de ‘Nutbaerheyt des erkentenisse
der Dieren Natuer’ door Theodorus Gaza. Het boek bevat 3 deelen getrokken uit de
boeken 7 tot 11 van de Historia naturalis: 1o over den mensch met 61 Capittels (pp
1-130), 2o over de viervoetige dieren en slangen met 59 Capittels (pp 131-400), 3o
over de vogels met 54 Capittels (pp 401-514). Op het einde van het 3e deel komt een
hoofdstuk over kleine dieren.
1617 Arnhem. In 4, Jan Janszen, herdruk van 1610, 612 pp in 4 (Brit
Mus).
ca 1620 Hoorn. Pieter Janszen (in 4, Brit Mus).
ca 1635 Amsterdam. In 4, (Bi Univ Amsterdam).
[ca 1644 Amsterdam] Caii Plinii Secundi Des wijtberoemden
hoochgheleerden ouden Philosophi ende Natuer-Kondighers, Boecken
ende Schriften in vier deelen onderscheyden: Het eerste tracteert van de
natuer,
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aert ende eyghenschap aller Creaturen ofte Schepselen Godes. Als
namentlijck van de Menschen hare geboorte opvoedinge, gebruycken,
konsten, hanteringhen, leven, kranckheydt ende sterven. Het tweede van
de viervoetighe Dieren die op der Aerden ende in de Wateren leven. Het
derde van de Vogelen die in de Locht ende op der Aerden vliegen ende
sweven. Oock van de onreyne kruypende Wormen, als Slangen, etc. Ende
mede van andere kleyne Dieren, namelijc Emten, Bijen ende haers
ghelijcken. Het vierde van de Visschen die sich in Zeen, Meyren, Revieren
ende andere soete Wateren laten vinden. Allen Apotekers, Huysvaderen
ende Huysmoederen, oock allen liefhebbers der Konsten seer dienstelijck,
profytelijck ende vermakelijck. Nu nieuwelijck uyt den Hoochduytsche
in onse Nederlantsche Sprake overgeset, ende met schoone Figuren verciert.
Ghedruckt tot Campen, By Arent Benier. Hendrick Laurentz
Boeckvercooper Woonende tot Amstelredam op 't water, in 't Schrijfboeck.
(17.1 × 12.9 cm, (6, onvolledig) pp + pp 9-512 + 93 pp + (5) pp, Bi Un
Gent Cl 71224, Bi Un Amsterdam).
Zelfde prent op het titelblad als in de uitgave van 1610. Voorrede tot den lezer.
Bericht van Plinius. De ‘Nutbaerheyt van Th. Gaza, slechts 1 p onvolledig. De 8
eerste pp ontbreken. Verdeeling: 1o over den mensch met 61 Capittels (pp 1-130),
2o over de viervoetige en kruipende dieren met 59 Capittels (pp 131-396), 3o over
de vogels met 54 Capittels (pp 397-512); daarna een boek over de visschen (93 pp).
Op de laatste 5 pp een register over de vier boeken. Aldus nagenoeg hetzelfde als de
uitgave 1610 en daarenboven een boek over de visschen.
1644 Amsterdam. Hier zijn by gevoeght, de schriften van verscheyden
andere oude Autheuren de natuer der Dieren aengaende; en nu in desen
lesten druck... vermeerdert, uyt verscheyden nieuwe Schrijvers en eyghen
ondervindinghe. Door T.V.D. Amsterdam, J. Hartgers, 1644 (in 8, 652
pp, Brit Mus).
[1650 Amsterdam] C. Plini Secundi Des wijdtvermaerden Naturkondigers
vijf Boecken. Handelende van de Nature I. Vande Menschen. II Vande
viervoetige en kruypende Dieren. III Vande Vogelen. IV Vande kleyne
Beestjes of Ongedierten. V Vande Visschen, Oesters, Kreeften, &. Hier
zijn by ghevoeght de Schriften van verscheyden andere oude Autheuren
de Natuer der Dieren aengaende; En nu in desen lesten Druck wel het
vierde part vermeerdert, uyt verscheyden nieuwe Schrijvers en eyghen
ondervindinge: en met kopere Plaeten verciert. t'Amstelredam, By Joost
Hartgers, Boeck-verkooper op den Dam, bezijden het Stadthuys. 1650 (13
× 8 cm, 802 pp, Bi Un Gent Her 477, Brit Mus).
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Titelplaat met Adam en Eva en de slang. Eerste deel over den mensch met 57
hoofdstukken, 2e over vierpootige en kruipende dieren met 61 hoofdstukken, 30 over
de vogels met 54 hoofdstukken, 4e over de kleine ongedierten, 5e over de visschen.
Opvallend is de korte voorrede van het 4e deel waarin beweerd wordt: ‘Van de
alderlistighste Dieren die de Natuer heeft voort-ghebracht: de welcke (nae veele haer
seggen) van adem en bloedt versteecken zijn.’ Onder deze ongedierten vindt men de
bijen! Op het einde krijgt men den naam van den drukker te vernemen: ‘Christoffel
Conradus, Op d'Eglendiersgracht, in 't vergulde Schaefje’.
1651 Leeuwarden. In 8, Bi Un Amsterdam.
[1657 Amsterdam] C. Plini Secundi, Des wijdt-vermaerden
Natuurkondigers vijf Boecken. Handelende van de Nature, I Van de
Menschen. II Van de viervoetige en kruypende Dieren. III Van de Vogelen.
IV Van de kleyne Beestjes of Ongedierten. V Van de Visschen, Oesters,
Kreeften, & Hier zyn by-ghevoeght de Schriften van verscheyden andere
oude Autheuren, de Natuur der Dieren aengaende. En nu in desen laatsten
Druck wel het vierde part vermeerdert, uyt verscheyden nieuwe Schrijvers
en eygen ondervindinge: en met veel kopere Platen verciert. t'Amsterdam,
Voor Jan Hendricksz-ende Jan Rieuwertsz. Boeck-verkoopers. Anno 1657
(14.5 × 8.6 cm, 568 + (6) pp, Bi Un Gent Cl 71260, Brit Mus).
Zelfde indeeling als de vorige uitgaven; de laatste 6 pp dragen een register
over de vijf deelen.
[1662 Amsterdam] C. Plini Secundi, Des wijdtvermaerden
Natuurkondigers vijf Boecken. Handelende van de Nature, I Van de
Menschen. II Van de viervoetige en kruypende Dieren. III Van de Vogelen.
IV Vande kleyne Beestjes of Ongedierten. V Vande Visschen, Oesters,
Kreeften, &. Hier zijn by-gevoeght de Schriften van verscheyden andere
oude Autheuren, de Natuur der Dieren aengaende. En nu in desen laetsten
Druck wel het vierde part vermeerdert, uyt verscheyden nieuwe Schrijvers
en eygen ondervindingen: en met veel Kopere Platen verciert. t'Amsterdam,
By Johannes van Ravesteyn, Boeckverkooper en Ordinaris Drucker deser
Stede, 1662 (15.1 × 8.9 cm, 568 + (8) pp, Bi Antwerpen 13338).
Na een korte voorrede komt het overzicht zonder vermelding van vertaler. Op het
einde een register van de 57 hoofdstukken van het 1e deel, 61 van het 2e, 54 van het
3e, en de ongenummerde hoofdstukken van het 4e en het 5e deel.
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1662 Amsterdam. In 8, id. Amsterdam, A. de Wees 1662, 687 pp. (Brit
Mus).
1703 Amsterdam. Bij W. van Gysbert de Groot, 1703. In 8, 568 pp, Bi
Un Amsterdam, Brit Mus).
1733 Amsterdam. Bij I. Vandeputte (in 8, 1733, 568 pp Brit Mus).
[1757 Amsterdam] C. Plinii Secundi. Zyne Wyd-Vermaerde
Natuurkundige Vyf Boeken. Handelende van de Nature, I Van de
Menschen, II Van de viervoetige en kruypende Dieren. III Van de Vogelen.
IV Van de kleine Beestjes of Ongedierten. V Van de Visschen, Oesters,
Kreeften, enz. Hier zyn bygevoegt de Schriften van verscheyden andere
Oude Autheuren, de Natuur der Dieren Aangaande. En nu dezen laatsten
Druck wel het vierde part vermeerdert, uit verscheyde nieuwe Schryvers
en eyge Ondervindingen. Verciert met veele Fraaije Kopere Platen. Te
Amsterdam, By Jan Morterre, Boekverkoper, over het Zaandammer Veer,
1757 (15.7 × 9.7 cm, 568 + (6) pp, Bi Un Gent 159 R 21).
Deze uitgave bevat denzelfden tekst als deze van 1657 met dezelfde pagineering. Al
deze boeken zijn geen echte vertalingen van de Naturae historia van Plinius, wel
reeksen beschrijvingen van dieren volgens Plinius en verscheidene andere schrijvers.
***

Buiten de bovengenoemde uitgaven, kunnen nog vermeld worden:
1530. E. Stellae de gemmis libellus unicus. Plinius secundus de gemmis.
Argentorati 1530 in 8.
1736. E. Stellae. Interpretamenti gemmarum libellus unicus. Plinius
Secundus de gemmis. Erfurti et Lipsiae 1736 in 4.
1534. Oppiani Alieuticon,... sequuntur.... interprete librorum quinque
Oppiani C. Plinii Secundi naturalis historiae libri duo de piscibus.
Argentorati 1534 in 4.
1553. Caius Plinius Secundus Naturalis historiae liber septimus. In quo
de homine agitur. Parisiis 1553 in 4, 29 ff.
1747. Hebenstreit J.E. De ordinibus gemmarum verbis C. Plinii ex eius
naturalis historiae libr. XXXVII qui totus de gemmis est. Lipsiae 1747 in
4.
1729. Histoire naturelle de l'or et de l'argent, extraite de Pline... Livre
XXXIII... Avec le texte latin corrigé et eclairci par des remarques nou-
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velles, outre celles de J.F. Gronovius. Par D. Durand. Et un Poeme Sur la
chute de l'Homme et sur les ravages de l'or et de l'argent, par D. Durand.
Londres 1729 G. Bowyer, fol, Brit Mus.

III. Albertus Magnus, De mineralibus, Liber aggregationis
De bibliographie over Albertus Magnus, Albert von Bollstädt, Albertus Grotus,
Albertus de Colonia, geboren te Lauingen in Schwaben tusschen 1193 en 1206,
tusschen 1260 en 1262 bisschop van Regensburg, en te Keulen in 1280 overleden,
is buitengewoon uitgebreid(1). De Gesamtkatalog der Wiegendrucke (I, 1925, pp
264-385), in het overzicht tot 1500, vermeldt 202 titels die in talrijke rubrieken
worden ondergebracht. Wij beperken ons met De Mineralibus en Liber aggregationis.

A. De Mineralibus.
1476 Padua. Alberti magni philosophoru.. maximi de mineralibus liber
liber primus incipit... Per me petrum manfer normanu.. Rothamagensem
civem die 20 septembris 1476. (GW 686 Padua Pierre Manfer).
1491 Pavia. Alberti magni philosophor.. maximi de mineralibus liber
primus īcipit.... Impressum Papie per Christophorum de canibus sub an o
domini 1491 die 18 Junii. (GW 687 Pavia Christophorus de Canibus).
1495 Venedig. Alberti magni philosophor.. maximi de mineralibus liber
primus incipit.... Impressum Venetiis per Joannem et Gregoriu.. de
Gregoriis fratres. Anno dn i MccccLxxxxv die XXII Junii. (GW 688
Venedig Johannes et Gregorius de Gregoriis).
1499 Koln. Liber mineraliū Uenerabil' Alberti magni Ratisponensis
Episcopi ...... Explicit opus Alberti magni in libris quinq.. mineralium.
(Kon Bi Brussel, GW 689 Köln Kornelius von Zierikzee niet vóór 1499
in 8).

(1) Reeds in 1646 verscheen een bibliographisch overzicht: Index operum B. Alberti Magni,
episcopi Ratisponensis. Parisiis, apud G. Sassier 1646 in 4. De volledige werken verschenen
in 20 boekdeelen in 8 te Parijs in 1890-1892: B. Alberti Magni Opera omnia..... Parisiis apud
L. Vivès 1890-1892.
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1508 Oppenheym. Liber mineralium in 4 (Brit Mus).
1542 Venetiis. Alberti magni de mineralibus et rebus metallicis libri
quinque. Venetiis 1542 in 8 (Bi nat. Paris, Brit Mus).
[1569 Coloniae]. De Mineralibus et Rebus Metallicis libri quinque. Auctore
Alberto magno summo Philosopho. Solerti cura repurgati, & rerum natural.
studiosis publicati. Coloniae. Apud Joannem Birckmannum & Theodorum
Baumium. An M.D.LXIX. (13 × 7.5 cm, 391 + (11) pp, Bi Un Gent acc
32907, Brit Mus).
Op p 3 praefatio, p 11 liber primus de materia lapidum met 9 hoofdstukken, p 90
liber secundus qui est de lapidibus pretiosis met 6 hoofdstukken, p 225 liber tertius
de mineralibus, in quo determinatur de metallis in communi met 6 hoofdstukken, p
320 in quartum librum in quo determinatur de metallis in speciali met 7 hoofdstukken,
p 371 in librum quintum de mediis mineralibus met 8 hoofdstukken, p 392 index.
Dit werk schijnt wel door Albertus magnus geschreven geweest te zijn; het heeft
voor den tijd een echte wetenschappelijke waarde; de schrijver schenkt aan physische
eigenschappen een groot belang; drie hoofdstukken van zijn Liber tertius hebben als
titel: ‘de ductibilitate, de colore, de saporibus et coloribus metallorum’. Hij gelooft
aan de transmutatie niet; op vele plaatsen worden zijne opvattingen daarover duidelijk
geschreven, b.v. op p 266: ‘Videmus autem argentum permanere et stannum, et
similiter alia metalla, videbuntur igitur esse completa per substantiales formas’. Voor
de eerste maal wordt een nieuw begrip uitgedrukt: de affiniteit of neiging onder de
elementen om zich samen te verbinden, begrip dat heden de moderne chemie
overheerscht: p 348 ‘sulphur enim propter affinitatem naturae metalla adurit’. Voor
de eerste maal wordt ons hedendaagsch ijzersulfaat of groen atramentum vitriool
genoemd: p 380 ‘Viride autem (atramentum) quod a quibusdam vitreolum vocatur’.
De schrijver van De Mineralibus is een wetenschappelijk man; Liber aggregationis
schijnt daarentegen de vrucht van een kwakzalver en kan moeilijk aan den schrijver
van het gehalte van Albertus magnus worden toegeschreven. In den Catalogus van
het British Museum komt het boek onder een rubriek: ‘Suppositions Works’. De
meeste historici der wetenschappen aar-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

486
zelen niet dat werk te beschouwen als een handelsonderneming waarin van den naam
van Albertus magnus misbruik werd gemaakt. Het getal der uitgaven is ook overgroot
geweest, en heden nog is de naam van de groote Albert, de kleine Albert niet onbekend
gebleven.
Men krijgt een duidelijk gedacht van de veel mindere waarde van Liber
aggregationis door de vergelijking tusschen de teksten van de zelfde onderwerpen;
b.v. wordt in De Mineralibus diamant op pp 118-120 op de volgende wijze besproken:
‘Adamas autem, sicut superius fecimus mentionem, lapis est durissimus, parum
cristallo obscurior, coloris tamen lucidi fulgentis, adeo solidus, ut neque igne, neque
ferro mollescat, vel soluatur. Soluitur tamen & mollescit sanguine & carne hirci,
praecipue si hircus aliquandiu ante liberit vinū et petrosilinū, vel silermōtanū
cōmederit, ..a talis hirci sanguis etiam ad frangendū lapidē in vesica valet, infirmis
de calculo. Soluitur etia lapis iste, quod marabilius videtur, plumbo, propter multum
argentum vivum quod est in ipso. Hic autem lapis penetrat ferrū & ceteras gemmas
omnes, praeter chalybem, in quo retinetur. Nō trahit autem ferrum, eo quod sit proprius
locus generationis eius ut quidam mēdose dixerūt. Maior autem quantitas istius lapidis
ad hoc inuenta est magnitudo auellanae. Nascitur autem in Arabia, & Cipro, secundum
plurimum, sed Ciprius est magis mollis & obscurus. Et quod mirabile videtur multis,
hic lapis quando Magneti supponitur, ligat magnetem & non permittit ipsum ferrū
trahere. Maior autem virtus eius est in auro vel argēto vel chalybe. Dicūtq.. magi..
lacerto sinistro alligatus valet cōtra hostes & insaniam, & indomitas bestias, & feros
homines, & contra, iurgia & rixas, et contra venena, & incursus phātasmatum, et
incuborum. Hunc autem lapidem Dyamantem etiam quidam vocant; etiam q..dam
ferrum attrahere mentiuntur’.
En in Liber aggregationis van Strassburg 1625 lezen wij op p 143: ‘Si vis devincere
hostes: Accipe lapidem qui nuncupatur Adamas, & est coloris fulgentis, durissimus,
ita quod non potest frangi nisi sanguine hirci, & nascitur in Arabia vel Cypro. Et si
sinistro latere alligetur, valet contra hostes, & insaniam, & indomitas bestias, &
venenosas, & feros homines, & contra jurgia & rixas, & contra venena & incursus
fantasmatum, & quidam vocant eum Diamantem.’
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B. Liber aggregationis.
De volgende bibliographische lijst werd opgesteld met behulp van den Gesamtkatalog
der Wiegendrucke (I 1925 pp 290-320), de Nederlandsche Bibliographie van Nyhoff
en Kronenberg(1) (1e deel p 22 en 2e deel p 20), en de catalogussen van het British
Museum en van de Bibliothèque nationale te Parijs.
Onder de talrijke verschenen uitgaven, zijn er 59 latijnsche vóór en met 1500; in
1500 kwam een fransche uitgave onder den naam van le grant Albert, in 1516 een
duitsche uitgave onder den titel Das buch der versamlung, in 1551 een nederlandsche,
die crachten der cruyden, gesteenten en beesten of boeck der secreten; in 1722 komt
de Secrets du Petit Albert aan het licht. Ik noem tusschen 1500 en 1800 32 uitgaven.
Liber aggregationis seu liber secretorum Alberti magni de virtutibus herbarum,
lapidum et animalium quorundam:
Sd

Paris

ca

1477

Ferrara

ca

1478

Strassburg, Bologna

ca

1480

Roma

ca

1481

Roma

1482

Bologna

ca

1483

Reutlingen, Speyer (3), Paris

ca

1485

Köln, Roma, London

ca

1487

Venetia, Genève? Genève,
Antwerpen

ca

1488

Antwerpen (2)

ca

1490

Strassburg, Roma, Napels, Roma?,
Zuid Frankrijk? Lyon? (2), Paris of
Lyon?, Rouen of Lyon?, Paris

ca

1491

Lyon, Antwerpen

1492

Leipzig

1493

Strassburg, Napels, Bologna, Paris

1494

Antwerpen (2), Bologna

1495

Milano, Venetia

1496

Augsburg, Venetia

1498

Antwerpen

(1) Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540 door Wouter Nyhoff en M.E. Kronenberg,
's Gravenhage Martinus Nyhoff 1923 p 22 en Nyhoff-Kronenberg Nederlandsche
Bibliographie van 1500 tot 1540. Tweede Deel door M.E. Kronenberg, 's Gravenhage Martinus
Nyhoff 1936 p 20.
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1499

Köln, Antwerpen (2), Barcelona

1500

Wien, Venetia, Paris, Paris?, Köln
(4), Roma, Rouen
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ca

ca

1500

Rouen?: Le grant Albert.
Des secretz des vertus des
herbes, pierres bestes. In
16, 32 pp.

1502

Venetiis, Liber
aggregationis in 4,
Antwerpen

1503

Zwolle

1504

Antverpiae

1505

Antverpiae

1506

Antverpiae (2)

1516

Strassburg. Das buch der
versamlug oder das buch
d.. heimligkeiten. Durch
Johannē Knobloch, in 4.

1519

Antverpiae

15?

Leiden

1531

Sl. Von
wunderbar-naturlichen
Wirckungen,
Eygenschafften und
naturen etzleicher Kreütter,
Edelgesteyn, Thier, in 4.

1534

Antverpiae

1550?

Venice? Alberto Magno
della virtu delle herbe et
animali et pietre pretiose,
in 8.

[1551 Amsterdam]. Hier eyndet het Boeck Alberti Magni ghetranslateert
wt dē Latijn in duytsche / het welcke u te verstaen geeft / die crachten der
Cruydē Gesteenten en beesten en meer ander wonders van sommighe
natuerlijcke dinghen.
Dit Boecxken gheintituleert dat Boeck der Secreten Alberti Magni is
gheuissteert bi Here M. Nicasis Grisel Licenciaet inden Rechten ende
Officiael vanden Geestelijckē Houe van Therrenburg / residerende binnen
der stede van Ipren. Ende is byden Houe toegelaten ende geconcenteert
te mogen printen. Ghegheuen tot Brugge den vijfthienstē dach in Januario
Anno. M.CCCCC.LI. Onderteekent. M.L. de Zoete.
Ghedruct tot Leyden By mi Jan Mathijs zoon / Woonende op S. Pancraes
Kerckgraft.
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Ende men salse te coope vinden tot Aemstelredam ten huyse van Henrijck
Alberts zoon Woonende in die Warmoesstrate Inden Ghulden Bybel. (14
× 9 cm., 44 ongepagineerde fos, Bi Un Gent Acc 8692 waarin fo 1
ontbreekt).
Op fo 2 de virtuten en crachten van sommige cruyden, op fo 9 van sommige
gesteenten, op fo 17 verso van sommige beesten, op fo 23 verso de tafel der teekenen
en planeten, op fo 25 verso het boek der wonderlijke dingen der werelt.
1555

Antverpiae, Liber secretorum

1556

Lugduni

1580

Lugduni

1598

Lugduni

1609

Francofurti

1615

Francofurti
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[1625 Argentorati] Alberti magni De Secretis mulierum Libellus, Scholiis
auctus, & à mendis repurgatus. Eivsdem de Virtvtibvs herbarum, Lapidum,
& animalium quorundam libellus. Item de mirabilibus mundi, ac de
quibusdam effectibus causatis à quibusdam animalibus, &. Adjecimus &
ob materia similitudinem Michaelis Scoti philosophi, De secretis naturae
opusculum. Cum Indice locupletissimo. Argentorati Sumptibus Haeredum
Lazari Zetzneri. M.DC.XXV. (11.8 × 8.1 cm, 342 + (9) pp, Bi Un Gent
Ma 1240).
Op p 3 proenium, p 13 de secretis mulierum, p 127 liber aggregationis, liber primus
de virtutibus quarundam Herbarum, p 139 secundus liber de virtutibus lapidum, p
154 liber tertius de virtutibus animalium, p 161 de horis dierum, p 166 de mirabilis
mundi, p 212 de secretis naturae; na p 342 index.
1648 Amstelodami.
1655 Amstelodami.
1669 Amstelodami.
1700 Paris. Admirables secrets du Grand Albert, contenant un traité sur
la vertu des herbes, des pierres précieuses et des animaux. Paris, chez tous
les magasins de nouveautés. 1700 in 18.
1703 Cologne. Les Admirables secrets d'Albert le Grand, contenant
plusieurs traités... et les vertus des herbes, des pierres précieuses et des
animaux. Cologne, chez le dispensateur des secrets. 1703 in 12.
1706 Cologne. Id.
1722 Cologne. Secrets merveilleux de la magie... du Petit Albert, traduits
exactement sur l'original latin qui a pour titre: Alberti Parvi Lucii Libellus
de mirabilibus naturae arcanis. Cologne, aux dépens de la Compagnie, in
12.
1729 Lyon. Les admirables secrets... etc.
1752 Lyon. Id.
1758 Lyon. Id.
1760 Amstelodami. De virtutibus... etc.
1765 Avignon. Secrets merveilleux... etc.
1791 Lyon. Les Admirables Secrets... etc.

IV. Bartholomaeus anglicus, De proprietatibus rerum
In 1893 verscheen te London een boek dat de aandacht vestigde op een encyclopaedie
uit de Middeleeuwen, geschreven door een franciscanen monnik, gekend onder den
naam van Bartholomaeus anglicus, met de verkeerde toevoeging de Glanvil of
Glanvilla.
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1893. Medieval Lore: an epitome of the science, geography, animal and
plant folk-lore and myth of the Middle Age: being classified gloanings
from the Encyclopedia of Bartholomeus Anglicus on the Properties of
things. Edited by R. Steele, with a preface by William Morris. London,
Elliot Stock 1893 (in 8, VIII + 154 pp).
Jöcher in zijn Allgemeines Gelehrten Lexicon(1):
‘Glanvil (Bartholomaeus, oder Bartholomaeus Anglicus), ein Minorite, stammte
aus dem Geschlechte der Grafen von Suffolck in Engelland her, und florirte um 1360.
Er hat de proprietatibus rerum in 19 Bùchern geschrieben, welche am ersten zu
Strassburg 1488 in fol. gedruckt worden; ferner Sermones, die ebenda selbst 1491
aus Licht getreten. Seine andern Wercke, die noch im Manuscript liegen, sind:
Chronicon de sanctis; Postillae Scripturarum; Postilla in Matthaeum & Marcum;
Practica juris, ein Buch de medicina. Bal. Wharton Angl. Sac. Fa, Fre(2).’
The Biographical Dictionary van Alexander Chalmers(3) zwijgt over Bartholomaeus
en over Anglicus, maar vermeldt bij Glanvil het volgende:
‘Glanvil (Bartholomew) a writer of the fourteenth century, was an English Minorite,
or Franciscan, of the family of the earls of Suffolk. He is said to have studied at
Oxford, Paris, and Rome, and to have been very familiar with the writings of Aristotle,
Plato, and Pliny; from which, with his own observations, he compiled his celebrated
work “De Proprietatibus rerum” a kind of general history of nature; divided into
nineteen books, treating of God, angels, and devils, the soul, the body, animals, &.

(1) Zweyter Theil D-L, 1750, pp 1014-1015. Allgemeines Gelehrten-Lexicon, Darinne die
Gelehrten aller Stànde sowohl mànn- als weiblichen Geschlechts.
(2) Bal. = Balaeus de Scriptoribus Brittaniae. Wharton Anglia sacra. Fa = Fabricii Bibliotheca
latina medii aevi. Fre = Freind historia medicinae.
(3) The general Biographical Dictionary: Containing an historical and critical account of the
Lives and writings of the most eminent Persons in every nation; Particularly the British and
Irish; From the earliest accounts to the present time. A new edition, revised and enlarged by
Alexander Chalmers F.S.A. Vol XVI. London: Printed for J. Nichols and son; ..... 1814. (p
11, 22.8 × 14.2 cm, 498 pp, Bi A.J.J.V.).
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In some copies there is an additional book, not of his writing, on numbers, weights,
measures, sounds, &. Some “Sermons” of his were printed at Strasburgh in 1495.
But his work “De Proprietatibus” appears to have been the chief favourite, and was
one of the first books on which the art of printing was exercised, there being no fever
than twelve editions, or translations, printed from 1479 to 1494. The English
translation printed by Wynkyn de Worde is the most magnificient publication that
ever issued from the press of that celebrated printer, but the date has not been
ascertained. A very copious and exact analysis of this curious work is given by Mr.
Dibdin in the second volume of his “Typographical Antiquities”. Tanner's Bibliotheca.
Dupin. Douce's Illustrations of Shakespeare vol II p 278. Dibdin ubi supra.’
In Biographie Universelle (Michaud)(1):
‘Glanvill ou plutót Glanvil (Barthelemi), franciscain anglais du 14e siecle de la
famille des comtes de Suffolk, parait avoir étudié à Oxford, à Paris et à Rome. Il
composa des sermons, qui furent imprimés à Strasbourg en 1495, et un ouvrage
curieux intitulé De proprietatibus rerum, où il a fondu les idées d'Aristote, de Platon
et de Pline avec ses propres observations. Cet ouvrage, divisé en dix neuf livres,
traite de Dieu, des anges et des diables, de l'ame et du corps, des animaux, etc.
Quelques exemplaires contiennent un vingtième livre, qui n'est pas de lui, sur les
nombres, les poids, les mesures, les sons, etc. L'ouvrage de Glanvil, qui est un des
premiers sur lesquels s'est exercé l'art de l'imprimerie, a été traduit en anglais, et
imprimé ainsi par Wynky de Worde, avec beaucoup de luxe. On en trouve une analyse
très-étendue et tres exacte dans le deuxième volume des Antiquités typographiques,
par Dibdin; il a aussi été traduit en français (voy. Corbichon).’
In Nouvelle Biographie générale van Hoefer(2):
Glanvil ou Glanville (Barthélemy), philosophe anglais, vivait vers 1350. Il
appartenait à la famille des Comtes de Suffolk, et entra dans l'ordre des Franciscains.
Il étudia, dit-on, à Oxford, à Paris et à Rome, et acquit une connaissance familière

(1) Tome seizième, Paris 1856, p 613. Biographie Universelle (Michaud) Ancienne et moderne,
ou Histoire...
(2) Tome 20, Paris 1858, pp 786-787.
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des écrits d'Aristote, de Platon et de Pline. Si l'on en croit certains biographes, ce fut
d'après leurs ouvrages et ses propres observations qu'il redigea son fameux traité De
Proprietatibus Rerum, sorte d'encyclopédie, divisée en dix neuf livres, et traitant de
Dieu, des anges, des démons, de l'ame, du corps, des animaux, etc. Certains manuscrits
de cet ouvrage contiennent un vingtième livre, sur les nombres, les mesures, les poids
et les sons. Le traité De Proprietatibus Rerum, très-populaire au quatorzieme siecle,
fut un des premiers ouvrages sur lesquels s'exerça l'art de l'imprimerie; et l'on n'en
compte pas moins de douze editions de 1479 à 1494. Cave cite celles de Strasbourg,
1488, 1505 in 4, de Nuremberg, 1492, et celle de Paris, 1574 sous le titre de
Allegoriarum ac Tropologiarum in utrumque Testamentum. La traduction anglaise
de ce traité, imprimée par Wynkyn de Worde, est la plus belle publication qui soit
sortie de ses presses; mais on n'en connait pas exactement la date. Le De
Proprietatibus Rerum fut traduit en français par Corbichon (voy. ce nom). Cave cite
encore de Glanvil un Sermonum Liber, Strasbourg, 1491. Cave Historia literaria t
II p 43. Tanner Bibliotheca. Douce Illustrations of Shakespeare vol II, Dibdin
Typographical Antiquities.
Hain (p. 323) zegt letterlijk: Bartholomaeus de Glanvilla, Anglicus, Ordin. Minor.
De Catalogus van het British Museum verwijst van Bartholomaeus naar Bartholomaeus
de Glanvilla, en bij Glanvilla wordt Anglicus niet vermeld. Bij Jean Corbichon geeft
dezelfde Catalogus, na de vermelding van de Fransche uitgaven van Lyon 1482 en
Lyon 1485, de inlichting (by B. de Glanvilla). De Catalogue général de la
Bibliotheque nationale de Paris verfranscht Bartholomaeus anglicus door Barthelemy
de Glanville waar de bibliographie wordt gegeven; op verschillende plaatsen, namelijk
voor de Fransche vertaling treft men de woorden: ‘(par Barthelemy de Glanville)’.
Pellechet (p 451) verkeert in dezelfde verwarring: Bartholomaeus Anglicus, de
Glanvilla, doch alleen bij den eersten titel, en als een soort bijvoegsel.
Tot daar voor Glanvilla.
Zonder uitlegging vermeldt Meyers Lexikon (I 1924 p 1516) dat Bartholomaeus
anglicus door vergissing de Glanville wordt genoemd. De Gesamt Katalog der
Wiegendrucke (III 1928 p 411) voegt er bij dat de De proprietatibus rerum gewoonlijk
en ‘fälsch-
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lich dem Bartholomaeus de Glanvilla († um 1360) zugeschrieben wird, der gleichfalls
Engländer und gleichfalls Minorit war’. Terwijl Bartholomaeus Anglicus ‘ein
englischer Minorit der, vorher in Paris, seit 1231 Lektor des deutschen
Minoritenstudiums in Magdeburg war’.
De Encyclopaediën van Winkler Prins (5e druk 1933) en van Oosthoek (3e druk
1932), the Encyclopaedia Britannica (11e Edition 1910) zwijgen over Bartholomaeus
Anglicus, ook over Glanvilla. Aldaar geen vergissing mogelijk.
In eenige uitgaven van De proprietatibus rerum wordt het bijvoegsel Glanvil of
Glanvilla aangetroffen. Jöcher begint in 1750; hij heeft dat in vroegere
bibliographische werken wellicht gevonden; dan vloeit het water naar de zee en wordt
de verkeerde inlichting van bibliographie tot bibliographie, en van biographie tot
biographie overgeplant.
Het werk is een echte wetenschappelijke encyclopaedie, reeds in de 14e eeuw als
handschrift ruim bekend, niet alleen als latijnsche tekst, doch ook in vertaling. Het
heeft een groot bijval in de 15e eeuw gekend, dank aan de boekdrukkunst waarvan
het een der belangrijkste vruchten van de eerste jaren was.
Tot 1500 verschenen niet minder dan 8 latijnsche drukken, 11 fransche, een
nederlandsche, een engelsche en 2 spaanschen. Later wordt die encyclopaedie
verouderd en zij ondergaat het lot van de encyclopaediën; tusschen 1500 tot 1609
kwamen nog 4 latijnsche, 4 fransche, 2 engelsche en een spaansche uitgaven aan het
licht. De fransche vertaling werd bezorgd op ‘le commendement de tres puissant et
noble prince Charles le Quint’ door ‘son petit et humble chappellain frere jehan
Corbichon’; de vertaling werd uitgevoerd in 1372 op order van Koning Karel V van
Frankrijk die regeerde tusschen 1364 en 1380. De eerste fransche uitgave verscheen
te Lyon in 1482 en de titel De proprietatibus rerum werd vertaald door Le proprietaire
des choses. De bibliographie vermeldt een twijfelachtige nederlandsche uitgave in
1479, terwijl de gekende uitgave van Haarlem in 1485 onder den titel Van den
proprieteyten der dinghen het licht zag.
Het werk met zijn vertalingen is een rijke bron van technische woorden in de
middeleeuwen; ik heb reeds daarover steekkaartjes verzameld, die tot het opstellen
van een technisch lexicon van vroegere woorden zouden dienen.
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Hieronder nu een volledige bibliographie van het merkwaardig boek.
1470? Basel B. Ruppel. Incipit prohemiū de proprietatibus rerū fratris
bartholomei anglici de ordine fratrū minorum (in fo, 247 ff; Coloniae Ulric
Zell, Brit Mus 525 m 2; Hain 2498; GW 3402 met de aanduiding: Basel
Berthold Ruppel um 1470).
1472? Köln Drucker Flores S. Augustini. Incipit prohemiū de
proprietatibus rerū fratris bartholomei anglici de ordine fratrū minorum
(248 fos; GW 3403 met de inlichting: Köln, Drucker der Flores S.
Augustini um 1472; Kon Bi Brussel; Brit Mus; GW 3403; Pellechet 1865(1)
met de inlichting Lovanii? Coloniae? ca 1475; Polain(2) 497).
1475? Basileae Richel en Wensler. Incipit phemirī de p..prietatibus rer..
fratris bartholomei anglici de ordine fratr.. minor.. (218 ff, 1475? Basileae,
Richel et Wensler, Hain 2499; Bi Nat Paris res R 359 et 360; Pellechet
1866; Brit Mus 7003 g1).
1479? Bartholomeus der Engelsman van de eigenschappen der dingen,
1479. (Hain 2521; door GW vermeld met de inlichting ‘Nicht
nachweisbar’).
1480. Lyon N. Philippi & M. Reinhard. Incipit prohemium de
proprietatib.. rerum fratris Bartholomei anglici de ordine fratrum minor..
Impressus per Nicolauz pistoris de Bensscheym et Marcum reinhardi de
Argentina socios. Sub anno dn i Millesimo quadringētesimo octogesimo,
die vero Julij XXIX. (in fol, 320 ff; Hain 2500; Kon Bi Brussel B 431;
Brit Mus 456 b 13, Bi nat Paris res m R 47; GW 3404 met de inlichting
Lyon Nikolaus Philippi und Markus Reinhard 29 juli 1480; Pellechet 1867;
Polain 498).
[1481. Koloniae J. Coelhoff]. Incipiūt tituli librorū et capitular.. venerabil..
bartholomei. anglici de proprietatibus rer.. (inhoud van 19 boeken) Auctores
de quorū scriptis hic tractat sūt isti.... Incipit phemiū de proprietatib.. rer..
fratris Bartholomei anglici de ordine fratr.. minor.. (Op

(1) Catalogue général des incunables des Bibliothèques publiques de France par M.
Pellechet. Albano-Biblia. Paris, Alphonse Picard & fils, Libraires-editeurs Libraires
des Archives nationales et de la Société de l'école des Chartes, Rue Bonaparte 82,
1897 (XIII + 602 pp).
(2) Catalogue des livres imprimés au quinzième siècle des Bibliothèques de Belgique par
M. Louis Polain. Tome I, A-C, XXX + 772 pp; II, D-K, 748 pp; III, L-S, 794 pp; IV,
T-Z, 299 pp & tables pp 301-645. Bruxelles, Pour la Société des Bibliophiles &
Iconophiles de Belgique. MDCCCCXXXII.
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het einde:) Impressus per me Johānem koelhoff de lubeck Colonie civem.
Anno natiuitatis domini. MCCCCLXXXI (28.7 × 20.4 cm, 473 ff
ongepagineerd; Bi Un Gent Res 550; Brit Mus 441 h 1; Hain 2501; Bi Nat
Paris R 362 et 363; Bi Un Luik; GW 3405; Pellechet 1868; Polain 499).
Het boek is verdeeld in 19 boeken handelende over de volgende wetenschappen:
Liber primus, de proprietatibus rerum.
Liber secūdus, de proprietatibus angelorum.
Liber tercius, de proprietatibus anime racionalis.
Liber quartus, de proprietatib' substantie corporee.
Liber quintus, de dispositione membrorum.
Liber sextus, de etatibus.
Liber septimus tradat de infirmitatibus.
Liber octav' de mūdo et corporībus celestibus.
Liber nonus de tempore et p..tibus temporis.
Liber decim' de materia et forma.
Liber undecimus de aere et passionibus eius.
Liber duo decim' de auib' in generali et in spāli.
Liber decimus terci' de aqua et eius ornatu.
Liber decim' quartus de terra et partibus ei'
Liber decim' quint' de prouinciis.
Liber decimus sext' de lapidībus preciosis.
Liber XVII de arboribus et herbis et eorum proprietatibus.
Liber decim' octav' de animalib' pmo in generali.
Liber decimus non' de coloribus odoribus saporībus et liquorib'.
In hoofdstuk III, onder meer, over de zintuigen, in IV over voedsel en drank, bloed,
in V over hersenen, oogen, neus, tong, handen, hart, maag, nieren, geslachtsorganen,
beenderen, haar, enz., in VI over ouderdom, dood, slaap, oefening, rust, enz., in VII
over ziekten, kwalen en ziekteverschijnselen, in VIII over licht, donker, sterren, in
IX over jaargetijden, maanden, dageraad, avond, nacht, in X over element, vuur,
asch, in XI over wolken, regen, bliksem, in XII over 38 vogels, in XIII over stroomen,
meeren en visschen, in XIV over bergen, vuurbergen, spelonken, in XV over 179
streken in alphabetische orde besproken, in XVI over 104 steenen, in XVII over ca
200 planten, in XVIII, over ca 120 dieren, in XIX over kleuren, reuk, smaak, melk,
boter, kaas, eieren, muziekwerktuigen.
De lijst van geraadpleegde schrijvers draagt 104 namen.
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1482. Lyon Pierre Hongre. Incipit prohemium de proprietatibus rerum
fratris Bartholomei Anglici de ordine fratrum minorum. Impressus per
Petrum ungarum. Sub anno domini. Millesimo quadringetesimo
octuagesimo secundo. die vero novembris XXI. (in fol, 256 pp; Lugduni.
Hain 2502; Bi nat Paris res R 364 et 365; GW 3406; Kon Bi Brussel B
444; Brit Mus 7002 gg 18; Pellechet 1869; Polain 500).
1482 Lyon N. Philippi. Incipit p..hemium de p..prietatibus rerū fratris
Bartholomei āglici de ordine fratrum minorum.... Impressus sub anno
domini Millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo die vero
decembri X (285 ff; GW 3407; Brit Mus; Pellechet 1870 met de inlichting
Basileae? Norimbergae?; Polain 501).
1482 Lyon M. Huss. Le proprietaire en francois... Cy commence ung tres
excellent livre nomme le proprietaire des choses translate de latin en
francois a la requeste de treschrestien et trespuissant roy Charles quint de
ce nom ..... Cestuy liure des pprietes des choses fut translate de latin en
francoys Lan de grace Mil CCCLXXII par le commendement de tres
puissant et noble prince Charles le quint. Et le translata sō petit et hūble
chapellain frere iehan corbichō de l'ordre saint augustin, et a este reuisite
par venerable et discrete personne frere Pierre ferget docteur en theologie,
et Imprime a paris pour Anthoine verard marchant libraire demourant a
Paris. (Lyon Mathieu Hutz 1482; fol, 328 ff; Hain 2512-2515; Brit Mus
431 L 1, Bi nat Paris res R 2191 R 374; GW 3415 met de inlichting:
... este reuiste par venerable et discrete personne frere pierre ferget docteur
en theologie du couvent des augustins de lyon. Et imprime au dit lieu de
lyon par hōnorable hōe maistre mathieu hutz maistre stre en lart de
impression le XII iour de nouembre mil. CCCC huytante et deux; Pellechet
1880).
1483. Köln J. Koelhoff. Incipiunt tituli libror.. capitulor.. venerabilis
bartholomei anglici de p..prietatibus rerum ..... Prohemiū in opus de
proprietatib' rer.. Religiosi patris fris Bartholomei anglici de ordine fratrū
minorum... Impressus et completus per me Johannē koelhoff de Lubeck
Colonie civē. Anno gr e MCCCCLXXXIII. in vigilia Sebastiani martyris.
(fol. 471 ff; Hain 2504; Bi nat Paris R 366 et 367; GW 3408; Kon Bi
Brussel B 76; Brit Mus 527 n 14; Pellechet 1871; Polain 502).
1483. Nurnberg A. Koberger. Incipiunt tituli libror.. et capitulorū
venerabilis Bartholomei anglici de proprietatibus reru....... Prohemium de
p..prietatibus reru.. fratris Bartholomei anglici de ordine fratrum minorum
incipit.... Impressus per industriosum virū Anthoniū koburger inclite
Nurenberge ciuē. Anno salutis gratie. Mcccclxxxiii. III Kals Junii. (fol
266 ff; Hain 2505; Brit Mus 714 i 19; Bi nat Paris R 369; GW 3409 met
de inlichting 30 mei 1483; Pellechet 1872; Polain 503).
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1485. Strassburg G. Husner. Liber de proprietatibus rerum Bartholomei
anglici ..... Incipiunt tituli libror.. et capitulor.. venerabil Bartholomei
anglici d.. p..prietatibus rerum.... Prohemium de proprietatibus rerum fratris
Bartholomei anglici de ordine fratrū minor.. incipit. Impressus Argentine
Anno dn i M.CCCC.LXXXV. Finitus in die sancti Ualentini (fol, 300 ff;
Hain 2506; Brit Mus 1249 m; Hain 2506; GW met de inlichting 14 feb
1485; Kon Bi Brussel B 792; Pellechet 1873; Polain 504 met de inlichting
Jordanus de Questlimburg).
1485. Lyon M. Huss. Cy commence ung tresexcellent liure nomme le
proprietaire des choses trāslate de latin en francoys a la requeste de
trescrestien et trespuissant roy charles quint... Le prologue du translateur.....
Estuy liure de pprietes de choses fut translate de latin en francois lan ge
grace mil. CCC.LXXII... Et imprime audit lieu de lyon par honnorable
hōme maistre mathieu huss maistre en lart de impression le XII iour
doctobre Lan Mil. CCCC huitante et cincq. (296 fos; Hain 2518; Brit Mus;
Paris Bi nat; GW 3416 met de inlichting: Bartholomaeus Anglicus, De
proprietatibus rerum, franz. von Jean Corbichon. Herausg. Pierre Farget.
Lyon, Mathias Huss 12 Oktober 1485; Pellechet 1882).
[1485. Haarlem J. Bellaert]. Hier beghinnen de titelen dz sijn de namen
der boeken daer men af sprekē sal en oec die capittelen der eerwaerdighen
mans bartolome.. engelsman en een gheoerdent broeder van sinte
franciscus oerde Ende heeft XIX boekē die sprekende sijn vande
eygenscappen der dingen dats te segghen vant rechte in wesen alder
ghescapen dinghen so wel sienlic als onsienlic lichamelic en onlichamelic
niet wtghesondert... (op het einde:) Hier eyndet dat boeck welck ghehieten
is bartholomeus vanden proprieteyten der dinghen inden iaer ons heren
M.CCCC. en LXXXV optē heylighen Kersauent. Ende is gheprint ende
oeck mede voleyndt te haerlem in hollant ter eren godes ende om leringhe
der menschen van mi Meester Jacop Bellaert gheborē van zerixzee (26.6
× 19 cm, 466 fos, Hain 2522; GW 3423; Amsterdam Bi Un; Kon Bi Brussel
B 1458, B 1459; Brit Mus; Bi Un Liege; Bi Nat Paris Res R 371, 372, en
373; Pellechet 1886; Campbell 258; Polain 507 met de inlichting 24 dec.
1485).
De Koninklijke Bibliotheek te Brussel bezit twee exemplaren van dit merkwaardig
werk; het exemplaar B 1459 draagt een ander titelplaat dan B 1458; aan B 1459
ontbreken de 9 ff tabellen.
1485/86. Lyon G. Le Roy. Prologue. Cy commence ung tresexcellent
liure nomme le proprietaire des choses translate de latin en francoys a la
requeste de tresexcellent et trespuissant roy charles quint... Le prologue
du translateur.... Estuy liure des propetez des choses fut translate de latin
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en francoys lan de grace Mil CCC.LXVII... Et Imprime audit lieu de lyon
par honnorable homme maistre Guillaume le roy maistre expert en lart de
Impression le XXVI Iour de Iāuier Mil CCCCLXXXV. (336 fos; Hain
2515; GW 3417 met de inlichting: Bartholomaeus Anglicus, De
proprietatibus rerum, franz. von Jean Corbichon. Herausg. Pierre Farget.
Lyon, Guillaume Le Roy 26 Januar 1485/86; Pellechet 1881; Polain 509).
1486. Lyon J. Siber. Le Proprietaire en francoys. Cy commence ung
tresexcellent liure nomme le proprietaire des choses translate de latin en
frācoys a la requeste de tres crestien et tres puissant roy charles quint....
Le prologue du translateur.... Estuy liure des proprietez des choses fut
translate de latin en frencois lā de grace MCCCLXXII... et imprime audit
lieu de lion par hōnorable hōme maistre Jehan cyber maistre ē lart de
impression (252 fos; Hain 2513; Brit Mus 1821 C aldaar vermeld bij
Corbichon Jean 1498?; GW 3418 met de inlichting: Bartholomaeus
Anglicus, De proprietatibus rerum, franz. von Jean Corbichon. Herausg.
Pierre Farget. Lyon, Johann Siber, nach 26 Januar 1486; Pellechet 1879
aldaar vermeld ca 1495).
1487. Lyon M. Huss. Le proprietaire en francoys. Cy commence ung
tresexcellent liure nomme le proprietaire des choses translate de latin en
francoys a la requeste de trescrestien et trespuissant roy Charles quint....
Estuy liure de proprietes des choses fut translate de latin en francoys lan
de grace mil CCCCLXXII... Et imprime audit lieu de lion p.. hōnorable
hōme maistre Mathieu huss, maistre en lart de impression le VII iour dauril.
Lan Mil CCCCLXXXVII. (282 fos; Hain 2516; Bi Un Liege; GW 3419
met de inlichting: Bartholomaeus Anglicus, De proprietatibus rerum, franz.
von Jean Corbichon. Herausg. Pierre Farget. Lyon, Matthias Huss, 7 april
1487; Pellechet 1883; Polain 510).
1488 Heidelberg H. Knoblochtzer. Proprietates Rerum domini
bartholomei anglici. Tabula generalis (inhoud van 19 boeken eindigende
met:) Expliciunt tituli librorum et capitulorum Bartholomei anglici d..
pprietatibus rerum. Nomina autorū.... Prohemium. Prohemiū de
proprietatibus rerū fratris Bartholomei anglici ordinis fratrum minorum
feliciter incipit ..... Incipit liber primus de proprietatib' rerū venerabilis
fratris Bartholomei anglici ..... (op het einde:) Explicit liber de pprietatibus
rerum editus a fratre Bartholomeo anglico ordinis fratrum minorum. Anno
domini MCCCCLXXXVIII. kalēdas vero Junij xij. (27.5 × 19.6 cm, 322
ongepagineerde ff op 2 kol. gedrukt, Bi Un Gent res 290; Hain 2507; Bi
nat Paris res m R 44; Polain 505; Pellechet 1874 met de inlichting
Argentinae? Coloniae?; GW met de inlichting: Heidelberg, Drucker des
Lindelbach = Heinrich Knoblochtzer, XII Kal. Jun. (= 21 mai) 1488).
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Zelfde inhoud als 1481 Coloniae J. Koelhoff, Bi Un Gent res 550. Zelfde lijst van
104 geraadpleegde schrijvers.
1491 Strassburg, G. Husner. Liber de proprietatib' rerū Bartholomei
anglici. Incipiunt tituli librorum et capitulor.. venerabilis Bartholomei
anglici de pprietatib' rerum ..... Prohemium de proprietatib' rerum fratris
Bartholomei anglici de ordine fratru.. minor.. incipit.... Impressus Argentine
Anno dn i M.CCCC.XCI. Finitus altera die post festum sancti Laurentii
martyris (257 ff, in fo Hain nr 2509; Bi Nat Paris R 370; Brit Mus 441 h
2; GW 3412 met de inlichting: Strassburg, Drucker des Jordanus = Georg
Husner, altera die post S. Laurentii (= 11 august) 1491; Kon Bi Brussel B
819; Pellechet 1875; Polain 506 met de inlichting Jordanus de
quedlimburg).
[1491 Lyon, M. Huss]. Le proprietaire en francoys. Cy commence ung
tres excellent liure nomme le proprietaire des choses translate de latin en
frācoys a la requeste de trescrestien et trespuissant roy Charles quint de
ce nom regnant en france paisiblemet. Lequel traicte moult amplement de
plusieurs notables matieres comme on adōc pourra appercevoir par ses
prologues qui sensuyuent. Prologue du translateur.... Le prologue de
lacteur... La table... Le premier chapitre.... Estuy liure des p..prietes des
choses fut trāslate de latin en frācoys lan de grace mil CCCCLXXII.... Et
imprime au dit lieu de lyon par honnorable homme maistre Mathieu huss,
maistre en lart de impression le XV iour de mars. Lan mil CCCCLXXXXI
(33 × 23.7 cm, 224 fos, Hain 2517 die schrijft Huts voor Huss, Brit Mus
12202 K 4, Paris Bi nat res R 375, Kon Bi Brussel B 442, GW 3420 met
de inlichting: Bartholomeus Anglicus, De proprietatibus rerum, franz. von
Jean Corbichon. Herausg. Pierre Farget. Lyon, Matthias Huss 15 März
1491; Pellechet 1884, Polain 511).
1492 Nurnberg, A. Koberger. Bartholomeus anglicus de Proprietatib'
rerum... Incipiunt tituli libror.. capitulor.. venerabil bartholomei anglici
de p..petatibus rerū....Prohemiū de proprietatibus rerū fratris Bartholomei
anglici de ordine fratrū minor.. incipit..... Impressus p.. industriosum virū
Anthoniuz Koburger inclite Nurenberge ciuem. Anno salutis gratie
M.CCCCXCII. XX die Iunii (in fo, 199 ff; Hain nr 2510; Brit Mus 7003
eee; Bi Nat Paris res g R 17; GW 3413; Pellechet 1876).
1493 Paris A. Verard. Le proprietaire en francois... Cy commence ung
tresexcellent liure nomme le proprietaire des choses translate de latin en
francoys ..... Et le translata son petit et humble chappelain frere Jehan
Corbichon de lordre saint Augustin et a este reuisite par venerable et
discrete personne frere Pierre ferget docteur en theologie, et Imprime a
paris
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pour Anthoine verard marchant libraire de mourant a Paris. Au palais au
premier pillier deuant la chappelle ou lon chāte la messe de messeigneurs
les presidens. (300 fos; Hain 2512; Kon Bi Brussel; GW 3421 met de
inlichting um 1493; Pellechet 1878).
1494 Toulouse H. Mayer. El libro de las propriedades de las cosas por
Bartolomeo de Glanville trasladado de latin en Romance por el reverendo
padre Fray vinçençe de burgos. Emprimido en la noble cibdad de tholosa
por Henrique Meyer de Alemanna enel anno del Senor de mil en quatro
cientos et novanta quatro a dies et ocho del mes de Setiembre (in fo 320
pp; Hain nr 2523; Bi Nat Paris Res R 90; Brit Mus 722 m 9; Kon Bi Brussel
C 205; GW 3424; Pellechet 1887; Polain 508 met de inlichting 18 sept
1494).
1495. Zaragiza P. Hurus. Tratado d'los metales e piedras preciosas: et
de sus virtudes.... el qua fue compuesto por fray Bartholome yngles .....
(38 fos; GW met de inlichting: Bartholomaeus Anglicus, De proprietatibus
rerum [Ausz.] span. von Vicente de Burgos [Zaragoza, Paul Hurus, um
1495].
1495. Westminster W. de Worde. Bartholomeus de proprietatib.. rer......
The fyrste boke conteyneth the table wyth the Chaptours of every of thyse
XVIII bokes ..... this translacōn was endyd at Berkeleye the syxte daye of
feuezer the yere of our lorde MCCCLXXXXVIII. the yere of y reyne of
kynge Rycharde the seconde after the Conqueste of Englonde XXII. The
yere of my lordes aege syre Thomas lorde of Berkeleye that made me to
make this Translacōn XLVII (202 + 276 pp; GW 3414 met de inlichting
Wynky de Worde(1) um 1495; Brit Mus C 21 d; Hain 2520).
1496. Lyon M. Huss. Le proprietaire en francoys ..... Et imprimé audit
lieu de lyon par honnorable homme maistre Mathieu huzz maistre en lart
de impression le XV iour de mars Lan Mil CCCCLXXXXVI (Pellechet
1885).
1500. Lyon M. Huss. Le proprietaire ..... Le prologue du translateur .....
Cy fine le proprietaire ..... (248? fos, GW 3422 met de inlichting:
Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerum, franz. von Jean
Corbichon. Herausg. Pierre Farget. [Lyon Matthias Huss um 1500], Nimes
en Poitiers unvollst. (Pellechet 1877 met de vermelding Lugduni? XVe
S?).
1500. Lyon J. Jenin. De proprietatibus rerum, franz. von Jean Corbichon.
Lyon par Jean Jenin le Dyamantier 1500 (Hain 2519, GW onder

(1) Zie ook: Bibliotheca Spenceriana of a descriptive catalogue of the books printed in
the fifteenth century. Vol IV, 1815, p 411.
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3422 met de melding Nicht nachweisbar; waarschijnlijk hetzelfde als het
volgende bij Polain onder no 512 vermeld).
1500 Lyon Cl. Davost. Le proprietaire des choses tresutiles et prouffitable
aux corps humains avec aucunes additions nouvellement adioustees......
Les vertus et proprietez des eaues artificielles et des herbes. Les natiuitez
des hommes et des femmes selon les XII signes. Et plusieurs receptes cōtre
aucunes maladies ...... Imprime a lyon pour maistre Iehan dyamantier. Le
XVII io.. du moys dauril. Lan de grace mi lCCCCC (Polain no 512; Kon
Bi Brussel B 443; Pellechet 1877, zelfde nr 1877 Pellechet in GW 3422
Lyon Matthias Huss).
1505. Strassburg. Liber de proprietatibus rerum Bartholomei Anglici.....
Impressus Argentina anno Domini MDV, flnitus altera die ante festum
sancti Laurentii martyris. Argentinae 1505 (in fo; Bi Nat Paris res R 221;
Brit Mus 525 L 10).
1518. Paris, P & M. Lenoir. Le Proprietaire des choses (par Barthémely
de Glanville), tres utile et prouffitable aux corps humains, avec aucunes
additions nouvellement adjoustées, c'est assavoir: les vertus et propriétez
des eaues artificielles et des herbes, les nativitez des hommes et des femmes
selon les douze signes, et plusieurs receptes contre aulcunes maladies.
Item ung remède très utile contre flèvre pestilentieuse et autre manière
d'epydimie, approuvé par plusieurs docteurs en médecine ..... Cestuy livre
des proprietez des choses fut translaté de latin en françoys l'an de grace
mil CCCLXXII par le commandement du très crestien roy de France
Charles le Quint.... et le translata son petit et humble chappellain frère
Jehan Corbichon.... Imprimé nouvellement à Paris l'an de grace mil cinq
cens et dix huit, le VIII jour de janvier pour Jehan Petit et Michel Le Noir
libraires. Paris 1518 (in fo; Bi nat Paris Res R 377).
1519. Nuremberg J K Koberger. Venerandi pātris Bartholomei Anglici
ordinis Minorū... Opus: de proprietatibus inscriptum... jam denuo Summa
cura, labore, ac industria recognitū ..... Per F. Peypus civem Nurembergn
impressum.... expensis J. Koberger. 1519 (in fo; Brit Mus. 984 g 20 en 441
h 4).
1525. Paris. Le Proprietaire des choses tres utile et profitable aux corps
humains avec aucunes addicions nouvellement adioustees. Paris 1525 (fo;
Brit Mus 12202 g 1 aldaar vermeld bij Corbichon Jean).
1529 Toledo G. de Avila. Libro de proprietatibus rerum por Bartolomeo
de Glanville en romance. Hystoria natural do se tratan las propriedades
de todas las cosas.... Aqui se acaba el catholico y muy provechoso libro
de las propiedades de todas las cosas trasladado de latin en romance
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por el R.P.F. Vincente de Burgos, y agora muevamente corregido y ynpreso
en la imperial ciudad de Toledo, en casa de Gaspar de Avila, ynpresor de
libros, a costa y espensas del noble varon Joan Thomas Fabio Milanes.
vezino de Segovia. Acabo se a diez dias del mes de julio, del an o de mil
y quinjentos veynte y nueve an os. Tolede 1529 (in fo; Bi nat Paris Res
m R 45).
1535. London T. Berthelet. Bartholomeus de Proprietatibus Rerum.
Translated into English by J. Trevisa. Aedibus T. Bertheleti Londini 1535
(in fo; Brit Mus 456 a 1).
1539. Paris. Le proprietaire des choses tres utille et proffitable aux corps
humains. Paris 1539 (fo; Brit Mus 441 h 6 aldaar vermeld bij Corbichon
Jean).
1556. Paris. Le Grand proprietaire de toutes choses, tres utile et profitable
pour tenir le corps humain en santé. Additions nouvellement faictes. Les
vertus et proprietez des Eaus artificielles et des Herbes, etc. Paris 1556 (fo
224 ff; Brit Mus 441 h 7 aldaar vermeld bij Corbichon Jean; Paris Bi Nat
Res R 220 en aldaar met de inlichting Paris, E. Grouleau, en onder zelfden
datum R 922, in fo, 224 ff Paris L. de Banville, en R 923 in fo 224 fos Paris
M. Boursette).
1582. London T. East. Batman uppon Bortholome, his Booke De
Proprietatibus Rerum, with the translation of the same by J. Trevisa; newly
corrected, enlarged, and amended; with additions taken foorth of the most
approves authors, the like heretofore not translated in English. T. East
London 1582 (in fo, Brit Mus 456 b 15).
N.B. The colophon has ‘Bartholmeu Glantuyle descended of... the Earles of Suffolke...
wrote this worke about 1366. In the yeare 1397 was this sayd worke translated into
English, and so remained by written coppie untill... 1471... sithence printed 1535,
and last of all augmented and enlarged by me Stephan Batman’.
1601. Francofurti. Bartholomaei Anglici de genuinis rerum....
proprietatibus libri XVIII... Cui accessit liber XIX de variarum rerum
accidentibus. Jam... nova... forma renatum et... repurgatum. Procurante
D.G.B.P. a Braitenberg. Francoforti 1601 in 8 (Brit Mus 441 a 1).
1609. Frankfurt N. Steinius. Bartholomaei Anglici de genuinis rerum
caelestium, terrestrium et infernarum proprietatibus libri XVIII. Opus
incomparabile... cui accessit liber XIX de variarum rerum accidenti-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

503
bus... procurante D. Georgio Bartholdo Pontano a Braitenberg. Editio
secunda. Francofurti, Sumptibus N. Steinii 1609 (in 8; 1261 pp; Bi nat.
Paris 12459).

V. Jehan Yperman, De Cyrurgie
In het oud stadje Yperen leefde vroeger een geleerde heelkundige; hij heeft de Halle
zien voltooien; hij heeft zeer waarschijnlijk den Guldensporenslag als
krijgsheelkundige medegedaan. De eeuwen hebben zijn geraamte tot stof gebracht
en met de aarde vermengd, met het gruis van de Halle vereenigd. Zijn geraamte werd
door Yperen's grond gansch opgeslorpt. De stad heeft haar kind in haar boezem
volledig opgenomen. Aan de roemrijke namen van rond 1300, Pieter de Coninc, Jan
Breidel, Jacob van Artevelde, Jacob van Maerlant, Jan Boendale kan een niet minder
roemrijke naam Jan Yperman toegevoegd worden.
Over Yperman zelf weet men niet veel; uit de archieven blijkt(1) dat Jehan Yperman
in 1297, 1298, 1304, 1305, 1329 te Yperen leefde, belast met den dienst van twee
gasthuizen; zijn leven zou tusschen ca 1280 en ca 1331 begrepen zijn. Als man van
de wetenschap en van de praktijk, behoorde hij tot den tijd die hem voorafging, omdat
hij Hippocrates, Galenus, Myrepsus, Avicenna, Rhases, Albucasis, Serapion had
gelezen. Hij behoorde tot zijn tijd, omdat hij Macer, de Lucques, Rogierus, Rolandus,
Brunus, de Salicet, Theodoris, de Congenie, Gilbert Anglicus heeft gekend en als
Vlaming deel uitmaakte van een roemrijke pleïade. Hij behoorde ook tot de toekomst,
omdat verscheidene van zijn bewerkingen en van zijn geneesmiddelen heden nog
worden gebruikt, namelijk zijn prikkelende poeders uit ongebluschte kalk,
drakenbloed, en dat zijn methode om bloedvloed tot stilstand te brengen historisch
is gebleven: Ambroise Paré en Amussat maakten zich later beroemd met deze
bewerking opnieuw te ontdekken.
Van de cirurgie van Yperman zijn vier handschriften ge-

(1) Van de Velde A.J.J. De onthulling van een gedenkteeken van Jan Yperman (1280 † 1331)
bij de 600e verjaring van zijn overlijden. Versl. en Meded. Kon. Vla. Acad. 1931, 867-888.
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kend, of liever vier afgeschreven stukken die in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel
(Ms 15624-41), de John's College Library te Cambridge (Ms A19), het British
Museum te Londen (Ms Harl. 1684), en de Universiteitsbibliotheek te Gent (Hs 1273)
berusten. De tekst van de vier handschriften verschilt op talrijke plaatsen, niet alleen
in den grond zelf, maar ook ten opzichte van van vorm. Na die handschriften
zorgvuldig bestudeerd te hebben publiceerde prof. Dr. E.C. Van Leersum in 1912
de Cyrurgie van Meester Jan Yperman in de Bibliotheek van Middelnederlandsche
letterkunde, onder zulken vorm dat wij thans een gedrukte uitgave van het hoofdwerk
van Yperman bezitten, die als definitief mag beschouwd worden en waarmede wij
een duidelijk begrip bezitten, en van de wetenschappelijke en van de letterkundige
waarde van dat werk. Met behulp van den boekdrukkunst heeft van Leersum een
monument opgebouwd, waardoor eenieder in voeling komen kan met de Vlaamsche
wetenschap ten tijde van de Guldensporenslag.
[1912 Yperman-van Leersum] Bibliotheek van Middelnederlandsche
letterkunde onder redactie van Prof. Dr. J. Verdam, met medewerking van
Prof. Dr. J. Te Winkel en Prof. Dr. J. Franck. De Cyrurgie van Meester
Jan Yperman. Naar de Handschriften van Brussel, Cambridge, Gent en
London, uitgegeven door Dr. E.C. Van Leersum, Hoogleeraar te Leiden.
Leiden, A.W. Sythoff's uitg. Mij (23.8 × 16.7 cm., XLIII + 286 pp, 6
platen, Bi Un Gent 173 C 8).
Verdeeling van het boek: I. Inleiding met opmerkingen omtrent het leven en de
chirurgie van Jan Yperman; de handschriften der chirurgie. II Die Tafele van Meester
Jan Ypermans Surgie. III Meester Jan Ypermans Surgie. IV Aanteekeningen. V Lijst
van schrijvers, die door Yperman genoemd worden. VI Woordenlijst. VII
Literatuurlijst. VIII Verbeteringen.
***

Lucretius, Plinius, Albertus, Bartholomeus, Yperman hebben wij kunnen leeren
kennen, dank aan de boekdrukkunst, dank vooral aan Gutenberg.
Door de schoone kunsten werd de boekdrukkunst vereerd: de toonkunst heeft in
een heerlijke symphonie de uitvin-
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ding gezongen; de standbeelden trekken voortdurend de namen van de baanbrekers
uit den mist van de onverschilligheid en van de vergetelheid.
Door de drukkunst worden de wetenschappen in de rechte lijn van de waarheid
gevoerd; de drukkunst moest ontstaan om de waarheid te dienen. Maar de mensch,
in zijn hoogmoed heeft de drukkunst willen overmeesteren en deze, droevig genoeg,
in den ellendigen weg van de leugen geleid.
Maar de drukkunst heeft Louis Pasteur in de mogelijkheid gesteld dezen raad aan
zijn leerlingen te geven: ‘Vivez dans la paix sereine des laboratoires et des
bibliothèques.’
Gent, 10 Mei tot 10 October 1940.
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Een onbekende bewerking van Hennen van Merchtenens Cornicke
van Brabant (1415)
Door Dr. Willem Van Eeghem
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie
I. De Dichter en zijn Werk sinds 1896
Hennen van Merchtenen, de vijftiendeëeuwsche Brusselsche hofdichter(1), wiens
bestaan en werkzaamheid eerst in 1894 weer bekend geraakte(2), werd aanvankelijk
voor een heraut van wapenen, zooals Ghelre en consorten, aangezien(3), doch latere
onderzoekingen, vooral die van onzen geachten collega Dr. J. Lindemans, hebben
onomstootbaar bewezen, dat onze kroniekschrijver, tot dusver een schim in
biographisch opzicht, eigenlijk behoort tot een tak der Meertes (een uitgebreid
Brusselsch patriciërsgeslacht, rijk aan vertegenwoordigers onder de schepenen der
hoofdstad) en dat hij, tusschen 1384 en 1418, op vijf verschillende plaatsen in Brabant,
rechtschapen en loyaal, als hertogelijk ambtenaar (ondermeier, meier, of schout) op-

(1) In de ruime beteekenis: niet noodzakelijk te Brussel geboren.
(2) Nl. dank zij de Bibliographische Aanteekening, door den heer F. Vanderhaeghen in gemeld
jaar voorgelezen in de Kon. Vl. Academie (cf. de Verslagen en Mededeelingen, 1894, p.
179-180) en herdrukt in Hennen van Merchtenen's Cornicke van Brabant (1414) uitgegeven
op last der Academie door Guido Gezelle (Gent, 1896), p. 5-8.
(3) Zie het grondig bericht van Nap. de Pauw in de Biographie Nationale XIV (Brux., 1897),
kol. 432-443, bericht grootendeels steunend op Guido Gezelles inlichtingen (blijkens kol.
442 en 443). Over de herauten raadplege men Dr. J. te Winkel, Ontwikkelingsgang II2 (Haarl.,
1922), p. 61 vlgg.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

508
treedt, alleen maar in verlegenheid verkeerende wanneer het er op aankomt, zijn
rekeningen in orde te brengen(4).
Zijn Cornicke van Brabant, nu, op 20 Februari 1415 beëindigd(5) en slechts 4479
regels lang, is een levendig, vaak dichterlijk en begeesterd overzicht der Brabantsche
geschiedenis, dat op de toehoorders, voor wie het in de eerste plaats vervaardigd
schijnt(6), wel een diepen indruk zal gemaakt hebben. Het begint inderdaad, zooals
alle Brabantsch geschiedwerk qui se respecte, met de alleroudste - fabelachtige i.c.
Trojaansche - tijden(7) en loopt tot 1414, bevat merkwaardige anecdotische gegevens(8),
alsmede een groot aantal heraldische beschrijvin-

(4) A. Cauchie en A. Bayot, in hun Les chroniques brabançonnes (Bull. de la Comm. roy. d'Hist.,
5e Sér., t. X, Brux., 1900, p. LXVII vlg.), bieden een zeer methodisch overzicht in verband
met de Cornicke van Brabant, doch zijn onvolledig (sources, notices; zie onze noten 12 en
3) en foutief (manuscrit; zie onze noot 13). M. Sacré, daarentegen, bewijst afdoende in zijn
Geschiedenis van Merchtem (Rousselare, 1904), p. 655 vlgg., dat Hennen van Merchtenen
noch grondheer van Merchtem, noch Hendrik de Hobosch kan geweest zijn (wat F.
Vanderhaeghen wèl meende; zie boven, n. 2), er bijvoegende: ‘Hennen moet een in de XIVe
eeuw uit een adellijk geslacht geboren dichter zijn, die alhier (te Merchtem) een laat of
cynshof bezat.’ Anderzijds zet H. Nélis in de Revue belge de Philologie et d'Histoire VII3
(Juillet-Sept. 1928), p. 1035 vlgg., uiteen waarom Jan van Merchtenen, tusschen 1402 en
1412 meier, of schout, de auteur kan zijn der Cornicke (artikel vermeld bij H. Pirenne,
Bibliographie de l'Histoire de Belgiques, 1931, no. 3079). Eindelijk brengt Dr. J. Lindemans

(5)
(6)
(7)

(8)

de oplossing in Eigen Schoon en de Brabander XVIII4-5, N.R.X (Merchtem, 1935), p. 119
vlgg. Deze schitterende bijdrage bleef jammer genoeg onbekend aan De katholieke
Encyclopedie XVII (Amst., 1937), kol. 504.
Cf. H. Nélis, a.w., p. 1035.
Zie de Cornicke, r. 4477.
Vgl. het eerste kapittel van Jan de Klerks in 1318 begonnen Brabantsche Yeesten (r. 105
vlgg.) en A. Cauchie-A. Bayot, a.w., passim. In zijn a.w. schrijft Dr. J. te Winkel, dat in 1346
gesproken wordt van ‘Wouter, den maerscale van den yrauden van Brabant, die in Haghe
comen was om die feeste van conync Pryamus, die te Brucel wesen soude, te kreyeren.’
Volgens A. Bayot, La légende de Troie à la Cour de Bourgogne (Bruges, 1908), p. 47, n. 1,
waren er in de bibliotheek van Philips den Goeden, op het einde van dezes leven (1467) in
totaal zeventien handschriften aanwezig (van de 900), alleen en uitsluitend handelende over
het beroemde verhaal.
Zie G. Gezelle, a.w., p. 10 vlgg., alsook A. De Cock en I. Teirlinck, Brabantsch Sagenboek,
vooral III (Gent, 1912), p. 7-70 en Dr. Cyr. De Baere, Eene legende van
Godfried-met-den-Baard hertog van Brabant (bij P.J. Goetschalckx, Bijdragen tot de
Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant IX, Eeckeren-Donck, 1910),
p. 24 vlgg., in welke laatste studie een diepgaande en voortreffelijke vergelijking gemaakt
wordt tusschen r. 1442-2144 der Cornicke en hun latijnsche bron, een vroegtwaalfdeëeuwsch
prozaverhaal (Volgens A. Cauchie-A. Bayot, a.w., p. LVIII en p. LXXVI vlgg., echter, zou
dit laatste een mystificatie zijn uit de XIVde eeuw).
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gen(9) en wordt bovendien gekenmerkt door een herhaaldelijk en in vlammende
bewoordingen zich uitende liefde van den dichter tot den Brabantschen geboortegrond
en dezes vorsten, een eigenaardigheid, die blijkbaar in geen andere onzer
middeleeuwsche kronieken, althans niet in dezelfde mate, waar te nemen valt(10).
Voorts behelst het de oudst bekende letterkundige vindplaats der beroemde
Brabonsage(11) en vermeldt eindelijk als een zijner voornaamste bronnen Jacop
clarasien, een klein tractaatje, dat aan Jacob van Maerlant toegeschreven wordt, maar
dat tot heden nog niet teruggevonden is(12).
Jammer genoeg dagteekent de ons bekende tekst der Cornicke, die in 1896, op
last onzer Academie, door Guido Gezelle werd uitgegeven, pas uit ca. 1445(13), zoodat
er naast de onnauw-

(9) Nap. de Pauw, a.w., kol. 442, A. Cauchie-A. Bayot, a.w., p. LXVII en H. Nélis, a.w., p. 1037
vinden ze niet onbelangrijk. Cf. nochtans onze noot 16.
(10) Nap. de Pauw, a.w., p. 438 vlgg., A. Nélis, a.w., p. 1038 vlg. en Dr. J. Lindemans, a.w., p.
122 vlg.
(11) J. Blöte, Das Aufkommen der Sage von Brabon Silvius, dem brabantischen Schwanritter in
Verhandelingen der Kon. Ak. van Wetenschappen te Amsterdam. Afd. Letterkunde. N.R. Dl.
V. No. 4 (Amst., Febr. 1904), p. 23 vlgg.
(12) A. Cauchie en A. Bayot vermelden het niet (cf. onze noot 4). Volgens J. Blöte, a.w., p. 30
vlgg. en p. 127 zou dit werkje, dat niet van J. van Maerlant zijn kan, eerst uit ca. 1320
dagteekenen. Volgens de Cornicke zelf, echter (r. 175-182), loopt het kroniekje van vóór
Christus' geboorte tot aan den tijd van hertog Anthonie (1404). O.i. maken er deel van uit
de rijmregels, aangehaald in de laatveertiendeëeuwsche Corte Chronycke (zie A. Schayes'
uitg., bij Ed. Marshall, Bibliothèque des Antiquités belgiques, II, Anvers, 1834, p. 156 vlgg.,
ad annum 1383) en, naar wij konden vaststellen, gedeeltelijk overgenomen (als proza!) in
het prozakroniekje achter Hennen van Merchtenens Cornicke van Brabant (vgl. M. Sacré,
Kroniek en Oorkondenboek van Merchtem, Gent, 1904, p. 9, ad annum 1383). Geen van
beide zoo pas genoemde kroniekjes wordt door A. Cauchie-A. Bayot, a.w., besproken.
(13) Zie Prof. Dr. W. De Vreese, Bouwstoffen, Afl. 6 ('s-Grav., 1932), p. 1746, art. 256, alinea
10, waar we tevens lezen, dat G. Gezelles uitg. zou te wenschen overlaten aan
palaeographische nauwkeurigheid. Wegens de tijdsomstandigheden was het ons niet mogelijk,
de uitg. met het handschrift (Gent, Univ. bibl. 1621) te vergelijken. Intusschen vinden we in
r. 879 en passim de verbetering wan, ofschoon, getuigen de voetnota's, het hs. telkens want
heeft, een vorm, die ook in proza aangetroffen wordt, bv. in het in onze noot 18 beschreven
hs. der Annecdota Bruxellensia, fol. 16v (ad ann. 1389): ‘Soe quam die Coninck van
vranckerycke met vele van synen eedelen mannen met grooter macht van volcke in
Ghelderlandt Daer hy vele steden ende sloten wandt....’ (In het Middelnederl. Wdb. lazen
we onder winnen geen enkel vb. voor wan(d)t = wan). Ook is crissauten (r. 3015), door G.
Gezelle verklaard als chrysolithen (p. 175), vermoedelijk op gezag van het Middelnederl.
Wdb. III (1894), kol. 2110 (vgl. A. De Cock en I. Teirlinck, a.w., p. 179, n. 1), blijkbaar een
verkeerde lezing voor crissanten = croissanten = wassenaars (cf. Jan H. Junius, Heraldiek,
Amst., 1894, p. 255 en 363, alsmede A. Henne & A. Wauters, Hist. de Bruxelles I, 1845, p.
81 en III, 1845, p. 683 en p. 568, op de plaat tegenover welke laatste plaats het door Hennen
van Merchtenen bedoelde wapenschild der Brusselsche bontwerkers de drie wassenaars
vertoont
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keurigheden en vergissingen van allen aard, welke in alle kronieken voor 't grijpen
liggen, hier op den koop toe velerlei tekortkomingen dienen aangestipt, ongetwijfeld
uitsluitend te wijten aan de copiisten, al heeft onze afschrijver, blijkens zijn
menigvuldige doorhalingen(14), toch zijn best gedaan: bij regels 4040-41 plaatst hij
zelfs de letters b en a, ten einde de juiste volgorde aan te duiden. Dit belet nochtans
niet, dat namen verminkt voorkomen, dat woorden, ja gansche regels ontbreken en
dat meer dan eens de interversie moet worden toegepast(15). Vergrijpen tegen de
heraldiek zijn wellicht op dezelfde wijze te verklaren(16).

(14) Vermeld in de voetnota's bij G. Gezelles uitgave.
(15) Cf. Nap. de Pauw, a.w., kol. 438 vlg. De aldaar in de aanhalingen stilzwijgend aangebrachte
verbeteringen betreffen haast uitsluitend de spelling; r. 8 (die ic = dat ic) en r. 33 (keyser
coene = keyser croene), intusschen, dienen niet verbeterd, terwijl r. 4473, na de emendatie,
niet duidelijker is; alleen de interversie van rr. 21 en 22 is te rechtvaardigen. Zijnerzijds wijst
G. Gezelle op vijf ontbrekende regels (323, 658, 824, 1541 en 3310); na r. 1878 ontbreekt
er evenwel nog één; rr. 62 en 63, eindelijk, alsook r. 1050 en r. 1051, moeten worden omgezet.
Wat nu de zestien emendaties van Verdam aangaat (cf. Middelnederl. Woordenb., X, 1930,
p. 12, alwaar no. 6 tweemaal geteld wordt), daarvan zijn alleen van belang: r. 2508 (seghe,
salich = segesalich), r. 1555 (vloes = tvloes), r. 2871 (ghespletteert = ghesplitstert) en r. 203
(noyabel = notabel), welke laatste verbetering door onze bewerking (r. 65) bevestigd wordt.
Vgl. echter onzen r. 161. In r. 327, eindelijk, wordt den swane uitdrukkelijk als nominatief
bestempeld, ofschoon, blijkens r. 31 (men denke ook aan de legende!), het woord in kwestie
lijdend voorwerp is. Zie ook hieronder, p. 526 vlg.
(16) Van de 28 heraldische beschrijvingen zouden er, naar het oordeel van P. Génard, enkele
verkeerd zijn, doch in verband daarmede bekent G. Gezelle, a.w., p. 233: ‘Ik geve al 't gene
Hennen v.M. geeft, en late, de wapenkundigen beteren dat hij, of zijne afschrijvers, gemist
hebben.’
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II. De Bewerking (Inhoud)
Met dat al werd de Cornicke tot in het midden der zestiende eeuw afgeschreven. Een
Brusselsch schrijver, immers, wiens identiteit tot heden niet is vastgesteld, maar die,
naar onze meening, niemand anders is dan Joan-Baptista Houwaert(17), liet een lijvige
prozakroniek na, waarvan het handschrift, naar wij vermochten uit te maken, vroeger
bekend stond als handschrift van Rijnen(18) en aanvangt met 363 versregels, als titel
dragende: Vanden beghinsel van Roome Ende van Brabant (zie het facsimile).

(17) Zie K.-F. Stallaert, Jan-Baptista Houwaert, beschouwd als dichter en als staatsburger, in
Nederlandsch Museum, Tweede Reeks III (Gent, 1885), p. 353 vlgg. en p. 378. In de opdracht
van zijn Vier Wterste (Antw., 1583) verzekert de dichter zelf: ‘.... ghemerckt mijn Cronijcke
van Brussel noch niet en is voldaen.....’, zoodat Ch. Rahlenbecks mededeeling over Houwaert
als kroniekschrijver (Biogr. Nationale IX, Brux., 1886-1887, kol. 559) dient gewijzigd.
(18) J. Van den Gheyn, S.J., Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique
VIII (Brux., 1908), p. 387, no. 5835 (14896-98) beschrijft het al te kortbondig. Naar de
oudere, niet gelijktijdige nommering, dan, omvat het fol. 2 tot en met 283. Daarbij komt
echter fol. 218 tweemaal voor, terwijl fol. 1, 10, 11, 101(?) en 253 ontbreken; op fol. 35v (ad
annum 1475), anderzijds, dienen fol. 48-59 (1476-1513) en op deze laatste fol. 36-47 (1513
etc.) te volgen. Fol. 276v en 277, eindelijk, alsook fol. 280-283v, bevatten aanteekeningen
uit de XVIIde eeuw. Daarentegen loopt de jongere folioteering, in rooden inkt, van fol. 1 tot
279. Het eerste blad, thans verdwenen, vermeldde vermoedelijk den titel, den naam van den
auteur en wat dies meer zij; met fol. 279 breekt de tekst plots af (anno 1558), daar de
onmiddellijk volgende bladen (hoeveel en sinds wanneer?) weggesneden zijn. Op het rugschild
van den onschoonen, halfleeren band staat te lezen: ANNECDOTA BRUXELLENSIA. M:
S:, een titel, waarheen A. Henne en A. Wauters, in hun Histoire de Bruxelles (Brux., 1845
vlgg.), nu en dan verwijzen, b.v. I, p. 374, n. 3. Nochtans geeft het achttiendeëeuwsche hs.
17120-17121 (cf. J. Van den Gheyn, S.J., a.w., p. 387, no. 5837) op fol. 109 als bron op: Ms.
van Rijnen, nl. bij het relaas van Aert De Beers wonderlijke verlossing uit beulshanden, een
relaas, dat in geen enkele oudere kroniek voorkomt tenzij in de onze (op fol. 112 staat: Ms.
de Rijnen). Ten slotte vertoonen vele bladen een watermerk van Edmon Denise (1553-1562;
cf. Briquet, Les Filigranes I, Paris, 1907, nos. 2864-2867), andere een van C. Pinette
(1546-1561), dat evenwel niet bij Briquet, a.w., voorkomt (een var. van no. 8518?). Zie nog
onze Rhetores Bruxellenses I en II in Rev. belge de philologie et d'hist., XIV, 1935, p. 436
en XV, 1936, p. 74.
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Eerst handelt de dichter over de drie koningen (Saturnus, Pytus en Latynus), die
gedurende 150 jaar, vóór den val van Troje, nl. in 1149 v.C., in Italië regeerden (42). Daarna heeft hij het over den uit Troje gevluchten Eneas, die te Rome koning
wordt (- 59), alsmede over de veertien afstammelingen van dien held (- 77).
Vervolgens spreekt hij over Priamus (- 81), Toemraise (- 87), Ferremonde (- 91),
Eledoene (- 93), Merywinck (- 96) en dezes vier en twintig zonen, van wie er negen
koning (- 122), negen hertog (- 126) en zes markgraaf, resp. prins worden (- 138);
de zesde woont te Nijmegen als prins tusschen Schelde en Rijn (- 144). Al deze
vorsten, intusschen, bekeeren de heidenen (- 154). De prins van Nijmegen, echter,
‘Chaerle’ genaamd, spant boven allen de kroon en de leeuw in zijn wapen is de
Brabantsche leeuw (- 163). Chaerles dochter, evenwel, een kleinkind van den
Griekschen keizer, wordt door dezen laatste uitgehuwelijkt aan den zwaanridder
Brebon, die tegelijk aan Brabant den naam geeft (- 195), waarna een tweede Priamus
de behoeder dezer landstreek wordt (- 201). Ten slotte komen nog, na zes
legendarische heerschers: Lodewijk (- 208), Puppijn van Herstal (- 211), ‘Chaerle
Marteel’ (- 222), ‘Chaerle de groote’ (- 251), Lodewyck stamelaert (- 267), Godevaert
(- 273), Hendrik (- 281), Jan de Eerste (- 327) en Jan de Tweede (- 363).

III. De Bewerking (Tekst)
Hieronder volgt de letterlijk afgedrukte tekst, met links daarvan de nummers van de
overeenstemmende regels der Cornicke (c).
+

Vanden beghinsel van Roome Ende van Brabant
+

Oude gesten seggen ons dat
Omtrint daer Roome stondt die stadt
Datter menich man Regeerde
Eer men Roome daer fondeerde
5 Quam gevloghen daer
Saturnus doer den vaer
van synen zoene Jupiter

Fol. 2
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10

15

20

25

30

Die vuyt Creten quam geuaren
want hy den soene beloefde
Nyet veele naer dat hyen beroefde /
van synen manlycker daden
Ende duchte noch meerder schaden
Met scepen quam hy doen
Jnt landt van Jtalien gevloen
Ende berch hem daer langhe daighen
Bey jn bosschen ende jn haghen
Die welcke Saturnus daer vant
veele andere luyden daer jnt landt
Die wilt waeren jn allen saken
Hy leerde hen tymmeren / en huysen maken
Coren wynnen / ende wyngaert
Ende leuen naer tsmensschen raet /
Hier by seyden sy oppenbaere
dat sylieden gode waere
Ende te hant uaer tgeue
doer den vader vanden sone
+
Maeckte hy een stadt gereet
Daer by dat nu Roome steet
Ende hietse als jck versta
Nae hem seluen Saturna

Fol. 2v

+

Naer desen Saturnus
Regeerde synen soene Pytus
Dat was Latyns vadere
de welcke latynus alle gader
35 Leerde de latynssche sprake
Ende om dese selue sake
Soe hieten alle die latyne
Noch nae den naeme syne
Deese drye Coninghen regneerden daer
40 hondert ende vyftich jaer
Eer Troeyen gewonnen was
Ende daer vuyt vloet Eneas
+
Dat was voer ons heeren gheboerte
XIc. jaer ende alsoe voert
45 Ende omtrint xlix Jaer

+

C

48
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+

50

55

60

65

70

75

vloyen vuyt Troeyen dat es waer
Die eedelste ter weerelt wyt
doen verloren was den stryt
Ende de Griecke met ghewelde
Die stadt van Troyen velde
Daer sy voer laghen Thien jaer
Met stryde ende met pynen swaer
Doen vloet vuyt Troyen Eneas
Antytus syn vader was
Ende doen quam Eneas
jnt landt van Roome syt seker das
+
Ende was een waere dinck
Te roome drye jaeren Coninck
Ende doen sterff Eneas
Ascalis die syn soene was
Besadt die Roomssche croone
Twintich jaer ende achte
Regheerde hy Roome met machte
Den schilt droech hy zweert van sabelen
Daer in den leeuw van goude notabele
na wert Coeninck ende hiet aldus
syn broeder / en hiet Posinius
Maer tsoude alte lanck recken
soudick van allen vertrecken
Eneas geslechte alte male
Die croonen droeghen jn Italie
vierthiene wasser te samen
Die van eenen aze quamen
die de croone droeghen daer
deen voere ende dander naer
+
Die Roome stichten ende Slauenye
ende Almanyen hoort naer mije

+

C

51

+

Fol. 3

+

C

52

+

Daer naer quam verstaet dit dinck
Een geheeten Priamus die Coninck
+
Dese Priamus die wan
81 her Toemraise den vromen man
Diet al want met synder vromer handt
van Sassen tot in Spaengnen dlandt
En maeckte die der croonen onderdaen
+

+

54
55
+
C 62-138
C

+

C
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85 Alden Ryn wilt my verstaen
Toemrayse hoort myn orconde
wan die coninck ferremonde
+
Die vroom was ende wyde vermaert
van wapenen ende van hoogher aert
90 ferremont die prinche vroome
want den coninck Eledoene
Eledoen / verstaet die dinghen
want den coeninck Merywinghen.
Dese Merywinck jn dueghden vrome
95 hadde wel xxiiij soenen
Daer aff de ix coninghen waeren
Die oudtste hiet hildrick hoorter maren
Bleeff jn Almanien coninck
na synen vader verstaet dit dinck
100 Die ander werdt coninck jnt goetlant
Dat nv vranckerycke es genaempt
Merywinck was synen naeme
Die derde Hector nae dbetame
van Garnaten coninck en van Arragoene
105 De vierde hiet Troyelus en droech croone /
van Spaingnen en Castillien mede
De vyfste hiet dats waerhede
Mercurius verstaet den zijn
en was In groot Britannen
110 coninck / dat nv heet jngelandt
De sesste was Golias genaempt /
ende was coninck van Denemercken
De seuenste was van lyue stercke
en was coninck van zweeden
115 synen naem dats waerhede
was Saladyn / ende syn achste broeder
was coninck van Bemeter dies syt vroeder
+
En hiet met naeme Florremont
Die negenste broeder jck doen v condt
120 hiet Corebel verstaet den zin
Ende was coninck jn Germanien
Dat vtrecht jn Prusen heet
Ende elcker deser coninghen sekerlyck

Fol. 3v

+

+

Fol. 4
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Nam een van synen broeders van hem
125 en maecktense verstaet den zin
hertoghe bynnen synen lande
Die ander sesse vaet met verstande
wordden Merchgreuen ende Princhieren
Den oudtsten maecktij Merchgreue fierre
130 Jn synen lande / sy v becant
Ende gaff hem te voeren den brant
Dese gaff Brandenborch den naeme
die ander wert vrome van lichame
Jn Nusenne Mercgrauen
135 van Bourgondien ryck van hauen
soe wert die derde prinche mede
van Beyeren en van Sassen dats waerhede /
Dese waeren alle groote heeren
de sesste wert daer jck op keere
140 Prinche tusschen Schelde ende den Ryne
ende was den naeme syne
En was Chaerle geheeten
Dese Chaerle jck doen v weten
woende te Niemaghe opt casteel rycke
145 Soe syn sy commen die hooghe heeren
aen soe ridderlycke eeren
metten ridderlycken brande
Hebben die Payeenen goids viande
+
Bekeert / aen tghelooue kerstenrycke
150 als ons laet weten die Cronycke /
Hoe dat Brabant die rycke
syn wortelen ende fondement
Dit kerssten ghelooue hebben geprent
+
alsoe wyde alst es bestaen
155 van Chaerlen van Nyemagen doen ick vermaen
Hoe syn wapene was bekandt
Die was soe ridderlyck en soe vaillandt
Gecommen vuyten Troyanen rycke
159 Gheen soe schone es syns gelycke
+
Den schilt droech hy zweert van sabelle
+
Daer jn den Leeuw van goude noiable
+
Getonct / geclaut / getant van siluere claer
+
Soe es den Brabantsschen leeuw voerwaer.

Fol. 4v

+

+

C

138

+

202
203
+
C 833
+
C 836
C

+

C
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+

165

170

175

181

185

190

195

Nv moettij weten den rechten sijn
hoe Brabant creegh synen naeme
+
Een riddere / naer eenen zwaene
volghde van Camerycke
Tot Nyemaghen opt casteel rycke
Die ridder Brebon geheeten was
Dese Brebon syt seker das
Creegh te huwelycke
Carels dochter sekerlycke
des keysers suster dochter zuane
Dese keyser daer Ick aff vermane
+
was keyser In Griecken lant
+
Gheenen anderen keyser men en vant
Brebon van lyue stercke
sloech doot den reuse dantwerpe /
+
Dese Brebon sy v bekant
+
Quam metten keyser vuyt Griecken landt
Tot Nyemaghen opt casteel rycke
Daer vant de keyser sekerlycke
synder lieuer suster zwane
Daer was blysscap herde groot
Maer Chaerle haer man was doot
Die keyser gaff met blyden gedane
synder suster dochter zwane
Brebon den vromen man
en gaff hem alle haers vader lant
Ende gaff Brabant den naeme
nae Brabon nae dbetame
Dus creegh Brabant den name schoone
nae Brebon den ridder coene
+
Brebons wapene was met ghewelt
+
met eender witter vaetschen den rooden schilt
+

+

165
28
+
C 327 vlgg.
C

+

C

+

C

+

C

+

C

+

C

+

C

+

C

194
195

295
296 vlgg. Fol. 5

454
455

+

Doen Brebon vander weerelt schiet
wasser een die Priamus hiet
Gheboren vuyten Troyaensschen Rycke
ende aenveerde Brabant sekerlycke
200 ende was Charels van Nyemagen broedere
De welcke was Brabants behoedere /
+

+

C

+

C

770
826
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+

Sesse coninghen jn waeren dinck
waeren na Priamus coninck
Daer naer quam lodewyck die coninck
205 + Die jerste kerstenheyt ontfinck /
+
die sinte remeeus kerssten dede
Doen hy sterff was waerhede

+

C

837

+

842
C 846-7
C

+

Screeffmen ons heeren jaer vc.xcj.
+

Daer naer wert Puppyn van herstale
210 Hertoghe van Brabant generale
+
Puppyn hadde eenen soene en was bastaert
+
Hy hiet Chaerle marteel sy v verclaert
+
Die vroempste die doen was jn kerstenhede
ende ontsien te menighe stede
215 + Met eenen hamer ijseryn
+
soe vacht dat ridderlycke greyn
+
Hy was Ruwaert jn vranckerycke
+
ende hertoge van Brabant sekerlycke /
wel xlvj tich.. jaer
220 Doen hy sterff dat js waer
+
screefmen seuen hondert
+
ende xlij wien dat verwondert.

Fol. 5v

+

+

941-2
C 962
+
C 977-8
C

+

+

982
C 983
+
C 981
+
C 1007-8
C

+

+

C

+

C

1010
1011

+

Chaerle de groote jn waeren dinck
wordde jn vranckerycke coninck
225 + Alle de heeren moesten wycken
+
Diemen vant jnt kerstenrycke /
+
Ingelant / vrieslant Denemercken
ende vanden Ryne de heeren stercke
vriesen / zwauen / ende Almandien
230 zweuen / Pursen / en Arabien
Castellien ende Catteloen
Spaengnen en Arragoen
Cecilien / Napels Calaberen mede
Poelen ende roome de stede
235 bracht hy aen tghelooue kerstyne
+
ende suuerdet vanden sarazyne
+
Synen tytel was eerlyck ende schoone

+

C

1049-51

+

1057
C 1058
+
C 1060-9
C

+

+

1069
C 1040
C

+
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238

+

Caerle geweldich keyser van roome
van lothryck ende van Brabant
+
Ouer heere was hy jnt kersten lant
+
Dese coninck vol weerdicheden
242 regeerde Brabant dats waerheden
+

+

1041
1044
+
C 1045 Fol. 6
+
C 1113-23
C

+

C

xlvjtich.. jaeren dat wel onthoudt
ende lxxvjtich.. jaer was hy oudt
245 doen hy betaelde der natueren schout
viij. screefmen ende xlj met
Doen hy wordt begrauen / jck wil ghy weet
jn onser lieuer vrouwen kercke Taken
Die hy selue dede maken
250 Een jaer na den stryt ten ronseuale
+
God bringhe syn siele vuyt alder quale
+

C

1123

+

Hier naer leefde lodewyck de stamelaert
+
en regeerde Brabant sy v verclaert
+
Sinte Peeters te loeuene jnde stede
255 En sinte Goedelen te bruessel mede
stiechte hy dese twee Canonesyen
Dies waeren die heeren blye
Te Bruessele woende hy bynnen
tusschen twee ermen vander zynnen
260 Daer hy een Capelle dede
stichten / dat es waerhede
Ter eeren van sinte Goeryck den heyligen sant
+
Dese regeerde Brabant
Sesthiene jaeren sekerlycke
265 + doen hy sterff dese heere rycke
screef men duysent ende liiij mede
+
God gheue der zielen vrede.

+

1370
C 1371
+
C 1393-1400
C

+

+

1403-5

+

1406-7

+

2204

C
C
C

+

Doen men screeff onss heeren jaer
Duysent /C. en xlv dat es waer
270 was den grooten stryt
+
Teghen de Grijmberssche heeren des seker syt
+
Godeuaert hertoghe van brabant dat jonge kint
jnden stryde jnde wieghe hinck /
+

Fol. 6v

+

+

2211
C 2330
C

+

Henrick de saechtmoedighe jn Brabant
+

C

2617
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+

Syn Eedele vrouwe sy v bekant
276 stichte te loeuene tclooster te predicaren
Een tclooster Touwerghem dats oyck ware
+
Men screeff doen duysent twee hondert
ende lxij wyen dat verwondert
280 Doen hy sterff die eedel heere
ende leyt te loeuene te predicaren.

+

2628-32

+

2643-6

+

2709-19

+

2719

C

C

+

285

290

295

300

305

310

Nv willick v doen verstaen
van hertoghen jan die eedele man
den welcken quam meenighe oirlooghe an
Ouer mase ende ouer ryn
Een sterck Casteel verstaet den fyn
stont bouen Colene en hiet voronck
Daer roouers / ruyters / jck doen v condt
op laghen / en lieten nyemande nyet
dies daer omme verstaghet dbediet
Die roomssche heeren en van allet dlant
Ontboden den hertoghe van Brabant
+
ende van Colene de stede
ontboden den hertoghe mede
Doen quam daer die hertoghe van brabant
Metten brabantsschen heeren sy v becant
+
Ende swoeren metter mont
+
Datse vorunt souden vellen jnden gront
+
En de roouers alsoe braden
dat sy hen wachten van sulcker daden
Ende gheuen hen na wercken loon
want hy hadde vanden keyser van room
Macht ende moeghenthede
want hem de keyser in syn stede
Ouer gaff jn syn ghewelt
Dat hy nemmermeer te leen en hielt
Anders dan aen syn zweert doert
Ende alle Brabantssche heeren voert
Dat nyemandt ter weerelt en doet dan hy
ende allen prinsschen vrij
Ontfaen haer leen aen vleesch en bloet
+
sonder Brabant syt des vroet
+
Dus velde hy Voront jnden gront

C

C

+

2816 Fol. 7
C 2778
+
C 2757-70
C

+

+

C

+

C

2770
2865
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314 Daer hy groote eere bestont
Men screeff xijc. ende lxxx ende achte
Dat dierste hertoghe Jan met machte
voront want / ende lijmborch dlant
Daer hy den leeuw van kele rapant
jnt siluer claer gespelt soet thoent
320 Getonct / getanct / geclaut gecroent
van goude den gulden leon
Gequartiert als prinche coen
+
Die hy brocht aenden hals syn
+
Als hy sterff dese prinche eerbaer
325 + screeff men onss heeren jaer
+

xijc. xciiij mede
God geue synder zielen vrede.

+

C

2866-75

+

2875
C 2951
+
C 2962-5
C

+

+

Syn soene die nae hem quam
was geheeten de tweeste jan
Ende was van felder manieren
Stuer en fel gelyck de dieren
Op die gemeynte ver waer geseyt
+
En achtesse luttel dats waerheyt
+
De gemeynte van Bruessel hy tonder dede
Tusschen Bruessel ende de stede
van viluoirden / jnde beempden groene
+
ende sloechse doot die hertoghe coene
Jn haer lynen cleederen daer sy quamen
hem ter genaden nae tbetamen
Daer hy onreerlyck jn dede
want ten was gheene vromichede
+
Ende gaff te bruessel tregiment
Den seuen geslechten sy v bebent
Dat vuyt elcken geslachte rycke
Een scepene soude syn eeuwelycke
Ende dat de seuen geslechten souwen
Alle de officien wilt mij onthouwen
maken souden die hoorden totter seluer stadt
Sonder den Oueramptman verstaet dat
+
Ander rechter en begheerden nemmermeere
+
En die Amptman verstaet myn leere
+

330

335

340

345

350

2965 Fol. 7v
C 2966

+

C

+

+

2979
C 2982
C

+

+

2986

+

2987-3005

C

C

+

2994
C 3000-5
C

+
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soude nyet commen jnder stadt Raet
nemmermeer dat wel verstaet
Jae dat hy rechter oft Amptman waere
355 + Dese hertoghe jck v verclaere
hielde wee ende oirlooghe
Teghen de stadt van Mechelen hooghe
+
Die hy beley ende wan
359 + Haeren capitain den vromen man
+
vinghen van Bruessel de bontwerckers claer
Ende leuerden den hertoghe eerbaer
+
Als dit geschiedde screefmen reene
363 + Duysent twee hondert jaer ende eene. (19)

+

C

3006-8

+

3019
C 3020
+
Fol. 8
C

+

+

3028
C 3029
C

+

IV. Bespreking
Het valt in 't oog dat het ontlede dichtwerk grootendeels gewijd is aan den
legendarischen oorsprong van Brabant en dan ook, strikt genomen, met regel 195
had kunnen eindigen, daar het aldus geleverde den titel ruimschoots dekt. Anderzijds
vraagt men zich af, waarom de auteur nu juist ophoudt bij Jan den Tweeden (anno
1301), aangezien zijn eigen zeer belangwekkende prozakroniek begint met het jaar
1288, het glorierijkste uit de regeering van Jan den Overwinnaar(20).
In elk geval is het duidelijk, dat de besproken verzen in hoofdzaak ontleend zijn
aan Hennen van Merchtenens Cornicke van Brabant, natuurlijk niet zonder dat daarbij
talrijke en wel eens vreeselijke corrupteelen ontstonden: coninc Clodione bv.
(Cornicke, r. 78), wordt in de bewerking coninc Eledoene (r. 91), terwijl het
voornemen van Jan I (Cornicke, r. 2757-9):
Hij soude Woeronc alsoe begaeden (= toetakelen),
Ende die roevers, valsch ende quade,
Nae verdiente, gheven loen.

gewijzigd wordt als volgt (r. 299-301):

(19) De rest van fol. 8, alsook fol. 8v, zijn bl.
(20) Hs. 14896-98, fol. 9.
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En de roouers alsoe braden
dat sy hen wachten van sulcker daden
Ende gheuen hen na wercken loon(21)

Niet ontleend, daarentegen, schijnen: r. 1-42, r. 46-75, r. 155-159, r. 169-193, r.
294-298, r. 330-333 en r. 338-341. Alleen bij de eerste en de laatste twee van deze
zeven passussen zullen we even blijven stilstaan, daar de overige drie niets dan
beknopt samenvattende weergaven zijn van overeenkomstige plaatsen uit het
voorbeeld.
R. 46-75, dan, beschouwen we als een passage, die in den oorspronkelijken tekst der
Cornicke zal hebben gestaan. Aldaar moet inderdaad - wat tot heden onopgemerkt
bleef - na r. 51 een zeker gedeelte overgeslagen zijn, daar thans het onderwerp bij
vloen (r. 51) en stichten (r. 52) ontbreekt. Schuiven we echter, tusschen de vermelde
regels, het schijnbaar van den bewerker afkomstige en overigens zeer bedorven brok
in, dan verkrijgen we een alleszins duidelijken samenhang:
48

Cornicke

Recht voer Christus onss
Heeren gebuert
.Xjc. jaer, ende daertoe
voert
Omtrent . xlix . jaer,

Bewerking

51

Vloen uut Troyen, des syt
waer,

47

Die eedelste ter weerelt
wyt
doen verloren was den stryt

(21) Andere bedorven plaatsen (het eerste getal slaat op de bewerking, het tweede op de Cornicke):
85 (67); 114 (96); 117 (99); 122 (104); 134 (116); 138 (120); 146 (128); 230 (1063); 252
(1370); 261 (1399); 275 (2629); 304 (2762); 307 (2737); 350 (3000); 363 (3029). Voorts
leze men in r. 22 niet raet, maar aert, in r. 73 niet aze, maar aue (vgl. Cornicke, r. 838), in
r. 340 niet onreerlyck, maar oneerlyck, in r. 343 niet bebent, maar bekent enz., make van rr.
25-26 (vgl. den voorlaatsten regel v.h. facsimile):
Ende te hant naer tgone
doer den vaer vanden sone
van rr. 66-67:
na hem wert Coninck aldus
syn broeder / en hiet Posinius

en van r. 207 (vgl. Cornicke, r. 1028):
Screeffmen ons heeren jaer
Vc. ende xcj dats waer
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Cornicke

52

Ende stichten Rome ende
IJtalien,
Ende Aelmaengien, hoert
nae mije.....

Aan den anderen kant heft de Cornicke aan, heel ex abrupto, met het verstrekken
van bijzonderheden omtrent Rome nà het beleg van Troje (r. 48 vlgg.; zie hierboven);
in haar oorspronkelijke lezing, echter, zal ze toch ook wel, al was 't maar om redenen
van evenwicht, een en ander hebben meegedeeld omtrent Rome vóór dat beleg. In
dat geval maken de eerste 42 regels van onze bewerking (die, let wel, in geen andere
kronieken teruggevonden worden en die de anonymus, alleen al wegens hun
gebrekkigheid en hun corruptheid, onmogelijk zelf heeft kunnen verzinnen), de
vereischte preambule uit:
Bewerking

39

Deese drye Coninghen
regneerden daer (=te
Rome)
hondert ende vyftich jaer
Eer Troeyen gewonnen
was

Cornicke

42

Ende daer vuyt vloet Eneas

48

Recht voer Christus onss
Heeren gebuert
.Xjc. jaer, ende daertoe
voert
Omtrent . xlix . jaer,
Vloen uut Troyen, des syt
waer,

Bewerking

47

Die eedelste ter weerelt
wyt

Wat voorts de laatste twee passagetjes betreft, nl.
.......... de tweeste Jan

Bewerking
330

Ende was van felder (=
wreeder) manieren
Stuer en fel gelyck de
dieren
Op die gemeynte ver waer
geseyt
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Jn haer lynen cleederen daer sy quamen
hem ter genaden nae tbetamen
340 Daer hy onreerlyck jn dede
want ten was gheene vromichede (= dapperheid)

zoo ben ik er vast van overtuigd, dat ze bezwaarlijk uit Hennen van Merchtenens
panegyrische pen zullen gevloeid zijn, daar ze, niet het minst het tweede (vooral r.
340-341), gewis niet
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als lovend voor den hertog kunnen worden beschouwd(22). Aangezien overigens de
verdachte uitlatingen in geen andere bronnen schijnen voor te komen, zou men
geneigd zijn, ze aan onzen bewerker toe te schrijven. Ten onrechte, nochtans.
Inderdaad: de alweer niet van leelijke smetten vrije r. 329-363, waartusschen de
gewraakte beschouwingen zich versteken, zijn eveneens, naar we voor het eerst
konden vaststellen, overgenomen (en dan nog wel als proza) in de inleiding tot het
puike kroniekje van den Brusselaar Jan de Pottre, insgelijks in het midden der
zestiende eeuw ontstaan(23):
+

De twe hertoeghe Jan / die was zeer fel ende felder Dan zijn vaeder van
manieren stuer ende fel op de ghemeynte voerwaer ghesaijt ende achtenghe
luttel Dat es de waerheijt / Die ghemeynte van bruxsel hij tonderdede
tusschen bruxsel ende die stadt van viluorde Jnde bemde groene ende
sloechse doot Die hertoghe coene Jn haere lijnen cleederen dat sij quamen
hem ten ghenaden nae betaemen Daer hij onneerlijck Jnne dede want ten
was gheen vromicheden /
Ende gaf te brussel tregement den vij gheslechten / sy v bekent Ende Dat
wt elcke gheslechten rijke een scepen soude sijn eewelycke / ende Dat die
vij gheslachten souwen Alle die officien wilt mij onthouwen maken die

Fol. 3v

+

(22) ‘Men vraagt zich af’, schrijft Dr. J. Lindemans, a.w., p. 120, ‘of het heele opzet van deze
Cornicke geen voorwendsel is om den dichter in de gelegenheid te stellen zijn meester
(Anthonie van Bourgondië) te bewierooken, en, met dezes gunst, ook een milde toelage te
krijgen uit de staatskas.’ Op p. 129 preciseert hij aldus: ‘Tusschen 1412 en 1415 ligt een
periode waarin Hennen van Merchtenen, zonder ambt, over veel vrijen tijd moest beschikken.
Zijn gedicht zou dan bedoeld geweest zijn om wederom in de gunst van den hertog te geraken
en aan een ambt te komen. Dat zijn opzet slaagde zou de benoeming tot schout van Herentals,
in 1415, dan bewijzen.’
(23) Zie J. Van den Gheyn, S.J., a.w. VII (Brux., 1907), no. 5062 (15885). Naar aanleiding van
onzen passus merkt baron Jules de St. Genois, de bezorger van de zeer gebrekkige uitgave
van het Dagboek (Gent, 1861), niet zonder gevatheid op (p. 3, n. 3): ‘Men vindt in dit ingelaste
(sic) stuk klaerblykelyke sporen van dichtmaet en rymen.’ Hij slaat evenwel den bal mis,
wanneer hij daar bijvoegt: ‘dat stuk schynt onnauwkeurig overgeschreven te zyn’, daar J. de
Pottre hier - in vergelijking met den anonymus - een voor dien tijd merkwaardig zuiver
afschrift heeft geleverd.
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hoerde totter seluer stadt Sonder den ouer Amman verstat dat / ende Dat
Den amman niet en mach coemen Jnde stadt raet // Dese Hertoghe Die
Jck v verclare hielt vee ende oorloghe teghen die stadt van mechelen hoge
/ Die hij beleijde ende vvan haren capiteijn Den vromen man vinghen (Fol.
4) vinghen Die van bruessel die boenwerkers claer ende leeverde den
hertoghe eerbaer / Aals Dit ghesciede screef men reene Duysent iijc en
eene
Welnu, deze tweede redactie, waarboven De Pottre plaatst: Dit es ghescreven wt
eenen anderen boeck, is oneindig zuiverder dan de vorige, zoodat zoowel onze
anonymus als De Pottre een voorbeeld hebben gebruikt, dat er anders uitzag dan de
ons bekende Cornicke en dat vermoedelijk op bepaalde plaatsen gewijzigd werd door
een tegenstander der patriciërs.
Ten slotte zijn we gelukkig, dank zij onze bewerking uit ca. 1550, ten minste toch
één zoo goed als onverstaanbaren regel uit de Cornicke te kunnen emendeeren, wat
niet alleen pleit voor de zeer ongave overlevering van deze laatste, maar tegelijk
aantoont, dat onze anonymus een anderen tekst dan den in 1896 gedrukten onder de
oogen moet hebben gehad en dusdoende laat zien, dat Hennen van Merchtenens werk
veel bijval heeft gekend.
Na dus te hebben laten hooren, dat Karel met zijn vader, den vorst van Nijmegen,
in onmin geraakt is, geeft de dichter over den zoon dit raadseltje ten beste (Cornicke,
r. 192 vlgg.):
Dies hy nam gout, selver ende wapenen,
Ende voer over die maryne,
Tot den keiser, in Griec lant;
195 Teenen ander keiser dat men hem vant,
Te dien tyden, dat es waer.

Bij den anonymus, integendeel, luidt de voorlaatste regel, anders een hopelooze crux
(r. 176):
Gheenen anderen keyser men en vant

welk glashelder zinnetje alle duisterheid verjaagt, al geloof ik
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dat de dichter zelf, in overeenstemming met zijn spraakgebruik, zal gedicht hebben:
Gheenen anderen keyser dat men vant(24)

We willen deze korte studie niet afhandelen, zonder er nog even op te wijzen, dat
onze anonymus ook het prozakroniekje schijnt te hebben benuttigd, dat achter het
handschrift van de Cornicke te vinden is en in 1461 eindigt(25). Hoe dit zij, beide
kronieken beginnen met het beroemde jaar 1288 en vermelden, haast letterlijk dezelfde
feiten en in bijna dezelfde bewoordingen, met dit verschil nochtans dat de anonymus
hier en daar de puntjes op de i's zet, ofwel nieuwe gegevens bijvoegt, ontleend aan
andere (bekende of onbekende) bronnen(26).

(24) Zie G. Gezelles uitstekende nota bij dat (a.w., p. 175) en onze noot 15 in fine.
(25) Uitgegeven door M. Sacré in zijn Kroniek en Oorkondenboek van Merchtem (Gent, 1904),
p. 5-19 en door hem zonder nadere bewijzen aan Hennen van Merchtenen toegeschreven.
Zie onze nota 12.
(26) Aldus teekent het prozakroniekje op het jaar 1301 aan (Sacré, a.w., p. 10): ‘Item doen men
screef Mccc.j lach die hertoghe van brabant vore mechlen.’ De anonymus preciseert (Fol.
9v): ‘Anno duysent drye hondert ende Een lach hertoghe Jan hertoghe van brabant met ianne
berthout voer Mechelen’ en voegt daarbij, evenals de fragmentarische Cornike uit ca. 1400
(cf. F. von Hellwald, M. De Vries en E. Verwijs, Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael.
Tweede partie, bewerkt door Philip Utenbroeke. Leiden, 1879, p. IV vlg.) en de
middenvijftiendeëeuwsche Brabandsche Kronijk (cf. Ch. Piot, Chroniques de Brabant et de
Flandre, Brux., 1879, p. 49): ‘met gemeynen heere’, waarop hij dan nog mededeelt: ‘ende
wordde gewonnen ende de mueren oft vesten vander seluer stadt wordden alsdoen op deen
syde gedestrueert ende afgeschooten alsoet inde latyne hier naer volght
De Emenda quam oppidum Mechliniense Ducj Brabantie fecit Johannes dux Brabantie et
johannes de berthout Dominj oppidj Mechlinienses (sic) propter graves egressus / per illos
De Mechlinia perpetratos in manu potentj Jbidem oppidum obsiderunt Sic quod tandem
muris et menijs ad vnam partem oppidj Destructis Mechlinienses Ducj Dextras dederunt /
Sub pacto quod huiusmodj muros et menia nisi de licentia Ducis reparare non possent Et de
emenda prefatis Dominis Ducj et johannj de berthout fienda / ipsj dominj et oppidum
Mechliniense hincinde in .....’ (de rest van dezen Latijnschen tekst, dien wij tevergeefs elders
gezocht hebben, ontbreekt, daar fol. 10 en 11 verdwenen zijn: zie onze noot 18).
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V. Besluiten
Zoo komen we tot de volgende besluiten:
1. De in menig opzicht merkwaardige Cornicke van Brabant, gedicht door Hennen
van Merchtenen, een bekend hertogelijk ambtenaar, is, zooals ze thans vóór ons
ligt, een gebrekkig afschrift uit ca. 1445;
2. De Brusselsche vervaardiger van het handschrift van Rijnen (J.-B. Houwaert?),
die zijn prozakroniek uit ca. 1550 aanvangt met een bewerking van zoowat een
tiende der Cornicke, heeft een ons onbekend, vollediger en geïnterpoleerd
afschrift van dit rijmwerk gebruikt, evenals trouwens de Brusselaar Jan de Pottre
in zijn Dagboek (ca. 1550);
3. De bewerking uit ca. 1550 laat ons toe, een crux uit de Cornicke (r. 195) te
verwijderen (p. 526 vlg.);
4. De anonymus uit ca. 1550 schijnt ook het prozakroniekje achter de Cornicke te
hebben benuttigd.
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Vergadering van 19 November 1940.
Zijn aanwezig:
de HHn. Prof. Dr. A. CARNOY, bestuurder; EMM. DE BOM, onderbestuurder; Prof.
Dr. FR. BAUR, wn. Secretaris;
de HHn. Prof. P.J. SALSMANS, S.J., Prof. Dr. J. MULS, Prof. Dr. J. VAN MIERLO, S.J.,
FELIX TIMMERMANS, Prof. Dr. J. VANDE WIJER, Prof. Dr. A.H. CORNETTE, LODE
BAEKELMANS, Prof. Dr. L. GROOTAERS, Dr. AUG. VAN CAUWELAERT, LODE
MONTEYNE, Prof. Dr. E. BLANCQUAERT, Dr. W. VAN EEGHEM, Dr. J. LINDEMANS,
Prof. Dr. FR. DE BACKER, Dr. F. DE PILLECIJN en G. WALSCHAP, werkende leden.
Waren verontschuldigd: de HHn. Prof. Dr. R. VERDEYEN, Prof. J. EECKHOUT, Dr.
E. CLAES, Dr. J. GRAULS, werkende leden; en de HHn. Prof. Dr. A.J.J. VAN DE
VELDE en Kan. Dr. FL. PRIMS, binnenlandsche eereleden.
***

Het verslag der vorige zitting wordt voorgelezen en goedgekeurd.
***

Aanbieding van boeken door leden der Academie. - Verkrijgen achtereenvolgens
het woord: Z.E.P. Rector SALSMANS S.J., die de Academiebibliotheek verrijkt met
den 9en druk zijner Adam in Ballingschap -, den 11en druk zijner Jozef in Dothan en den 13en druk zijner Lucifer-uitgaven;
Dr. J. LINDEMANS, die namens het Wettersche Jan
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Broeckaert-Comité het huldeboek aanbiedt, aan wijlen ons medelid gewijd;
Kan. Dr. FL. PRIMS had reeds in de Commissievergadering 's morgens zijn nieuwe
publicatie aangeboden: Het Wonderjaar 1566-67.
De heer Bestuurder drukt den dank van de Academie uit aan al deze begunstigers
onzer Bibliotheek.

Aangekochte boeken
-

Handwörterbuch des Deutschen Märchens. Band 9. Lief. 9;
Lectuurrepertorium - Suppl. I. - Auteurslijst L.Z.;
De Leeuwentemmer, door WILLEM ELSSCHOT;
Dertig Dagen Oorlog, door WIES MOENS;
Het Dietse Lied van de Middeleeuwen, door H. GODTHELP en A.F. MIRANDE;
Lof van Antwerpen, door J.A. GORIS.

Aangeboden boeken
Door het Kgl. Danske Videnskabernes Selskab:
- Oversigt Juni 1930-Mai 1940;
- Chronologie de deux Listes de Prêtres kamiréens, par JAKOB BENEDIKTSSON;
- Das Gottesweib des Amun, von C.E. SANDER-HANSEN;
- Papyrus Carlsberg No 1. - Ein hieratisch-demotischer kosmologischer Text,
von H.O. LANGE und O. NEUGEBAUER;
- Rapport préliminaire sur sept Campagnes de Fouilles à Hama en Syrie
(1932-1938), par HARALD INGHOLT.

Door HH. Leden der Academie:
- Vondel's Jozef in Dothan. 11e Uitg., verzorgd door J. SALSMANS, S.J., werkend
lid;
- Vondel's Meesterstuk: Lucifer, 13e Druk, door denzelfde;
- Het Wonderjaar, door den Z. Eerw. H. Kan. Dr. FL. PRIMS, binnenlandsch
eerelid.

Door den Studiekring voor Heemkunde van Wetteren:
- Jan Broeckaert - Zijn Leven en zijn Werken.
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Mededeelingen van den wn. secretaris
1. - Borstbeeld F. Toussaint van Boelaere. - Op aanvraag van de Academie heeft
het Beheer van Schoone Kunsten, Letteren en Volksopleiding haar in bruikleen
afgestaan het bronzen borstbeeld van Collega F. TOUSSAINT VAN BOELAERE, door
Janchelevici. Het werd, in afwachting van veiliger tijden, bij de overige kunstwerken
der Academie ondergebracht.
2. - De gevraagde toelating tot verder verschijnen van onze Verslagen en
Mededeelingen werd tot nog toe niet bekomen. De nummers van Mei-Juli,
Augustus-September en October liggen anders persklaar. Er zal andermaal
aangedrongen worden.
3. - Een vraag van de familie COREMANS, strekkende om den steun der Academie te
bekomen, ten einde overbrenging van het lijk van wijlen EDW. COREMANS te helpen
bespoedigen wordt met sympathie aanhoord. Collega BAEKELMANS deelt echter
mede, dat de zaak inmiddels een gunstige oplossing heeft gekregen.
4. - De Academie heeft bedankingsbrieven ontvangen: van Mevr. L. VAN PUYVELDE,
voor onze deelneming in haar zwaren rouw; van den Rector der Universiteit te Utrecht
en van Collega Prof. Dr. C.G.N. DE VOOYS, om ons hulde-adres aan dezen laatste,
bij zijn ambtsjubileum toegezonden; van den Rector Magnificus der Katholieke
Universiteit te Leuven voor onze eerste schenking boeken aan de uitgebrande
Universiteitsbibliotheek aldaar.
5. - Op de Rubensfeesten te Antwerpen is de Aca-
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demie vertegenwoordigd geweest door haar Antwerpsche leden, de kunsthistorici
Prof. Dr. A. Cornette en Prof. Dr. J. MULS.
6. - Op den vaderlandschen plechtigen dienst in de S. Baafskerk te Gent, op 15
November ll. was de Academie vertegenwoordigd door Prof. Dr. FR. BAUR, wn.
Secretaris, en Prof. Dr. A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid; - te Brussel,
op het Te Deum in de S. Goedele-kerk vertegenwoordigden haar de Collega's H.
TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Dr. E. CLAES en Dr. W. VAN EEGHEM.

Mededeelingen namens de bestendige commissies:
I. - Bestendige Commissie voor Cultuurgeschiedenis. - Prof. Dr. J. VAN MIERLO,
secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig: de heeren SALSMANS (voorz.), BAEKELMANS en DE BOM, leden,
en, als hospiteerende leden, de heeren CARNOY, TIMMERMANS, MULS, CORNETTE,
MONTEYNE, BAUR.
Op de dagorde staat:
Historische toelichtingen bij den taalschat der Kempische cijnsboeken. - Lezing
door den Z.E.H. Dr. FL. PRIMS, binnenlandsch eerelid.
Dr. FL. PRIMS doet eerst de beteekenis uitkomen van de cijnsboeken voor de
toponymie, den taalschat, de locale geschiedenis; zet dan uiteen wat cijnsboeken
zijn, en hoe ze zich verhouden tegenover de verschillende plaatsen en cijnsheeren;
wat leenboeken zijn, welke het belang is van beide soorten van boeken voor de
toponymie; voegt er dan verdere beschouwingen aan toe, om het goed gebruik van
cijnsboeken toe te lichten voor de studie van toponymen.
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De oudste cijnsboeken, uit de 14e eeuw, waren cijnsrollen; hoe zijn deze, hoe zijn
de cijnsboeken verdwenen, hoe behouden? wat is er van geworden? Waar bevinden
ze zich? Welke cijnsboeken vooral van beteekenis zijn voor de toponymie? Op welke
wijze de toponymie de geschiedenis kan helpen? Welke wijze van bewerking der
cijnsboeken dient aanbevolen? Hoe de cijnsboeken de familienamen toelichten? En
andere dergelijke vragen worden achtereenvolgens behandeld ter inleiding op een
reeks Kempische toponymen, waaruit hij Gele en Hoeve voorleest, doch die in zijn
geheel zal uitgegeven worden.
De voorzitter wenscht den lezer geluk en stelt voor dat de lezing zou verschijnen in
de Verslagen en Mededeelingen.
II. - Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche Lexicographie. Prof. Dr. L. GROOTAERS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren MULS (voorz.), CORNETTE (onderv.), CARNOY,
BLANCQUAERT en GROOTAERS (secret.), en als hospiteerende leden: de heeren VAN
EEGHEM en LINDEMANS.
Op de agenda staat:
1o) Over de uitdrukking, ‘op zijn kaak slaan’ en andere. - Lezing door den hr.
Gouverneur a.i. Dr. J. GRAULS, werkend lid. De heer GRAULS liet zich
verontschuldigen.
2o) Plaatsnamen met -ingem en -egem uit gewone naamwoorden afgeleid. - Lezing
door Prof. Dr. A. CARNOY, Bestuurder.

Spreker haalt een aantal voorbeelden aan van plaatsnamen die niet een persoonsnaam
zooals meestal wordt aangenomen, maar wel allerlei gemeene naamwoorden bevatten.
Zoo citeert spreker: Kiezegem (van kiezel), Piringen (van Lat. pirus), Kwalstergem
(van kwalster ‘kwakkel’), Gorinchem
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en Gorcum (van goor ‘moeras’), Zerkegem (van zerk ‘sarcophagus’).
Tijdens de bespreking merkt Dr. LINDEMANS op dat de gemeene naamwoorden
eerst patroniemen kunnen geworden zijn, voor ze als plaatsnamen werden gebruikt.
Prof. Dr. BLANCQUAERT drukt den wensch uit dat de verschillende chronologische
lagen van deze suffixen zorgvuldig moeten uiteen worden gehouden.
De heer voorzitter wenscht den spreker geluk en dankt hem; de Commissie stelt voor
de lezing van Prof. CARNOY in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.

Dagorde
1. - Prijsvragen 1940 en Academische Wedstrijden. - De Academie neemt kennis
van de uitvoerige verslagen der drie Commissarissen, de HHn. Prof. Dr. CORNETTE,
EMM. DE BOM en LOD. ONTROP, over het ontvangen antwoord op de prijsvraag:
Kunstgeschiedenis: Een studie over het leven en het werk van Peter Benoit. Het
advies van de drie Commissarissen luidt dat het zeer lijvige werk, ondanks
bedenkingen van velerlei aard, verdient bekroond te worden; alleen zal de schrijver
bij eventueele, en ook gewenschte, uitgave er moeten in toestemmen den omvang
van zijn werk ongeveer tot de helft te herleiden.
De Academie sluit zich, na bespreking, bij dit advies aan. Bij opening van het
omslag, blijkt de bekroonde te zijn: Dr. AUG. CORBET, Secretaris van het Koninklijk
Vlaamsch Muziekconservatorium te Antwerpen.
De HHn. leden van den Joris-Eeckhoutprijs verklaren, bij monde van Prof. Dr. J.
MULS, dat hun keuze gevallen is op het essay van den E.H. Dr. J. KEUNEN, leeraar
te Hamont: Over Bernard Shaw.
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De Academie drukt den wenscht uit dat ook de jury's van den August Beernaert-prijs
en den Van Ginderachterprijs zoo mogelijk nog vóór de as. Decembervergadering
met hun verslag zullen klaar zijn. De laureaten zullen tot deze laatste
pleno-vergadering worden uitgenoodigd, om er hun diploma in ontvangst te nemen.
***

2. - Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor 1941. - Tot
stemopnemers worden aangeduid de HHn. Rector P.J. SALSMANS S.J. en LODE
BAEKELMANS. Worden bij algemeenheid der stemmen verkozen: tot Bestuurder, de
hr. EMM. DE BOM, onderbestuurder; tot Onderbestuurder, Z.E. Pater Prof. Dr. J. VAN
MIERLO, S.J.
De uitslag dezer verkiezing zal aan den hr. Secretaris Generaal van het Ministerie
van Openbaar Onderwijs worden meegedeeld, met het verzoek aan deze benoeming
den in de huidige omstandigheden mogelijken wettelijken vorm te willen verleenen.
Door de verkiezing van P. Prof. Dr. VAN MIERLO, zal in de e.v. pleno-vergadering
in zijn vervanging als lid van de Bestuurscommissie der Academie zijn te voorzien.
***

De hr. DE BOM bedankt in de volgende korte toespraak:
Hooggeschatte Collega's,
De Schepper wist een heil bij iedre ramp te stichten...
U hebt me de eer waardig gekend, me te benoemen tot de zoo gewichtige en
verantwoordelijke functie van Bestuurder onzer Koninklijke Vlaamsche Academie,
- wat meebrengt, dat ik voorzitter van onze geleerde bijeenkomsten zal zijn, een jaar
lang. Ik dank U zeer hartelijk voor de door U uitgebrachte stemming: de benoeming
kan ik moeilijk weigeren. Ik zal mijn best doen om de

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

536
noodige tucht onder U te handhaven, ik zal beginnen met daarvan het voorbeeld te
geven. Wat het volgende jaar verder moge brengen - laat ons hopen dat het vreedzaam
en vredig zal afloopen - we zullen in ieder geval één traditioneel punt te bestudeeren
hebben: nl. welke nieuwe bizondere voorrechten we van de gevestigde machten zullen
kunnen verkrijgen. Ik hoop, dat U zelf, Hooggeschatte Collega's, me van Uw intiemste
verzuchtingen desaangaande zult willen op de hoogte stellen. Dan kunnen we ons
best doen om dit jaar een vruchtbaar en zegenrijk te doen zijn voor onze instelling
in 't algemeen, voor onze collega's in 't bijzonder.
Ik herhaal nog eens: de Schepper wist een heil...
Ik beschouw als een heil, dat, als uw pas verkozen Bestuurder, ik thans in staat
ben gesteld een eerste voorloopige maar zeer diepgevoelde hulde te brengen aan
mijn zeer geachten en geëerden voorganger, mijn buurman Prof. CARNOY. U zult
even goed als ik weten wat een pracht van een bestuurder en voorzitter wij in hem
zullen missen. Zoo diskreet geestig en met zulk een tactvollen humor heeft hij onze
vergaderingen en speciaal de bestuursvergaderingen geleid, zijn commentaren op
gehouden lezingen waren voorbeelden van fijnzinnige en vriendelijke literaire
beschouwing. Zijn lichtend spoor volgen zal voor zijn opvolger wel niet makkelijk
vallen. Ik druk hem voor zijn zoo humaan bestuurderschap ook uw besten dank uit.
Waarde Collega's, ik beveel verder mijn geest in uwe handen, zoowel in die van
de heeren philologen als van de simpele literatoren, en verblijve, met de meeste
achting, steeds uw dw. D.B.
3. - Lezing door Prof. Dr. FR. BAUR, wn. Secretaris over: Gezelliana II; een onbekende
rede van Gezelle. - Spreker leest thans slechts het eigenlijk document voor: een
onbekende Davidsfondsrede van Gezelle, waarvan hem het eigenhandig manuscript
uit de successie van den hr. SCHEERDERS, te S. Niklaas, door zijn medischen Collega
Prof. Dr. L. ELAUT, welwillend werd meegedeeld, en die een helder licht werpt op
de gedachtengangen in Gezelle, uit dewelke het ‘ruitebrekersincident’ van 1885 werd
geboren. De historische commentaar bij deze rede werd tot een volgende zitting
uitgesteld.
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Plaatsnamen met -ingem en -egem uit gewone naamwoorden afgeleid
Door Prof. Dr. A. Carnoy
Bestuurder van de Koninkl. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde
Men weet dat een der meest typische categoriën van Nederlandsche plaatsnamen,
degene is met den uitgang: -egem: Bavegem, Bodegem, Erembodegem, Godveerdegem,
enz.
Alhoewel zekere schrijvers, o.m. GAMILLSCHEG getracht hebben in deze
benamingen ethnologische aanduidingen te vinden, schijnt het wel dat zij geen
informeering verstrekken nopens de verschillende Germaansche nederzettingen.
Namen van dien aard konden zoowel Frankisch als Saksisch zijn. (Verg. in Engeland:
Nottingham, Birmingham, enz.). Het eenige dat met zekerheid kan gezegd worden
is dat zij tot de oudste naamsoorten behooren en dat zij bovenal talrijk zijn in streken
waar de grond reeds ontgonnen was en waar de Franken Gallo-Romeinsche villas
hebben kunnen inpalmen.
Vele van die benamingen hebben aldus andere vervangen, die met -acum en met
den naam van een eigenaar gevormd waren, zooals: Juliacum, Sabiniacum,
Martiniacum, Luciacum, enz. Zij waren, op dezelfde leest geschoeid, daar hier ook
de plaatsnaam van een persoonsnaam afgeleid was. Bavo, b.v. gaf: Bavegem [976
Bavingchem], Bodo: Bodegem [1221 Bodenghem], Godfrid: Godveerdegem [1176
Gotferthenkem], Erinbold: Erembodegem [1119 Erenboldigem], Wimbert:
Wimmertingen [1243 Wembertinge], Willibrord: Willebringen [1148 Willebrinca],
enz.(1).
De oudste spellingen bewijzen dat het einde van den naam het woord: heem
‘woning, huis’ vertegenwoordigt, terwijl het eerste gedeelte een genetief meervoud
(-inga) uitmaakt van een patronymicum met -ing: Hrokingahem (815) voor Roke-

(1) Referencies voor deze oude spellingen zijn o.m. in mijn Dict. Etym. te vinden.
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gem, Caningahem (967) voor Kanegem, Adingahem (840) voor Adegem, Fredingahem
(815) voor Veerdegem, enz. (MANSION. O.G.N. bl. 26-29). De vertaling dient dus te
zijn: huis van de familie van Hroko,..... van Kana,..... van Ada,..... van Fredo.....,
enz. of misschien van Hroko en zijn groep, Kana en zijn groep, enz.
Deze feiten staan nu vast en, zoo vast zelfs dat de meeste toponymisten weerbarstig
staan tegen het aannemen dat -gem of -ingem ooit iets anders kan zijn dan het suffixe
van een patronymicum, buiten willekeurige smedingen zooals Veldegem, in 1864
uitgedacht om een nieuwe gemeente te noemen, naast Zedelgem geschapen.
MANSION durft wel is waar, in zijn Voornaamste Bestanddeelen der Vlaamsche
Plaatsnamen, op een paar plaatsen, maar heel bescheiden, op de mogelijkheid te
wijzen dat een of ander van die benamingen van een soortnaam zou kunnen
voortkomen, b.v. in Wortegem [964 Wrattingim] (bl. 181), dat eventueel op wratting
zou kunnen opklimmen (eng. saks. wroett ‘galium cruciata’).
Het algemeen onderzoek dat ik ondernemen moest om mijn Dictionnaire
Etymologique du nom des Communes de Belgique voor te bereiden heeft mij bewezen
dat, wat tot dusver als een groote uitzondering doorging, in feite, verre van zeldzaam
blijkt te zijn. Het weze mij toegelaten, alhier een reeks voorbeelden aan te halen van
benamingen met -ingen, of -egem, die klaarblijkelijk veel beter kunnen verklaard
worden indien men op gewone naamwoorden steunt iplv. op eigennamen.
Aan het hoofd van de lijst plaatsen wij: Grevelingen (= Fr. Gravelines), dat vroeger:
Graveningen heette [1040 Graveninga, DE FLOU, s.v.], juist zooals Greveninge, een
gehucht van Westkapelle [811, Greveningas - DE FLOU]. Hier kan men, trouwens,
er niet aan twijfelen dat men staat voor een afleiding van den Gallo-Romeinschen
stam: gravo-‘kiezel’. Grevelingen is dus ‘de plaats met kiezelsteenen’. Deze zekerheid
spoort ons aan om Kiezegem [1155 Kisengem, FÖRST] als een samenstelling van
heem met kiezingen te aanschouwen (ned. kies = kiezel). Aldus: ‘huis bij den
kiezelgrond’.
Waarom zouden wij dan veel meer aarzelen om Mellegem (geh. van Mol) te
verdeelen als millinga-haim ‘huis bij de mulle gronden’, des te meer daar de Millingen
van Noord-Nederland
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en Duitschland te talrijk zijn om van een vermoedelijk persoonsnaam: Milo, voort
te komen. Daar de Bullingen, Bollingen ook ver van zeldzaam zijn, kan men er aan
denken daarin het woord bol ‘malsch, slap’, te gaan vinden dat men ook in Bolloo
(geh. Tremeloo), Bolder (geh. Zichen) aantreft. Daarom ook hebben wij in ons Dict.
Etym. voorgesteld: Saaftinge (geh. Watervliet) [1264 Chavetinghes, DE FLOU] als
een verdietschten vorm van o. fr. chauvet ‘naakte grond, onvruchtbare plaats’ te
beschouwen.
Een stapje verder brengt ons aldus naar de interpretatie van Eegem [1179
Hedenghem] als ‘huis bij de heide’ of iets in dien aard; hede schijnt, namelijk, zooals
wij het hebben getracht te bewijzen (Dict. Etym. s.v. Edelare), een vermenging te
zijn van heide met oud. ned. ede ‘brandstapel, brandhout’, omdat het woord in gebruik
was voor onbebouwde gronden waar men hout vond voor den haard.
Wij beschouwen dus: Edegem als een vermenging van *heidinga-haim met
*edinga-haim.
Zou Elsegem [1281, Helsenghem] niet voor *elzinga-haim staan, d.w.z. ‘huis bij
de elzen’?
Wat die overtuiging zou kunnen staven is het bestaan van Piringen bij Tongeren,
dat klaarblijkelijk de verdietsching is van een lat. pirarium ‘boomgaard met peereboo
men’. Trouwens, niet alleen gewassen maar ook dieren geven onmiskenbaar tot
dergelijke formaties aanleiding. Kauwegem (afd. Berg) kan toch onmogelijk van den
diernaam: kauw gescheiden worden, dat zoo dikwijls in onze toponymie verschijnt:
Kauwenberg, Kaulille, Kauwelaar, enz.
Niet minder zeker is de afleiding van Kwalstergem (afd. Wolvertem) [1312
Qualstergem] uit kwalster ‘kwakkel’, zooals trouwens LINDEMANS het niet wil
ontkennen (Eig. Sch. XX. 87).
Waarom zouden wij ons daarbij beperken. De geschiedenis van Eegem als
heidingen heem en van Heestergem als heesteringen heem, noopt ons beslist aan om
voor Markegem [1107 Marchegem] den klassieken uitleg: ‘huis van Marka’ in twijfel
te trekken en aan ‘huis bij de marken’ de voorkeur te geven, mark zijnde hier, zooals
zoo dikwijls: ‘braak liggend land rondom een dorp’.
Meer zeker, nog, is de afleiding van Gerdingen uit gaard en van Geistingen (geh.
Ophoven) uit geest ‘zandige heuvel’,
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Dan heeft men een heele reeks benamingen die in verband te stellen zijn met
moerassen en drassige weiden. Men heeft b.v. Grimmingen dat wel is waar ‘het dorp
van Grimo’ kan zijn, maar waarom niet: ‘drassige weiden’, zooals Grimde (afd.
Tienen), Grammene, Gramptinne, Op-Grimby, enz.? Beringen kan men insgelijks
verstaan als ‘de beerachtige, moerassige landen’. Gorgem, zooals Gorkum in
Noord-Nederland zou dan een verkorting zijn van goringen-heem ‘huis in het goor’,
d.w.z.: ‘in het slijk’ (verg. S. Job in 't Goor, Gork-bij-Aubel, Goorbeek, Jurbise,
enz.).
Morkhoven zal dus ook wel voor moring-hoven staan en, zooals Mooregem [964,
Moringhem], het welbekend woord: moor, moer vervatten dat in gebruik is voor
polders en moerassen. Daarenboven, Pollinkhove, op dezelfde manier gevormd als
Morkhoven, zal ook zeker hetzelfde beteekenen: ‘huis in den poel’ (mid. ned. pol
‘plas, moeras’)?
Zijn al die formaties, op slot van rekening zooveel vreemder dan het glorierijke
Groeninge bij Kortrijk, dat toch ontegensprekelijk een ‘groen moeras’ geweest is?
God weet of dit niet ook de beteekenis geweest is van Emelgem [1216, Imelghem,
DE FLOU] dat in plaats van ‘huis van Immila’ toch heel gemakkelijk, zooals Emblem,
tot emel ‘weide’ zou kunnen opklimmen.
Natuurlijk, hoe meer woorden met beteekenis: ‘drassige weide’ te vinden zijn,
hoe grooter ook de waarschijnlijkheid dat zij wel voor dergelijke etymologie vatbaar
zijn.
Meer speciaal, maar nochtans niet al te licht te verwerpen zijn volgende
verklaringen voor Sleidinge, Lovendegem, Zerkingen, Zomergem. De eerste dezer
namen kan tot geen bekenden persoonsnaam herleid worden, zoodat MANSION zelf
niet aarzelt hem in verband te stellen met sleiding, mogelijke afleiding van mid. ned.
sleden ‘glijden’. Sleidingen zou aldus een ‘glijdende helling’ zijn.
Voor Lovendegem, is MANSION's verklaring niet minder stout maar ietwat
bevreemdend. Men zou in die benaming: loo ‘bosch’ moeten vinden en daarenboven:
vending ‘troep van voetvolk’ (!?).
Meer gereedelijk zullen wij Zerkingen (geh. St. Truiden) (VIIIe e. Sarchinnium)
en Zerkegem [1089, Sarkenghem] aanschouwen als ‘plaatsen met zerken’, d.w.z.
‘oude kerkhoven’
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daar het ontleenen van ned. zerk aan lat. sarcophagus zeer oud is.
Ten slotte voor Zomergem [815 Sumaringa-hem] zouden wij graag een vergelijking
met de talrijke sumeringa van Duitschland (FOERSTEMANN, 11.2.932) willen doen,
die zonder twijfel op zomerweiden wijzen. Zomergem zou dus zijn ‘de plaats bij de
zomerweiden’, liever dan ‘het huis van een Kelt met name Sumara’ (?), zooals
MANSION, als uiterst redmiddel, het waagt voor te stellen.
Er kan geen sprake zijn, in deze korte bijdrage, al de benamingen te willen aanhalen
waar -ingen -egem-plaatsnamen eventueel uit gewone naamwoorden zouden kunnen
voortkomen. Wat hier aan materiaal verzameld is, zal waarschijnlijk volstaan, om
voor altijd aan de legende een einde te stellen dat, buiten uiterst weinige
uitzonderingen, deze plaatsnamen van persoonsnamen voortkomen. Ongetwijfeld
blijft deze oorsprong wel is waar nog de gewoonste; maar het zal voortaan blijken
dat alwie met de mogelijkheid van andere afleidingen geen rekening zou houden,
een onvergeeflijke onvoorzichtigheid zou begaan.
Leuven, December 1939.
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Historische toelichtingen bij den taalschat der Kempische cijnsboeken
Met nota's bij enkele plaatsnamen en onuitgegeven toponymisch
materiaal
Door Kan. Dr. Fl. Prims
Binnenlandsch Eerelid der Kon. Vl. Academie voor Taal- en
Letterkunde
Sinds eeuwen is er belangstelling voor de namen van bewoonde plaatsen, dorpen en
gehuchten, voor hun beteekenis, oorsprong en verwording. Van uit deze eerste
toponymie kwam men tot belangstelling voor de veldnamen. En zoo onderscheidt
de Duitsche geleerdheid nog steeds zeer graag de Ortsnamen van de Flurnamen. In
der werkelijkheid zijn de meeste oordsnamen in de Kempen oorspronkelijk
veldnamen. En het is slechts de ontwikkelingsgang der toponymische belangstelling
die deze indeeling verwekte. We hebben er voor onze Kempen voorzeker geen
rekening mee te houden. Voor negen op tien onzer Kempische dorpen is het uit te
maken dat een bepaalde kleinere grondeenheid, - een Flur, - de naam is geworden
van de gemeente, van het Ort.
De cijnsboeken waarover we wenschen te handelen zullen ons noch de oudste
vormen der dorpsnamen, noch nieuwe, onbekende namen van bewoonde plaatsen
bezorgen, maar ze zijn er niet minder van beteekenis om, voor de toponymie.
We zouden er zelfs willen op wijzen dat met de veldnamen der oude cijnsboeken
de toponymie zich op een wonderbare wijze uitzet. We leeren immers daarbij
honderdtallen middelnederlandsche woorden kennen die niet eenmaal in ons
Middelnederlandsch Woordenboek zijn opgenomen. Meer nog: wanneer we de citaten
onzer cijnsboeken oordeelkundig te samen brengen, bekomen we een waardevol
materiaal, - iets als een archieffonds van bijzonderen aard, - voor onze landelijke ge-
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schiedenis. We winnen er een historische opklaring bij van het landschap waarin we
leven. En waar de historische wetenschap meer en meer voor den eisch staat het
heden te verklaren met al zijn litteekens, wordt de toponymische geschiedenis een
onmisbaar hulpvak.
Het is tot den opbouw dezer toponymische geschiedenis voor onze Kempen, dat
we hier een steentje willen bijbrengen, door de Kempische cijnsboeken en hun
taalschat ietwat historisch toe te lichten.
Wat verstaan we door cijnsboeken? Wat zijn leenboeken daar tegenover? Wat hebben
wij er aan voor ons doel?
Een cijns is een jaarlijksche verplichting in natuur of geld aan een cijnsheffer te
betalen. In de Latijnsche teksten tot in de XIVde eeuw zegt men herhaaldelijk census
seu redditus, d.i. cijns of rente. In onze Kempische teksten vinden we meest altijd
chyns (XIVde eeuw) of chys (XVde-XVIde eeuw). Die cijns kan rusten op een grond,
op een persoon, op een gebruik van wegenis, water, wind, jachtrecht, of wat dies
meer dat heerlijk goed was.
Het cijnsboek, - livre censier, - acteert voor iederen plaatselijken cijnsheffer, op
de onderscheiden vervaldagen, wie een cijns te betalen heeft, waarop die cijns berust
en hoeveel hij beloopt.
Hier is onmiddellijk bij op te merken dat er voor een bepaalde plaats verscheiden
cijnsboeken zijn kunnen, en ook meestal zijn zullen, namelijk naar de verscheiden
cijnsheffers. Elk hunner heeft een gansch verschillend cijnsboek al zij het ook voor
dezelfde plaats. Zoo dient dan ook een cijnsboek steeds geïdentificeerd door de
dubbele aanduiding van den heer en van het dorp.
Het zal ook herhaaldelijk voorkomen dat één cijnsboek verschillende dorpen
aanbelangt, zelfs dorpen die verre van elkaar zijn gelegen. Immers de cijnsen zijn in
één register samengebracht naar den rentmeester of meier die met het ontvangen der
cijnsen gelast is.
Zoo kennen we b.v. het cijnsboek van den graaf van Nassau te Meerhout, en
daarnaast het cijnsboek van den hertog van
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Brabant te Vorst en te Meerhout. Zoo heeft de hertog eenzelfde cijnsboek voor Mol
en voor Bladel.
Maar nooit heeft een cijnsboek twee verschillende heeren gediend, tenzij waar,
als b.v. door erfenis, de cijnsen half en half aan twee heeren toekomen.
Naast het cijnsboek, - en van edeler natuur, - is het leenboek dat men in de XVIIde
eeuw den terrier naar het Fransch livre terrier zal heeten. Het leenboek teekent de
personen op die hulde en manschap schuldig zijn aan een heer wegens eenig goed.
In zooverre het een leen is, is er zelden eenige jaarlijksche verplichting. Hier zal men
zelden van een rentmeester spreken, wel, meest altijd, van een stadhouder. Het register
zal opteekenen de natuur van het leen, den leenhouder, den titel van verwerving,
desgevallend den naam van den stadhouder ‘aen’ wie - zoo heet het, - men het leen
ontving, de goederen die het leen uitmaken, den ‘man’ die in de stede gezet is waar
het leen een vrouw is toegekomen, of den ‘sterfman’ waar het leen aan doode hand
is gekomen en niet is geamortiseerd, - de uitzonderlijke verplichtingen die op het
leen kunnen wegen, zooals ‘een leenpeerd’, - de ‘cummere’ of jaarlijksche lasten, renten gelijk, - waar het leen mee bekommerd zijn kan, enz.
In de meeste gevallen zal men, bij één heer, én een leenboek én een cijnsboek
vinden, veelal zelfs meerdere cijnsboeken, zelden meer dan één leenboek.
Het vaststellen van cijnsboek en van leenboek had zijn juridische vormen, strengere
en meer gevestigde voor het leenboek, en welke een eigen evolutie doormaken,
mindere voor het cijnsboek.
Voor het toponymisch-historisch doeleinde zijn de cijnsboeken verre uit het
belangrijkst, maar de leenboeken zijn toch ook niet te verwaarloozen. Vele
leengoederen blijven geheel van cijnsen vrij en deze gronden zijn dan ook niet vermeld
in het cijnsboek. Wie voor een bepaalde plaats de volledige toponymie in de
middeleeuwen wil opmaken, hoeft na te gaan wat cijnsgoed en wat leengoed was,
welke heeren er leenheeren en cijnsheffers waren, en hun registers opspeuren. Dan
zal men echter in de meeste cijnsboeken tien plaatsnamen vinden tegen een in het
leenboek; en voor de leengoederen is het ook niet gezegd dat men daarbij al de
plaatsnamen ontdekt die er ge-
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weest zijn: daartoe zijn dan nog andere documenten op te zoeken(1).
Doch kijken we nu nader naar de cijnsboeken.
Alle cijnsboeken zijn aangelegd om vele jaren te kunnen dienen. Bij de eerste
samenstelling is steeds eenige ruimte gelaten tusschen elk item. Immers de
cijnsplichtige sterft, wordt door een ander vervangen, en de meier of rentmeester zal
den eersten naam schrappen en er een tweeden, een derden boven schrijven, of hij
zal een verdeeling noteeren, of hij zal er bij opteekenen voor welk jaar er voldaan is
geworden. Deze opteekening zal vaak gebeuren bij middel der letters van het abc: a
voor het eerste jaar, b voor het tweede enz.
Dit geeft dan ook aan de meeste cijnsboeken een onbehaaglijk, een schijnbaar
wanordelijk uitzicht, en het brengt ook wel zijn last van ontcijfering mede. Het schrift
verraadt verschillende handen, de inkten zijn van verschillende tinten, al de bladen
zijn beduimeld. Na een tijd lang bood het cijnsboek zooveel veranderingen aan, dat
ook de rentmeester naar een beter uit zag, en zich de onkosten getroostte van een
herschrijven. Maar het oude boek bleef zorgvuldig bewaard; het werd teruggegeven
aan den cijnsheffer, den heer, die het in zijn cumme of kist bewaarde, waar ze aldus
tot een heele reeks konden aangroeien. Ze werden dan ook steeds samen vererfd:
immers het cijnsboek zooals het leenboek was een eigendom, een ‘erfelijk goed’,
een rentenboek. Men vindt dan ook opgaven van het bedrag van een cijnsboek, dat
deze of gene heer geërfd - of ook wel eens gekocht - heeft; het beloopt zooveel
ponden, zooveel schellingen en denieren in payement, zooveel hoenderen, ganzen,
kapuinen, rogge, evene, enz. Zooals men de goedenisbrieven van een stuk land
bijhield en aldus over eeuwen heen de afkomst ervan kon nagaan, zoo legt men
cijnsboek bij cijnsboek. Wij kennen een reeks cijnsboeken die loopt zonder
onderbreking van het midden der XIVde eeuw tot aan de Fransche omwenteling.
In zake opteekening van cijnsplichtigen en namen van cijnsland mogen we de
cijnsboeken voor uiterst accuraat aanzien. Partij en wederpartij hadden er belang bij
dat het juist

(1) In de XVIIde eeuw wordt voor Brabant voorzien dat de leenboeken om de twintig jaren
worden vernieuwd.
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was. Maar bij verloop der tijden verandert de uitspraak der namen, zoowel als de
schrijfwijze. Wel heeft de copist die een nieuw cijnsboek te copieeren heeft het oude
voor zich liggen, en kan hij dus geneigd zijn den ouden vorm na te schrijven, maar
het heeft ook zijn belang dat het land worde genoteerd met zijn modernen,
gebruikelijken naam. Trouwens, het gebeurde ook zeer dikwijls dat ter gelegenheid
van den aanleg van een nieuw cijnsboek de rentmeester de cijnsplichtigen bijriep
om het nieuw register te ‘maken’, - zooals hij het zal heeten, - bij wederzijdsch
controol. Het spreekt van zelf dat alsdan het archaieke eerder wordt geweerd, en dat
de landen naar de alsdan geldende naam en uitspraak worden opgeteekend. Voor de
klankwijzigingen in onze oude taal zijn de nieuwgemaakte cijnsboeken
allerkostbaarste bakens op den weg.
Van wanneer dagteekenen onze eerste cijnsboeken?
Wanneer we nadruk leggen op het woord boeken, dan meenen we te mogen
antwoorden dat de oudste, - en misschien dan alleen die van de hertogen, - opklimmen
tot de eerste helft der XIVde eeuw. Dit was nog de tijd van het perkament. Het oudst
bewaarde Kempische cijnsboek der hertogen, - van 1340, nl. van het Kempenland
in Noord-Brabant (Oosterwijk, Tilburg, Eindhoven, enz.) - is nog op perkament
geschreven. Rond 1370 komt er papier uit Frankrijk (Troyes) op de jaarmarkten, en
van dan af vermenigvuldigen zich de registers, de boeken.
Maar voor 1340 bestonden de cijnsen ook reeds, en was het ook noodig er een
lijst van aan te leggen. Het gebeurde alsdan op perkamenten bladen die men aan
elkaar naaide en oprolde. Het is geen cijnsboek, het is een cijnsrol, een rotulus
censuum.
Voor de Kempen zijn de rotuli bewaard van de cijnsen der hertogen van Brabant
te Arendonk, van 1319, te Gierle, St Pieters-Lille, Poppel, Turnhout en
Wechelderzande van 1340 (Chambres des comptes de Flandre et de Brabant. Comptes
en rouleaux, nrs 2550 tot 2560). Al deze Kempische rotuli zijn in het Latijn gesteld.
Maar de rotuli zijn bijna alle verdwenen. Ze waren in het Latijn en zooveel minder
praktisch van dienst dan het register! Hun verouderde vorm is mede oorzaak geweest
dat men de registers bewaarde, en weldra de rotuli liet verloren gaan,
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of het perkament ervan voor andere doeleinden, als voor inbinding der registers,
benuttigde.
Hoe zijn nu op hun beurt onze Brabantsche, Kempische cijnsboeken of -registers
verdwenen? En waar hebben wij ze thans te zoeken?
Geen enkele cijnsengroep is er te niet gegaan tusschen eerste groepeering en
Fransche omwenteling. En indien er ooit bij brand, diefstal of nalatigheid een
cijnsregister verloren geraakte, dan werden de cijnsplichtigen opgeroepen bij
hertogelijk bevel en kerkgebod, of bezocht door den rentmeester, om bij eed en
tegensprekelijk, den ouden cijns weder vast te stellen en een nieuw cijnsregister op
te maken. Bij binnenlandsche troebelen of vreemde bezetting zou het gebeuren dat
soms jaren lang zekere cijnsen niet werden betaald, - en de Kempen heeft veel geleden,
- maar we kennen geen enkel Kempisch geval van een uitgestorven cijnsboek. Voor
een cijns bestond er immers geen prescriptie, geen verjaring. Die onverjaarbaarheid
kwam uit zijn feodale natuur zelve voort. Het recht van den cijnsheffer wordt door
de juristen een dominium directum geheeten, ter onderscheiding van eigenlijke renten.
Dit laatste is van belang om de Fransche revolutionnaire wetgeving waarbij de
cijnsboeken verdwijnen zullen, te begrijpen. In Frankrijk werden op 25-28 Augustus
1792, en vooral op 17 Juli 1793, de cijnsen van feodalen aard afgeschaft. Het decreet
der Législative van 25-28 Augustus 1792 vernietigde vooreerst de onverjaarbaarheid
van het dominium directum. De Conventie, in volle Terreur, op 17 Juli 1793, schafte
daarna alle feodale verplichtingen af, dus ook alle cijnsen die berustten op een
dominium directum, om slechts de niet-feodale rentetitels te behouden. En de titels
die feodale rechten vaststelden moesten verbrand worden.
In de Belgische provinciën die Frankrijk had aangehecht (op 1 October 1795)
werden de Fransche revolutionnaire wetten weldra van kracht gemaakt. De code
Merlin, op 26 Januari 1797 stelde hier een wettelijk einde aan de cijnsen waarover
wij het hier hebben, daar ze vielen onder de feodale verplichtingen.
Maar uit eerlijkheid werden er nog in stilte cijnsen betaald. En anderzijds behielden
de bezitters van de cijnsboeken en cijnsrechten hun registers in de hoop dat het land
zijn vrijheid zou

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

549
herkrijgen en de Fransche wetgeving meteen zou vervallen.
Wat is er dan verder van onze cijnsboeken geworden? Waar hebben we ze te zoeken?
De oude hertogelijke cijnsboeken lagen in de rekenkamer van de domeinen te
Brussel en zijn ons dan ook bewaard gebleven. Maar behalve voor de dorpen waarvan
de heerlijkheid rechtstreeks aan het domein behoorde - of gedurende zekeren tijd of
tot het einde toe, - zijn deze hertogelijke cijnsboeken ons minder dienstig, omdat ze
veel minder op de velden slaan dan op bijkomstigheden en op personen.
Veel belangrijker voor de oude taal en voor de toponymie zijn de cijnsboeken der
bezitters van Kempische heerlijkheden. De meesten dezer familien hebben hun
cijnsboeken in den revolutietijd verborgen.
Maar de geslachten die na hen kwamen hebben de beteekenis dezer boeken niet
meer begrepen. En onzindelijk als die boeken waren, zijn ze de verstootelingen van
het oud heerlijk archief geworden. Ze zijn meestal te zoeken onder in de archiefkist,
of bij den tas minderwaardige papieren. Ze dienden toch voor niets meer.
Om deze cijnsboeken te ontdekken is natuurlijk na te gaan wie er de heer van de
plaats was, en dus laatste cijnsheffer, in 1795; vervolgens is na te gaan op wie zijn
bezittingen achtereenvolgens zijn vererfd; en waar daar verdeeling van goederen is
voorgekomen, kan men het spoor van de verzameling cijnsen leenboeken wel bijster
geraken. Zeer dikwijls doet het zich thans voor, dat de cijnsboeken verre verdwaald
zijn van de plaats voor dewelke ze werden geschreven. Zoo weten we ergens diep
in de Kempen, op een adellijk hof, de oude cijnsboeken liggen van een paar dorpen
uit West-Vlaanderen.
Maar bij den tweeden inval der Franschen (1794) zijn ook een groot aantal adellijke
familiën, bezitters van cijnsboeken, naar den vreemde gevlucht. Ook velen uit de
Kempen zijn naar het buitenland vertrokken. Hun cijnsboeken hebben ze niet
meegenomen; die bleven, of althans de jongste der cijnsboekenreeks, in handen van
den ontvanger of rentmeester. En velen van deze émigrés zijn eerst teruggekomen
onder het consulaat van Napoleon. Intusschen was er soms heel wat gebeurd

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

550
met den rentmeester van den heer, en meer dan één cijnsboek, - het jongste dan, - is
nooit meer terecht gekomen.
Het komt echter ook voor, - vooral waar de rentmeester deze functie uitoefende
van vader tot zoon, - dat niet alleen het laatste maar ook oudere cijnsboeken bij den
ontvanger zijn blijven berusten en er met groote zorg zijn bewaard geworden, althans
tot na de Fransche jaren. De erfgenamen die daarna het sterfhuis te klaren kregen,
hebben helaas meestal zich ontdaan van die cijnsboeken als van onnuttig papier,
hoogstens goed voor het vuur.
Twee vragen stellen zich dan voor den zoeker die de Kempische middeleeuwsche
toponymie zou willen tot een zindelijk geheel brengen: welke cijnsboeken waren er?
En welke schieten er ons van over?
Pirenne heeft opgemerkt dat de feodaliteit minder in de Kempen is doorgedrongen
dan in Zuid-Brabant of in het land van Loon. We hebben in de Kempen veel minder
kasteelen gehad, en veel minder heerlijkheden; maar het heeft er daarom aan geen
cijnsen ontbroken.
Hier hebben we evenwel terug te komen op het zoo teedere onderscheid tusschen
cijnsen en renten, tusschen heerlijke, feodale cijnsen en niet-heerlijke cijnsen. Een
kerk, een kapittel, een gasthuis kan evengoed een rotulus censuum hebben als een
heer, en zelfs na de rotuli een cijnsboek aanleggen; maar deze cijnsen, leerden de
juristen, zijn niet gehecht aan het dominium directum; ze kwamen voort uit vrije
stichtingen, uit leeningen, uit allerhande aangegane verplichtingen, waar geen
landheerlijkheid of feodaliteit iets in te zien had. Deze cijnsrollen, - het weze hier
terloops gezegd, - vermelden meestal slechts personen, en het pand waarop de cijnsen
gevestigd zijn. Dit pand kan veld zijn, maar meestal zijn het huizen en erven in de
stad. In ieder geval zijn deze ‘cijnsen’ slechts van bijkomende beteekenis voor de
toponymie, vergeleken met de echte cijnsen, der heerlijke cijnsboeken.
Wanneer we ons afvragen welke cijnsboeken er waren, denken we alleenlijk op
de heerlijke cijnsboeken.
Hun getal is niet met dit onzer gemeenten overeen te brengen. Soms zijn er dorpen
vereenigd onder éénen heer, met éénen rentmeester; soms zijn er afzonderlijke
cijnsboeken voor gedeelten dorps die een onderleen uitmaakten (Smalvoort tusschen
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Grobbendonk en Vorselaar; het Kemmerleen te Vorselaar; Elsbroek onder
Heist-op-den-Berg; Wayenesse onder Rijmenam, Lachenen onder Lier enz.).
Er ware, door een historicus, een kaart op te maken van de feodaliteit in de
Brabantsche Kempen in de XVde eeuw. Het is evenwel geen klein werk dat we daar
voorstellen: die landkaart kan niet anders dan de vrucht zijn van een ingaande studie
op den oorsprong en de ontwikkeling der Kempische heerlijkheden. Zulke studie
zou dan vanzelf uitwijzen welke leen- en welke cijnsboeken er geweest zijn.
Maar we kunnen ook vertrekken van de cijnsboeken die er nog zijn om de ontbrekende
op te speuren. Er ware een staat op te maken, en het is lichter werk dan het
voorgaande, van al de Brabantsch-Kempische cijnsboeken bewaard in Staatsarchief
te Brussel (zie PINCHART, Inventaire des archives des chambres des comptes), en in
gemeentelijke archieffondsen. Maar daarbij is er een beroep te doen op de adellijke
familiën onzer Kempen. Het meerendeel onzer cijnsboeken is zeker nog in hun bezit.
En de schoonste cijnsboekreeksen zijn daar te vinden.
Hier hebben we bij op te merken dat wanneer we hier van het aantal cijnsboeken
der Kempen spreken, we telkens als één nummer een reeks cijnsboeken rekenen.
‘Het’ cijnsboek’ van Turnhout b.v. bedoelt een reeks cijnsboeken die zich herhalen:
de bewaarde dagteekenen van 1368, 1387, 1410, 1417, 1442, 1466, 1514, 1561,
1600.
Voor de toponymie zal het nu wel zijn belang hebben de verwording van een
benaming na te gaan en dus de achtereenvolgende registers te consulteeren, maar
het spreekt van zelf dat het oudste register - ceteris paribus - het voornaamste is.
Wat hebben we aan de volgende?
Toponiemen zijn taalgoed en de taal is een levend iets: er zijn woorden en
toponiemen die afsterven en andere die er bij komen, zonder te spreken van de
verwording der overlevende. Dit leven hangt af van vele factoren. Nieuwe ontginning
verandert den aard van het stuk land en meteen den naam, of geeft een nieuwen naam
aan een deel uit het oude blok. Wie een bruto inventaris maken wil van al de
plaatsbenamingen heeft natuurlijk al die cijnsboeken noodig en hij kan dan voortgaan
tot en met de namen der moderne herbergen, en opteekenen
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dat De Zwaan, is geworden In den Veehandel of De Bonte Koe, en nu In den
Sportvriend. Maar dat zal dan wel meer plezier doen aan een toekomstige sociologie
dan aan de toponymie, de taalkunde of de geschiedenis. Naar ons oordeel zijn de
toponiemen zooveel mogelijk naar hun ouderdomslagen te behandelen. Op die wijze
helpen ze de geschiedenis, en kan de geschiedenis er bij helpen. Voor de Kempen
alreeds is de toepassing hiervan zeer duidelijk. Wie met ouderdomslagen een volle
reeks cijnsboeken doorwerkt, volgt niet alleen de evolutie onzer taalklanken, - het
eerste dat voor den dag treedt, - maar ziet b.v. ook verschijnen raapblok, vlasschaard,
boontuin, en ziet die ook voor altijd en volledig uit onze Kempische toponymie
verdwijnen. De toponiemen lichten de economie toe. Anderzijds zijn er tal van
toponiemen die de rechtsgeschiedenis behoeven om begrepen te worden als daar zijn
eeleuck, wreeryt, wisselbeemt, coninxbosch, enz. Maar om het rechtsbegrip historisch
te doen spreken, dienen we den ouderdom onzer toponiemen te kennen en ze in
elkaars ouderdomsgezelschap te houden. Wie b.v. de toponiemen van Tielen ophaalt
1) voor de periode der middeleeuwen, 2) voor de XVIIde-XVIIIde eeuw, en 3) voor
het huidige, die wandelt door drie verschillende hovingen, waarin wel enkele kruiden
uit elke dezer perioden voorkomen, maar die telkens nieuw, toponiemplantsoen doen
kennen, terwijl telkens veel oud plantsoen is verdwenen of onkennelijk is geworden.
Aldus gegroepeerd wordt het een sprekend archiefmateriaal. Voor enkele jaren hebben
we op een Vlaamsch Congres te Leuven deze arbeidsindeeling voorgestaan. Ze is
ons sedertdien nog veel belangrijker voorgekomen dan we toen vermoedden.
Van deze drie groepen, - die voor ieder dorp waarvan we de cijnsboeken bezitten,
is op te maken, - is de middeleeuwsche groep degene die ons verre uit het meeste
heeft te leeren.
Moeten we nu deze cijnsboeken per dorp bestudeeren om ze tot spreken te brengen?
Of mogen we ze soms voor geheel het Vlaamsche land op één stapel uitschudden,
en dan onzen Kempischen voorraad naar den gemeenen schat toevoeren, zonder
meer?
Noch het een noch het andere, meenen we.
Indien het tot hiertoe bij dorp gebeurde, was het gemaks-
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halve en om dan toch een grensomschrijving te vinden die door het voorhanden
materiaal scheen aangewezen te zijn. Voor de kennis van het land of van de taal heeft
die dorpsgrens niets te beteekenen. We zagen reeds dat de cijnsboeken over de
dorpsgrenzen heen gaan. Maar van belang is de natuur der streek, evenals de
dialecteenheid.
Een vlakke heidestreek heeft een anderen geographischen en economischen
woordenschat dan een vruchtbaar heuvelland b.v. De toponiemen zullen verschillen,
terwijl ze binnen de beide groepen, in elke groep onderling verbonden zijn. En ander
land, andere economie, geeft ook andere dorpskeuren, andere costuymen, andere
rechtstermen. Woorden als eeleuck en vreewisch dienden voor een bepaalde streek,
maar dienden ook in die eene streek voor ieder dorp.
Tezelfdertijd is door de toponymie op de dialecteenheid te letten. Vlaandersch is
met geen Brabantsch te mengen. We worden het terdege gewaar wanneer we voor
Kempische toponymie het werk van de Flou in handen nemen. Zelfs voor de eigen
Antwerpsch-Brabantsche Kempen is het goed dat we zekere dialectverschillen van
den Zuid-Oostelijken hoek tegenover de taal van het overige land weten in acht te
nemen. Ze zijn echter niet van dien aard - (b.v. oe voor ue en vormen als gheen) dat men de toponymie der Antwerpsche Kempen in twee dialectgroepen zou mogen
splitsen.
Ons besluit is dat men het niet houden mag bij een serie toponymische
dorpsmonographieën. Men geve ons de Kempische toponymie rond het jaar 1500,
rond het jaar 1750, in 1940; en dit laatste dan alleen voor de verwordingen of voor
de sociologie. En elk dezer is dan in onderdeelen te verwerken, als b.v. naar het oud
recht, in zaailand, weiland en heide- en boschland, of in natuurnamen en in
cultuurnamen, (alhoewel de eerste indeeling onze voorkeur zou hebben). Bovendien
zullen er ook nog een goed aantal toponiemen zijn, - en waardevolle, - die niet onder
deze rubrieken zijn in te deelen, zooals b.v. de brand-namen (luif, darie, moer) of
de rechtstermen. Bij zulke klasseering van woorden uit verschillende Kempische
dorpen, licht het eene toponiem het andere toe, zooals we het hopen uit te wijzen in
enkele voorbeelden die we verder wenschen mee te deelen. Ook voor die vergelijking
is het noodig
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dat we de toponiemen van ééne periode bijeen houden, al ware het nog maar ter wille
der klank-evolutie.
We zouden hier nog een bemerking willen aan toevoegen omtrent de familienamen
naast de toponiemen in onze middeleeuwsche cijnsboeken. We mogen in die
middeleeuwsche documenten iets vaststellen dat zich niet meer voordoet in de latere
eeuwen, dat namelijk schier alle persoonsaanduidingen naast den doopnaam,
toponiemen van het eigen dorp of uit de naburige dorpen zijn. De familienamen zijn
nog in hun eerste ontwikkelingsstadium. Ze teekenen het verband tusschen den
persoon met doopnaam bekend, en zijn dagelijksche woonst die hem onderscheidt
van personen met denzelfden doopnaam. Ze slaan op zijn gezin dat met hem woont.
Het is niet zeker dat de naam hem volgt wanneer hij verhuist; en het is zeker dat de
naam niet op al zijn kinderen, - waar die het ouderlijk huis verlaten, - zal overgaan.
Te Lille vinden we in 1417:
‘Gheerts kynder van der Heergraft, op huys, hof. op doude segghe, opte dassmit,
die heergraft, die berghe op haerlebroec.’
Andere citaten uit hetzelfde cijnsboek:
‘Heinric van den Pisseleer, op huys, hof, opten pisseleerbeemt.’
‘Heinric van den Hoecke, opte berct ende opt goet ten hoecke.’
‘Peter van den Rytbeemde, op half die ryt ende opte berct.’
‘Gheryt van der A, van Poederle, opt bloc over die beke (de Aa).’
Jan van den Scoete, opten scoet.’
We meenen dat men uit de cijnsboeken der Kempen van de XIVde-XVde eeuw
gerust al de ‘familienamen’ op van of ver, als toponiemen uit de eigen Kempische
streek mag aanzien.
We deden de proef voor Arendonk. Waar we daar een Agneese van den Goutberghe
vonden, ontdekten we enkele folio's verder een cijns op den gouberg. En voor Jan
Vloetberghs vonden we den vloedberg: de vloet was de lage weide naast de sprinkende
wamp juist boven den watermolen; en de vloetberch was het hooge land dat den
vloed beboorde.
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Waar we dan b.v. een Jan van Coddunc vinden en we zouden ook geen Coddunc in
ons cijnsboek ontmoeten, mogen we toch dit Coddunc bij onze donknamen opnemen,
zooals Dr. Jan van Gorp ook terecht gedaan heeft.
Maar bij dit gebruik van de ‘familienaamtoponiemen’ is het goed er op te letten
dat de toponiem er dikwijls in versimpeld is.
Zoo vindt men b.v.: Jan van den beemde opten rietbeemt, N. van den Dyke opten
Swerten dyc, enz. Onze huidige namen Verdonck, Van Laar, Van Dyck, Verstraten,
Verstappen, Van der Veken enz. enz., danken hun oorsprong aan een voorouder die
eenig verband had met een bepaalde donk, laar, dijk, straat, veken, stappe, welke,
elk, nadere toponymische beschrijving hebben bezeten. Zoo ook zijn er Permans
(van den perecker) Boecmans (boechese), Scoetmans (tidenscoet), Pasmans
(ghenepas), Hesemans (cleynder of grooter hese), Vekemans (valveken), Laermans
(bonselaer), enz. enz. Uit de cijnsboeken is voor zeer vele Kempische familien uit
te maken van welk laar, dijk, enz. ze hun naam halen. Vooral was dit opvallend in
het cijnsboek van Meerhout. En merk ook op dat een Gielis Loeckaerts kinderen
heeft die Veraert heeten d.i. van den loeckaert wat nu versimpeld is tot van den aard
of veraert. Soortgelijke gevallen komen meer voor. Ze hebben niets wonderlijks voor
wie eenmaal met onze middeleeuwsche cijnsboeken en hun zoogezegde familienamen
vertrouwd is.
Het mag met zekerheid gezegd worden dat de meeste onzer Kempische
familienamen afgekorte toponiemen inhouden.
En hier willen wij er ook voor waarschuwen dat men uit een plaatsaanduiding in
den Kempischen familienaam niet dadelijk naar een dorp of stad van dien naam moet
uitzien. Een van Gheel is niet daarom afkomstig van de gemeente Geel; in
verscheidene dorpen kwamen we een Ghelle tegen als veldnaam. Zoo zijn er ook
arendonken, antwerpen, oosteinden, aarschotten, oudenaarden enz. in de Kempen.
En men begrijpt dan dat een Kasterleesche boer van den Oosteynde zal heeten zonder
iets met Oostende te maken te hebben. Een antwerp in het Vorselaarsche Aabroek
kan een van Antwerpen verwekt hebben. En een familie van dien naam moet dus niet
vermoeden dat er
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Antwerpsche feodaliteit mee gemoeid is, noch dat ze van een Antwerpsch ‘stadskind’
zou afstammen(1).
Tot de nota's die we verder mededeelen hebben we benuttigd de toponiemen uit de
1) hertogelijke cijnsboeken van het land van Turnhout (1368-1514) medegedeeld
door kanunnik J.E. Jansen in Taxandria (Turnhout) en, voor Arendonk door Dr
J. van Gorp in Bijdragen tot de Geschiedenis 1929.
Deze cijnsen betreffen Arendonk, Gierle, Lille, Poppel, Turnhout, Wechel en
Weelde.
2) de heerlijke cijnsboeken van Vorselaar (1381-1430), door F. Prims in Bijdragen
tot de Geschiedenis 1928;
3) de heerlijke cijnsboeken van Oostmalle door T. De Molder (Bijdragen, 1929);
4) de hertogelijke cijnsboeken van Kasterlee (1443) door Dr J. van Gorp (Bijdragen,
1929);
5) de heerlijke cijns- en leenboeken van Tielen (1440) door Van Gorp en Prims
(Bijdragen, 1931);
6) de heerlijke cijns- en leenboeken van Ouwen-Grobbendonk, XVde-XVIde eeuw,
door Prims (Bijdragen, 1931);
7) de heerlijke cijnsboeken van Noorderwijk, door Dr J. Helsen (Bijdragen, 1932);
8) het heerlijke cijnsboek van Meerhout (1524); een leenboek van Retie (begin
XVIde eeuw); de hertogelijke cijnsboeken van Vorst (1442), Mol (1472),
Herentals (1448), Zandhoven (begin XVde eeuw) Borsbeek, Lichtaart,
Kempenland (1340) en Grootloo (Schriek). Alle door ons geëxcerpeerd doch
nog onuitgegeven.

(1) Ten titel van proef geven we hier al de ‘familienamen’ die voorkomen voor St-Pieters-Lille,
vervaldag van Zondag na Lichtmis, op den rotulus van 1340. Verscheidene dezer namen
komen herhaaldelijk, met verschillende voornamen, voor. We drukken in italiek de namen
die we als toponymisch mogen beschouwen:
de thimo

de ytegheem

de
achterhaghe

fabri

de ligno

de vorst

de hoelte

dionysii

de
rietbeemde

de brule

de boentune

bellens(?)

de oversant

de witvenne

boels(?)

marimans

heisterman

zantman

de ryt

de
braendonc

de eechoven

de lare

de cono

verleyten(?)

de heyde

baecs(?)

Het zij 20 plaatsnamen tegen 6 andere.
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II. Nota's bij enkele Kempische, middeleeuwsche toponiemen
Bersegghe
In het cijnsboek van 1417 voor Wechelderzande luidt het:
‘Heinric van den dyke, op een beemt in bersegghe, op een beemt int eept.
Fierken Oliviers opt eusel aen de zypt, een bloc aent zant, opt bersegbloc.
Heinric Stevens soen, opte smaelbersegghe.
Jan van Ysendunc op huys hof, opt biesbloc ende opte bersegghe.
Jans kynder van den bruele, opte wiltbersegghe.
Jan van eechoven opte smaelre bersegghe.’
Nog herhaaldelijk komt bersegghe voor, maar in geen andere vormen dan de
opgehaalde.
Dit Wechelsche bersegghe is bij Ferraris en op de Belgische stafkaart Bersegem
geworden. Zoo zou men er allicht een -hem- naam in zien.
Is dit bersegghe nu een zegge-naam?
Dr Helsen in zijn Plaatsnamen der Antwerpsche Kempen heeft bij de
zegge-toponiemen ook opgeteekend in de berseggen (Vlimmeren 1634). Het geldt
wel dezelfde landstreek als die uit het Wechelsche cijnsboek. Daarnaast teekent hij
aan opten segscoet te Wechel in 1387. We hebben echter den segscoet ter plaats niet
kunnen terugvinden en weten dus niet of die bij de bersegghe lag zooals men zou
vermoeden. Een zeggen-streek is er echter op het huidige bersegem niet meer te
herkennen. Heeft de mastboschbeplanting het daar van aanschijn veranderd? Wel
waarschijnlijk. Maar van een zeggenstreek een boschland en nog wel een
dennenboschland maken is zeker iets ongewoons. Daarom rijst de vraag op of in
bersegghe wel een zegge-woord is op te vangen, of het soms geen bershegghe geweest
is, een heesterbosch waaruit men het wild opjoeg (bersen) naar den Grootenhout van
de hertogelijke domeinen toe.
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Bloke, leuck, eeleuck
Een stuk lands dat in privaat recht komt, - zooals de middeleeuwen privaat grondrecht
begrijpen, - draagt zeer lichtelijk een afsluitingsnaam. Daarin ligt immers reeds zijn
titel om onbetreden te blijven door vreemd volk of vee.
Een der afsluitingsnamen die het meest voorkomt in de cijnsboeken, en een dergene
die in de moderne landbouwtaal is bewaard gebleven, is het woord bloke thans blok.
Het Antwerpsch idioticon heet blok een met heggen, kanten of grachten omsloten
akker. Het is de vertaling van Kiliaan's omschrijving: Block lands, ager, fossa, aggere
aut sepe clausus.
Het is in zijn samenstellingen en in zijn vormveranderingen dat het oude woord
ons het meest interesseert.
De Noord-Kempische cijnsboeken wemelen van citaten ‘op een heybloc’, bij
zooverre dat de andere bloke schier uitzondering zijn. We hebben hier echter op het
oog te houden dat we voor het land rond Turnhout waarvan we de bloke-namen
opzochten, en voor de oudste periode, hertogelijke cijnsboeken hebben; het zijn de
cijnsen van den overheer, die over de heiden beschikt heeft als over koningsland. De
cijnsen herinneren aan den afstand van lands gedeelten door het domein, ten
onbestendigen titel. Het spreekt dan van zelf dat we veel heybloke zullen ontmoeten
in de cijnsboeken, die echter reeds lang van hun heidekruid gezuiverd en hun jaarcijns
waard zijn, al dragen ze nog in hun naam het litteeken van hun vroegeren toestand.
Maar de heidestukken zijn door den rentmeester vaak in groepen, in meertalligheid
naast elkaar uitgegeven geworden, zooals vroegertijds de hoven, de hoeven. Mogelijk
heeft de hertogelijke rentmeester zelf niet alleen voor de verkaveling maar ook voor
de eerste grachten, de eerste beluiking, gezorgd.
Zoo vinden we b.v. te Oostmalle een cijns op een stuk lands aen die bloken. In
latere eeuwen wordt dit woord vervormd tot blueken, bleuken en bleukens (Tielen).
En deze toponiemen hebben meest altijd hun lidwoord bewaard: de bleukens.
Er zijn oorspronkelijk ook zeer groote bloken geweest. Zoo treffen we een cijns
aan te Wechel ‘op 4 boender heyden in wybloc’.
Eens in private benuttiging, krijgt het blok allicht den naam van zijn eersten
bewerker, en behoudt dien voor de volgende
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geslachten die er zooveel minder ontginningswerk aan hebben. Waar we in de XVde
eeuw vermeldingen vinden, die blijven zullen doorheen de cijnsboeken, zooals Arts
bloc, Bouwens bloc, Claus Cleppers bloc, Eyskens bloc, her Cans bloc... zijn we
gedocumenteerd omtrent den man uit de landelijke gemeenschap die het heybloc tot
een akker verwerkt heeft.
En nu krijgen we de beschrijving van het blok naar hetgeen het oplevert. We vinden
hier en ginder een raepbloc, een corenbloc, een stoppelbloc.
Maar het kan ook gebeuren dat de grond van zijn onkruid niet vrij geraakt en zurig
of nattig blijft. Dan zal het een biesbloc, een sulkerbloc zijn. Soms verwildert het tot
een heesterbloc.
De afsluiting kan ook dienen voor het jonge schaapsvee in de Meimaand, en dan
heet het het lammerbloc.
Vele bloken zullen ten slotte ook aangeduid zijn naar hun ligging. Citeeren we
scurhoven bloc, tbloc ter ysendoncs, eechoven bloc, veesdoncbloc, borchs blocxken,
bersegbloc, vonderbloke, heysbloc (op de heyside).
Wat hoeverbloc beteekent moeten we in het midden laten, evenals witbloc en
wybloc.
De beluiking of afsluiting zelf heet loke (zie Verwijs en Verdam) of, in de Kempen,
leuck. Te Kasterlee is het thans nog de naam van zekere akkers die tegen de
voormalige warande of koningsbosschen gelegen waren, en een betere afsluiting
noodig hadden tegen het wild (Van Gorp). Te Oostmalle is er een beemd gelegen in
die Luecke.
En in onze Kempische dorpskeuren is eeleuck, eeleuct, eeluct, heerenleuck een
zeer bekende rechtsterm. Het is in eersten zin de afsluiting van het woon-erf zoo
langs de straat als langs de akkeren. Men was verplicht bij dorpskeure, dit jaarlijks
op te maken tusschen half Maart en half April. Het is de oorsprong onzer hagen voor
de huizen en achter de hoven, en van het padje dat langs de hagen achter de huizen
loopt. In tweeden zin is eeleuck geheel dit aldus ingesloten gebied te zeggen: ‘Item
de heer zal doen gebieden den eeleuck te heimen, opdat, ten uitgaanden Maart,
eenieder zijn goed, komende aan de akkeren, zal beheimd hebben met heimingen,
tuinen, gemeene hekkens en al wat hem tot heiming strekt, voor de vruchten en gewas
tegen de beesten, opdat er geen schade door geschiede. En als
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de officier met de schepenen op den eeleuck geweest is, dan zal hij de gecalengierde
personen in de kerk doen publiceeren...’ (Naar keurboek van Kasterlee).
Kan dit eeleuk een eedleuk geweest zijn? (Eedman, eeman).

Boecht, bucht
Een ander onzer zoo talrijke Kempische afsluitingswoorden in de middeleeuwsche
toponymie, is ons woordje bocht.
Van Dale noteert het: 7. eene met een staketsel omheinde ruimte waarin dieren
worden bijeen gehouden.
Het is dus geen verloren woord. We teekenen het ook meer op om zijn
samenstellingen dan om het woord op zich zelf.
In de vormen bucht, boecht en bocht komt het overvloedig voor in onze
middeleeuwsche cijnsboeken.
Maar hier is ook naar het oude recht, naar de dorpskeuren op te zien. De schutter
die op de velden waakt en de akkerschade heeft vast te stellen die door het vee wordt
begaan, beschikt over een schutbocht, waarin hij het dier schut dat de schade
berokkende, totdat de eigenaar zijn dier vrijmaakt door de schade te betalen. Het
woord schutbocht was ook in de Antwerpsche Polderkeuren mondgemeen.
Het Middelnederlandsch Woordenboek kent het niet, maar vermeldt schutcooye,
schutschot en schutstal. Het eerste dezer, of althans coye komt ook zeer veel voor in
de Kempische toponymie, meestal nog met het lidwoord.
Herhaaldelijk ontmoeten we een buchtbeemt.
We vinden oude bucht en nu bucht, opten langhen bocht en opten achtersten bucht.
Meer beschrijving hebben we aan opten goerbucht, opten haverbucht, opten
straetbucht.
Herhaaldelijk is het woord met een persoonsnaam gekoppeld: op grieten bucht,
in lijnkens bucht, op tielmans bucht.
Maar we vinden bucht ook gekoppeld met woorden die zelf een studie vergen.
Zoo lezen we in het cijnsboek van Poppel (1417):
‘Heinric van triere arts soen, opten bucht, op heilen bucht, witkens hof.
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‘Heinric die selve, op huys, hof, opt oude bucht, opten kerecker...’
(We hebben een heylhof te Lille (1417) een heylessche ryt (Arendonk), een
heileghen beemt (Oostmalle), een heylighen struyck (Turnhout-Zeverdonk 1514),
een heylege Borne te Herentals (1448). Waarschijnlijk speelt in alle die woorden
hetzelfde heyl dat misschien de oude vorm zou kunnen zijn van heel, zooals gemeyn
algemeen gebruikt werd voor gemeen en ook meyn voor gemeen. Heyl zou dus
onverdeeld willen zeggen.)
Een andere bucht-naam: opten meybucht.
‘Melys van Poppel, opten meybucht, opt goet int leen van den plasse.’
Te Oostmalle hadden we ook een meysschen scoet.
We vinden verder te Poppel:
‘opten trierschen bucht’ en ‘opten bucht an den triere’.
‘opte loetske bucht’.
‘opte dongans bucht’.
Vooral in de heidedorpen van het Noorden zijn de buchten talrijk geweest. Ze
behooren tot het ‘vakwoordenboek’ der oude vee-economie.

Borne
Een aantal Kempische toponiemen leiden er ons toe de middeleeuwsche beteekenis
van borne voor de Kempen vast te stellen.
In borne verstaan we thans bron, en bronnen zijn er in de Antwerpsche Kempen
niet en zijn er vroeger even min geweest.
Maar men spreekt nog altijd in de Kempen van een börreput, voor een waterput:
'nen diepen börreput. Daar heeft dit borre evenmin iets met bron gemeens.
Vroeger heeft men eenvoudig een borre gezegd, en toen het woord verouderde is
er borreput van gekomen.
Te Lille vinden we in 1417:
‘Willem Doelslaegher, op huys ende hof, opten eertborne ende opt goerken.’
Dit eertborne komen we zoo wat in alle hertogelijke cijnsboeken tegen.
We meenen dat eertborne synoniem is van drenk, wed, drinkplaats voor vee.
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Het behoort mede tot de oude vee-economie.
Mogelijk is er ook een bijzonder domaniaal recht geweest op de eertbornen. Voor
een eertborne zelf konden we het tot hiertoe niet ontdekken, maar te Meerhout troffen
we een cijns aan op: ‘P. Leenaerts, van synen paenhuyse, metten putte ende putstyle.’
Te Meerhout vinden we ‘een eusel ten bornberghe’, ‘een boender beemts in
bornbergherbroeck’, ‘een zille lants aen de bornbergherstrate’.
Dit bornberghe mag ons echter niet doen denken op een bergbron. Daar zijn de
Meerhoutsche of anders Kempische duinen niet hoog genoeg voor. Maar in het
duinzand onzer heuveltjes liggen laagjes potaarde die het water ophouden. Het water
dat tot daar doorzijpelt oxydeert de glauconietkorrels van ons zand en maakt een
korst ijzererts die dikker en dikker wordt. En zoo krijgen we een borre op de hoogte.
De duivelskuil te Kasterlee is een typisch model van een borre op een berg, en dit
gedeelte van de Hooge Mouw mocht wel Bernberg heeten.
In het cijnsboek van Herentals (1448) noteeren we:
‘Van een heyen achter de heylighe bornstrate.’
‘Van een eusel ende heyen bi den heylighen borne.’
Met deze toponiemen staan we weder bij een heil-naam. Volksetymologie heeft
er heilig van gemaakt zooals heylighen aert te Oostmalle (Nervena), heilige ryt
(heylessche ryt) te Arendonk, heilighen beemt (heilwigen beemt?) te Kasterlee,
heylighen struyck te Zeverdonk-Turnhout. Alleen de heilen bucht te Poppel is niet
heilig in de middeleeuwen.
Het woordje heil vergt een bijzondere studie.

Brake
Ieder woordenboek, oud of modern, kent het woord braak en brake in den zin van
braakland, ongebroken, onbezaaid land.
Braak, naar Vercoullie, zou komen van ‘het losbreken van den grond na den oogst’.
In de Kempen zal brake allicht, in de XIVde-XVde eeuw brèke worden.
Het loont de moeite na te gaan wat er van dit woord ge-
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wordt in de plaatsbenaming: er speelt heelwat economische geschiedenis in.
Zoo aleerst: een land dat lang braak gelegen heeft, zal nog de braec heeten, wanneer
het veld is geworden. En dan is er ook kans dat het veld een naam krijgt naar het
onkruid dat op het braakland het meest groeide.
We noteeren voor Turnhout (1417): opte braec. Voor Tielen (1440): opte breke,
en ‘op eenen acker geheten die breycke’. Voor Meerhout (1524) vinden we: in de
braeck en ‘van enen beemde in de braect’. Te Papenbrugghe onder Turnhout is er
een braeckstrate; en de naam braeckmans mag wel Kempisch heeten.
Letten we nu op de hoedanigheden der braken.
Te Weelde betaalt Ancem Baten sone een cijns opte gemeyn brake.
Ook te Oostmalle treffen we een cijns aan opt gemeyn brake.
Te Oostmalle en te Herentals worden cijnsen geheven op lant gelegen in die
varenbrake.
Te Arendonk is er een rysbrake.
Te Turnhout betaalt Godevaert van Luysterborch cijns ‘opt nu goet van den scoet
ende op die hertsche brake’.
Te Tielen is er tsade of zaailand gelegen in die hontbrake.
Varen, rijs en hondskruid(?) groeiden blijkbaar op de brake. Door hertsche kan
misschien de haagdoorn (herenteer) bedoeld zijn.
Maar een brake dient niet enkel tot herwinning van vruchtbaarheid. We kennen
zoowat overal in de Kempen een houbrake. Te Tielen is er de cleyne houbrake en
de groote hobbrake. Een houw is het houwen van hout, een ‘houtkap’. Een houbrake
schijnt een braakland te zijn waarop de heesters gehouwen werden, hetzij met het
oog op ploegen en zaaien, hetzij men het land nog langer wilde laten rusten. Mits de
heesters te houwen zou het meer aan vruchtbaarheid bijwinnen.
Tegenover houbrake is waarschijnlijk veltbrake te plaatsen (dat ook velbrake
wordt), (Turnhout 1417). Is het geen braakland waar geen klein hout op tiert?
Te Arendonk is er een reghenbrake. We kennen een reghenscoet te Wechel, een
reymortel of regenmortel zoowat links en rechts (reemortel te Meerhout) en we weten
dat we hier op een grens zijn.
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Het spreekt van zelf dat ons brake-woord ook met een persoonsnaam kan gekoppeld
worden. Te Poppel vinden we ‘op Noels hoeve ende Noels brake’.
Maar onduidelijker zijn ons de volgende vormen:
Te Weelde vinden we vermeld die bodebrake, en ietwat verder in het cijnsboek
staat er opte boyenbrake.
Te Vorselaar treffen we aan: ‘een stuck lants geheten die scantbrake’.
Vermelden we ten slotte nog ‘een ecker geheiten den brekenecker te Turnhout, welke
akker een weinig verder in het boek genoemd wordt den brekenere.
En dan kunnen we nog even denken op de familienamen als van Heinric van der
braken welke naam weldra Verbraeken wordt (Oostmalle) of van Johannes van
Alderbraken, die te Vorselaar een cijns betaalt op den winkeleusel.
Voor de brake-toponiemen ware te wenschen dat we met ietwat meer historische
agronomie vertrouwd geraakten.

Gelle
Gellen en mellen liggen er veel in het Kempische landschap te oordeelen naar de
oude cijnsboeken.
Te Turnhout vinden we in 1417 tal van cijnsen op eusels ‘in ghelle’.
In het cijnsboek van Baerle lezen we: ‘Aernout die keyser, op syn goet op ghelle’.
Zoo ook te Turnhout: ‘op een heybloc op ghelle’.
Te Poppel betaalt Jacob Willem Stinen soen een cijns op ghelle venne.
Het oudste schepenzegel van Geel, - uit de XIIIde eeuw, - heeft voor randschrift:
S. (igillum) scabinorum comune ville d(e) Gelle.
Het woord heeft zijn samenstellingen.
Te Gierle en te Kasterlee zijn cijnsen vermeld int ghelscot. De toegevoegde
benaming schot verzekert ons dat ghelle een betrekkelijk groote uitgestrektheid
aanduidt.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

565
Te Turnhout vinden we een cijns op ‘een boenre beemts in den ghelcom’. Daar lezen
we ook ‘opten ghelen beemt’, en ‘op gheeleusel’.
Volgens Carnoy duidt geel op de vruchtbaarheid van den grond en hebben we er
ons woord geil in te herkennen.
Volgens Mansion duidt het op de kleur van den grond (jaune).
Maar heiblokken, vennen of eusels verwijzen minst van al naar geile, vruchtbare
gronden.
En een gele kleur is er aan zulke landschappen zelden te zien.
De Flur die ghelle heette, en aan Geel zijn Orts-naam gaf, lag, naar de opzoekingen
van Kuyl, in de buurt der huidige St-Dymphnakerk die thans buiten het centrum ligt.
De ghelcom, later gelscom geschreven (den -) ligt te Turnhout in de oude
weidelanden van Zeverdonk.
We zijn geneigd, zoo om de natuur der gronden als om de koppeling met com, in
een gelle een land te zien dat het water niet doorlaat wegens een tamelijk hoog gelegen
leemlaag zooals vaak in de Kempen voorkomt; dit maakt dan een ven, een nattige
weide, eusel of beemd, en allicht teekent het zich af als een kom of schotel (vgl.
schotelven). En van een ghelle is dan ook gemakkelijk een ghelscot te maken: ter
afwatering van zulke plaatsen is meestal een gracht en een afleidingsloop gegraven
geworden.
Maar welke stam er steekt in dit gelle laten we de taalkundigen over.

Hoeve, heythoeve
Niets is er bedrieglijker in de Kempische cijnsboeken dan de hoeve-toponiem. We
hebben er reeds tegen gewaarschuwd in onze studie De Hoeven verschenen in
Kempische landschapsgeschiedenis (1937). We meenen nuttig iets te herinneren van
hetgeen we daar meedeelden, en den ontwikkelingsgang van het Kempische
hoeve-woord verder te volgen.
Voortdurend verwart men nog hof met hoeve. De uitleg van Carnoy op
Hove-bij-Antwerpen (de aloude curtis sancti Laurentii, of St-Laureis' laathof) waar
hij (misleid door een ver-
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keerde lezing Hoven bij Kreglinger, 1348) vertaalt: les fermes, les courtils, wijst op
een verwarring tusschen hof = ferme, en hof = cour de justice, of cour seigneuriale.
Hof, hofstede en hoeve zijn goed uit elkaar te houden. In 't Latijn heeten ze
respectievelijk in onze Kempische documenten: curtis, domistadium en hova.
Zoo zijn b.v. uit de hertogelijke curtis van Malle (Westmalle), - en dit reeds vóór
1203, 18 hova's gespleten, waar 9 casati (cosaten) hun casa's op gezet hebben. Het
heerlijk hof te Malle heeft door zijn villicus of meier 18 hoeven heidegronds of
wastine uitgemeten, aan laten die er een stede op zetten kunnen: de hova, ook wel
eens mansus geheeten, wordt een mansio, een hovestede, een hoef. En wanneer nu
dit nieuwe woord of dit woord met zijn nieuwe beteekenis vergissing brengen kon
- dit blijkbaar van af de XVIde eeuw, - schijnt men, om de hova zonder hoef te
onderscheiden van de hoef (ferme), de hove of hoeve (stuk lands) met den naam van
heythoeve te hebben aangeduid.
Het is deze ontwikkeling welke we historisch wenschen na te gaan.
Deelen we vooreerst onze Malle-documentatie mede.
In 1203 heeft hertog Hendrik I goederen geruild met de kerk van St-Michiels te
Antwerpen: ‘Bona enim quae predicta tenet ecclesia in Linlo nobis libere dedit. Nos
vero in recompensationem utilem, decem marcas in redditibus annuatim ei contulimus
in curte nostra Malle.’ (Oorkondenboek van St-Michielsabdij I, 68).
In 1283 bevestigt hertog Jan I dezen jaarcijns: ‘et specialiter super redditu annui
census decem marcharum in Malle’ (ib. 310) en de bisschop van Kamerijk, Ingeram,
in een gelijktijdige akte, de bezittingen van St-Michiels opnoemend, vermeldt: ‘Item
in parochia de Malle decem marchas annui redditus recipiendas de 18 antiquis hovis
et novem cossaten’ (ib. 308).
De hertog heeft dus zijn verplichting overgebracht op de 18 hova's en hun 9
cossaten.
Van die 18 hova's vernamen we intusschen meer; in 1240 is er te Antwerpen een
onderzoek omtrent de respectieve rechten van den hertog en van zijn meier te Malle:
‘Interrogati
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singuli (testes ex Malle, nempe Henricus de Scurehoven, Balduinus de Indoven,
Erardus de Kerckhoven,...) de jure villici, responderunt omnes quod quaelibet hova
de 18 hovis, tenetur ei solvere pro villicatione in festo beati Martini unum panem,
obolum vel obolatum cerevisiae et duas garbas siliginis’. (Oork. S. Bernards I, 34).
De 18 hoven zijn dus in ieder geval ouder dan 1240. En we merken op dat niet
aan elke hova een woning zal beantwoorden. Te Malle is er een casatus, een cossaat,
voor twee hoeven.
Halen we hier nog enkele teksten op die ons verduidelijken en verzekeren dat
hova, hoeve, een stuk land is te zeggen.
In 1257 vinden we in het Cartularium van St-Elisabethgasthuis-Antwerpen: ‘Item
unam hovam terrae et quartam partem hujus hovae sitam in Stakebroec.’
In 1270 vermeldt men ons ‘unam hovam terrae sitam in parochia de Gheyle (Geel),
quae vocatur hova de Pouderle (thans Poyel), continentem circiter decem bonaria
terrae’. (Oork. S. Bernards. I, 207).
Voor 1276 vinden we: ‘Nos vendidimus viris religiosis sancti Bernardi, 50 hovas
sive mansos wastinae, jacentis in parochia de Ghestele, et unamquamque hovam sive
mansum 12 bunaria continentem.’ (Ibid. I, 356).
Men zal nog meer teksten van dezen aard vinden in onze boven vermelde studie.
De opgehaalde mogen volstaan om vast te stellen dat het woord hova in de XIIIde
eeuw een uitgestrektheid gronds aanduidt, die waarschijnlijk veranderlijk was van
grootte, maar gewoonlijk van 10 tot 12 bunders. Soms zal een hova een
landbouwuitbating uitmaken, zooals de hova de Pouderle, maar elders zijn twee
hova's door één casatus in gebruik genomen. Het blijkt echter wel waarschijnlijk dat
men één hova in den regel heeft aanzien als één cultuureenheid, zoo niet kunnen we
ons de veranderlijkheid van grootte niet uitleggen. We hebben destijds gemeend dat
elke hova aanleiding gaf tot een pachthoeve-woonstede. Het geval van Malle, evenals
dit van de ‘centum hovas wastinae in Ghestele’ van 1282, en vooral de jongere teksten
in eigen taal hebben ons duidelijk gemaakt dat hova, hoeve, hoeveken meermaals
een stuk lands beteekent, zonder meer. Kiliaan, in de tweede helft der XVIde eeuw,
teekent twee woorden op:
‘Hoeve = villa, praedium.
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Hoeve lands = (vetus sax. sicambr. fris.) Fundus, ager. Jugera aliquot agri quae uni
rustico sufficiant ad familiam alendam; vulgo hufa, mansum, manerium’.
Voor Kiliaan is de oudere beteekenis dus een hoeveelheid lands die men behoeft
om te leven. Dat de hova aan de behoefte beantwoordde en tot een woonhoeve kon
aanleiding geven, was nog geen reden opdat elke hova een woonhoeve verkrijgen
zou.
Men gelieve echter hier te onthouden dat Kiliaan deze beteekenis van hoeve als
verouderd aanteekent. Tusschen de XIIIde eeuw wanneer hova nog alleen een land
beteekent, en de XVIde eeuw waarin hoeve meermaals een hoeve-woonst is, gebeurde
dus de evolutie.
Van waar is die evolutie gekomen?
Bij Ducange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, noteeren we volgende
opteekening:
‘Huba, Hoba, Hova, Hobunna etc. = modus agri cum habitatione coloni.’
En hij voegt daar aan toe: ‘Germani Hofas seu Hovas solitarias colonorum aedes
vocant’. De Duitschers heeten hof of hove de alleenstaande gebouwen der
landbouwers.
De ouders vorm hoba vinden we in de Kempen terug in het dialectale Boschkhoben
of Boschkoben (uitspraak voor Boschhoven) te Grobbendonk en in Hoebenschot
(Lichtaart). En we mogen hier ook bij opmerken dat voor de oudere eeuwen, voor
Duitschland en bepaaldelijk voor Beieren Ducange een onderscheid noteert tusschen
huba sive mansus en de half zoo groote hofa sive curtis. Uit het eerste woord staat
dan hoeve en uit het andere hof, en hofstede. (Hovastat, Hovestat, Hovestede). Op
dit laatste woord komen we in een bijzondere nota terug.
Letten we nu op enkele Middelnederlandsche Kempische teksten waarin we het
woord hoeve terug vinden.
In het leenboek van Tielen (1440) vinden we:
‘Anthonys van den boegaerde houdt (te leen) een half lopen tzaey (zaailand)
gheheten dat Hoefken.’
Het is duidelijk dat hier een stuk land is bedoeld. Maar het is opmerkelijk dat het
zoo klein is om hoefken te heeten; immers, hebben we het goed voor, dan mat een
loopen, als land-
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maat, niet meer dan 100 roeden of het vierde van een bunder.
In het cijnsboek van Noorderwijk (1394) treffen we aan:
‘Jan gheerts van broechoven opt dlaer goet, ghelegen in broechover hoeve.’
Hier schijnt een oude hoeve of groote landseenheid verdeeld te zijn geworden in
meerdere hoeven of hoven die men de broekhoven heeft geheeten. Nogmaals een
overgang naar kleinere landseenheid. Maar noch de hoeve noch de broekhoven
beteekenen een hoeve-woonstede.
Te Kasterlee (1433) vinden we:
‘Steven Jan Peeterssone verheze, van lande in wonders hoeve, omtrent 2 lopen’.
Hier ook is de wonders hoeve dus verdeeld. Die hoeve is weder klaarblijkelijk een
oude landseenheid, die niet verbonden was met een woonst.
Wanneer we nu uitdrukkingen vinden zooals ‘opde boschhoeve’ (Meerhout, 1526)
dan hebben we daarbij geen woning in het bosch te verstaan, maar wel een
landseenheid waar bosch op staat. Zoo ook zijn de Menckhoeven (onder
Voorschoten-Viersel) van de monniken van St-Bernards geen drie hofsteden, zooals
we eenmaal gemeend hebben, maar drie landseenheden van elk 10-12 bunder.
En dan verstaat men ook de meervoudvormen in de eigennamen van de schepenen
en gezwoornen van Malle in 1240: Hendrik van Schuurhoven, Erard van Kerchoven,
Balduinus van Indoven (Eindhoven), Arnoud van Pindoven. Hun respectieve
uitbatingen beschikken over meer dan ééne hova of hoeve lands.
Intusschen hebben we echter een samenstelling heythoeve ontmoet, die ons voor
nieuwe vraagstukken stelt.
Te Kasterlee (1443) vinden we: ‘Pauwels Lemmens, van der heythoeve aen de
crauwelberghe.’
Te Arendonk (1368): ‘Peter Moens opte heythoev op een hoefken aen die kercke.’
Te Poppel (1417): ‘Melys van Poppel opte heythoeve’.
En het cijnsboek van Meerhout (1526) is vol van heythoeven. We kiezen er enkele
typische teksten uit:
‘Op eenen heythoeve; - op een zille heythoeve; - van een wyer neven eenen
heythoeve; - op een heythoeve houdende ontreynt 5 zillen; - op ontreynt een boender
heythoeven ghe-
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deylt tseghen Henricken Oems; - op eenen heythoeve ofte landt houdende tsamen 2
boender; opte hellicht van der erffelyckheyt te Strale, te weten op een heythoeve
ende noch op de hellicht van den lande, groot synde een zille; - op een boender
heythoeven gheleghen opten honsberch; - opt fierendeel van drie boender heythoeven
gheleghen opte dievoort; - op een heythoeve metten wegaertsberghe; - op een half
boender bosch ende heythoeve gheheeten dat echellandt; - op een deel heythoeve; op een boender landts ofte heythoeve gheleghen opte dievoort.’ Enz.
Heythoeve is hier altijd synoniem van ‘land’; nooit beteekent het woning.
En hoe staat het nu, intusschen, met het woord hoeve? Beteekent het in 1524 te
Meerhout reeds de woning, of is het synoniem van heythoeve, zonder meer?
Geen enkel van de hoeve-citaten uit het cijnsboek laat ons toe met zekerheid te
besluiten dat er van woning spraak zij.
Wie niet gewaarschuwd is zou de beteekenis van woning kunnen vermoeden in
de eerste opteekening zelf van het cijnsboek:
‘Merten Alen stont op Ons Vrouwen altaer, van Goessen Rox weghen, van der
laerecker hoeve aen den rogghen pleyn...’
Maar we vinden verder:
‘Op 3 boender boschs gheheeten de wilshoeve.
Peeter van Strale op een heythoeve groot ontreynt een boender ende op een hoeve
aen den paddenpoel.
Op 3 zillen, som landt, som beempt, gheheeten de voordekens hoeve.’
Het is wel duidelijk dat hier het woord hoeve weder eenvoudig weg een
uitgestrektheid lands aanduidt.
En waar we dan vinden: ‘op een hoefken gheheeten ydenhoefken’ nemen we dit
hoefken voor een stuk lands. Eveneens moeten we zoo begrijpen: ‘op een hoefken
tot Ghestel aen die hoeve daer de slachmolen plach te staen’.
Hoe nu dit heyt in heythoeve te verklaren? We laten het liever over aan de
taalkundigen, maar teekenen toch een kleine bijzonderheid hierbij op. Dr J. Helsen
in zijn Plaatsnamen der Antwerpsche Kempen, schrijft:
‘De gewone benaming voor onvruchtbaren grond met

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

571
heidekruid begroeid of voor niets opbrengenden zandgrond zonder meer, is heide:
het woord komt dikwijls in samenstellingen voor in den verkorten vorm heit en vormt
weleens een welluidende koppeling met schavei dat ongeveer dezelfde beteekenis
heeft.’
Verwijs en Verdam hebben het woord heet opgeteekend met de beteekenis
afgesneden heide, maar ze vinden het woord in West-Vlaanderen, en leggen het uit
naar het West-Vlaamsch Idioticon van De Bo. Tot hiertoe kennen we geen enkel
Kempisch citaat voor heit in de beteekenis van heide; en de uitdrukking waarop Dr
Helsen beroep doet, luidt: ‘Over hei en schavei’. De verkorte vorm van heide is hei
en in de oude familienamen zal wel te vinden zijn Vanderheyden, Verheyden,
Verheyen, Heymans, maar we kennen geen Verheyten.
Vermelden we hier nog een samenstelling met heyt. Te Noorderwijk, 1394, vinden
we: ‘Jan van pockenborgh opden heytbroel achter scure.’ We kennen tientallen brulen
en broelen, maar het zijn alle eusels; het woord heidebruul hebben we nog niet
ontmoet. (Kan ons heyt iets te maken hebben met et in etgroen, etgaers, etwei? Het
is niet zeer waarschijnlijk.)
Te Turnhout (1417) vinden we: ‘Jan Dielkens, op ennekens hof, opt goer, op een
half boenre beems in wensel ende op heiten hof.’
We moeten het vraagstuk omtrent de beteekenis van heit onopgelost laten.
Ten slotte willen we nog wijzen op den overgang van hoven tot hoeven. De vorm
hove, hoven komt in de XIVde-XVde eeuw naast den vorm hoeve niet meer voor. De
woning is steeds aangeduid door de woorden huys ende hof. Onze gehoofte- of
gehuchtnamen met -hoven - er zijn er bij tientallen, - zijn ouder dan de XIIIde eeuw.
Jonger is de -hoevenvorm zooals in Menckhoeven, en daar weten we dat deze in de
XIIIde eeuw werden geschapen. (Kapittelhoeven en Achterste hoeven te Vremde,
Moeffenhoeven te Wommelgem, Meirhoeven te Grobbendonk).
En we noteeren daarbij ook de verkleining der landsuitgestrektheid die door hova
en daarna door hoeve wordt aangeduid. Een rode was, in het Antwerpsche, zoowat
50 tot 60 bunder. Na de XIIIde eeuw komen er geen roden meer bij. Een
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hova mat 10 tot 12 bunder, in de XIIIde eeuw. Na de XIIIde komen er geen hoven van
zulke grootte meer bij. Een hoeve in de XVde eeuw kan van twee of een bunder zijn
of nog minder.

Hofstat, hofstede
In de XVde eeuw en begin der XVIde is een hofstat, of hofstede nog zoo min een
woning als een hof of een hoeve. Waar Verwijs en Verdam als tweede beteekenis
voor hofstede boerewoning opgeven, gaan ze voor de Kempen, de middeleeuwen te
buiten. Ook op hun omschrijving van de eerste beteekenis valt iets te zeggen. Ze
luidt: ‘de grond waarop een hof en zijn bijgebouwen staat’.
Kiliaan is juister waar hij schrijft: fundus, area, solus cui aedes imponuntur et
quod dirutis aedibus manet. Dat er aedes op zijn, of op komen is mogelijk maar is
niet vereischt voor een hofstat: het volstaat dat ze er op komen kunnen.
Voortdurend zullen we in de cijnsboeken het woord hofstat tegenkomen voor
stukken lands die met een woning en bijhoorigheden noch uitstaans hebben noch
gehad hebben.
Een interessante tekst vinden we in het cijnsboek van Kasterlee (1443): ‘Lysbet
Pyns, Johannes' wijf van Peylt, van een hoffstad, die huer die van houthem hebben
ghegheven ut hueren ghemeynen opstal, dewelke huer die rentmeester heift ghepaelt
met 5 paelen streckende neffens die heerstrate.’ Men mag meenen dat het aldus
genoemd wordt naar de hofstede-woning die er kan opkomen. Men betimmert een
hofstede.
In hetzelfde cijnsboek zullen we vinden:
‘van een eusel geheeten de hoffstad.
van goeden geheeten de hoffstad.’
Naast hofstat kennen we de samenstelling ‘moederhofstat’, maar dit zou wel
modderhofstad kunnen beteekenen.
Met stat vinden we in de Kempen:
‘De abdisse van Lynter, van der moelenstadt, reeng. de moelestrate (Meerhout
1524). En het woord moelenstadt of -steet zal men meermaals ontmoeten.
‘Van der heyde te Wolfsteet. (Later Wolfste) (Herentals 1448).
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‘Van een eusel geheten de barstat (Herenthout 1448) (bij de barchage).
Voor hofstat hebben we ook nog de oudere vormen te vermelden, al komen we die
niet tegen in onze Kempische cijnsboeken: hovestat en domistadium (Oorkondenboek
van St-Michiels, Antwerpen, XIIIde eeuw).
Bij du Cange is hofstede: villa, quasi hobae statio.

Honte, honse
Uit de studie van Dr Pauwels op de Vlaamsche kruidnamen, weten we dat het wel
de hond is die bedoeld wordt waar een minderwaardig gewas hondsbloem, hondskruid,
hondsribbe, hondsroos geheeten wordt.
En naast den hond is er de wolf om eenige minderwaardigheid te doen uitkomen:
de wolfsdistel.
We vragen ons echter af of het wel de hond is waar het om gaat, wanneer we van
hons of van ten honte vernemen in onze Kempische toponymie.
Bij Carnoy, op den naam van de Honte-Westerschelde vonden we aangeteekend
dat het oud Nederlandsch een stam hun bezit, die ‘vuile, bruine landen’ ‘moerassen’
aanduidt.
In de nattige plaatsen der Kempen groeit de spork, rhamnis fragula, die in den
volksmond honzenhout heet. Het Antwerpsch Idioticon maakt daar hondshout van,
maar we vinden slecht het verband met den hond, ook niet langs de minderwaardigheid
om: er is nog veel meer hout dat hondshout mocht heeten.
Brengen we daar nu onze hont-toponiemen bij.
Te Turnhout 1417 vermeldt men ons een cijns ‘op een heybloc ten honte, an den
opstal’.
Als samenstellingen vinden we:
‘opt hontscot’ (Gierle, 1368) (Vgl. met Hondschoote in Fr.-Vlaanderen),
‘opten honsmortel’ (Wechel, 1417),
‘3 lopen tzaeylants gheleghen in de hontbrake’ (Thielen, 1448),
‘opte honsberch’ (Meerhout, 1524).
Te Meerhout hebben we ook een honskerchof.
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‘van een bloke bi den honsberch’ (Herentals, 1448).
Zijn dat nu plaatsen waar honzenhout groeit, naar dewelke ze zouden genoemd
zijn? Het is een veronderstelling die we meenen te mogen terzijde zetten, vooral
wegens de twee honsbergen.
Wat is dan een honte te zeggen? Een ‘vuilbruin land’? Het bruine voldoet ons niet.
We begrijpen niet waarom schot, mortel, brake er bruin zouden uit zien.
Intusschen meenen we hier te mogen opmerken dat de poldersche landmaat voor
moerland, de hont, of het hont, hier toch ook kan in beschouwing komen. Te Arendonk
heet een oude gemoerte (op de grens van Ravels) ‘de hontjes’. Waar zooveel gemoerd
is als in de hout-arme Kempen, kan die moermaat wel verspreid geweest zijn, al
hebben we tot hiertoe er geen beslissende bewijzen van. Een etymologisch-historische
studie op de oude Kempische landmaten lijkt ons ten zeerste gewenscht.

KoningsDe koning-toponiemen der Kempen verdienen een bijzondere aandacht, omdat ze
iets te herinneren hebben dat door de Flou's woordenboek der Vlaandersche toponymie
in het duister geraakte, of toch dubbelzinnig werd.
In West-Vlaanderen kent de toponymie koningsbolk, -bosch, -dreef, -dries, -brug,
-goed, -hoek, -kouter, -moeren, -straat, -wal, -warande, -weg, -weiden...
Daar er nu een konings-Vlaanderen was, vermoedt men allicht dat die goederen
iets te stellen hebben met de koninklijke kroon. Een enkelen keer legt de Flou uit dat
de bedoelde koningsgronden ‘onder het beheer van den koning van Spanje’ gebleven
waren.
Maar in de middeleeuwsche Kempen kan er spraak zijn noch van Franschen. noch
van Spaanschen koning.
Ziehier enkele teksten uit vele:
‘Item heynric claeus box zoen wilen van eenen beemde gelegen te poderle geheten
conincxbeemdeken aen beiden siden van lilre beke (Vorselaar, 1381).
Margriet Bastyns opt wuwer venne opt conincx hof (Turnhout, 1368).
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Lysbet Wilmer Pauwels dochter, opten conincxecker, op sconincx beemt (Turnhout,
1417).
Peter Jan Ghodens soen van zeverdonc op een heyvelt heyt coninchof (Turnhout,
1417).
Lysbet van der ryt op conincs bloc (Lille, 1417).
Item eenen bempt geheten den cleynen pleyn, oest sconincx dyc
(Grobbendonk-Herenthout, 1414).
Item een buender bempt in den grooten pleyn hebbende west den dyc, geheten
sconincxs hoff (ibid.).’
Bij van Gorp, Keurboek van Kasterlee (Bijdragen tot de Geschiedenis, 1927) zal
men vermeld vinden ‘de voormalige warande of koningsbosschen’.
In de schoutetrekening voor den ambachte van Herentals over 1412 is de beruchte
diefstal vermeld van de ciborie met het H. Sacrament uit de kerk van Wechel. We
lezen daar:
‘Die voirs. scouth. heeft wyt gereyct ende betaelt lanken den hangeman van enen
die hy rechte te baste ende te seele die welke wte die kerke van Poederloe stal ende
nam die cyborie metten heilegen sacremente ende storte die wairde heilige sacremente
opt velt in een conincs aerde ende droech enz.’
Deze koningsaard was gelegen niet verre van den hierboven vermelden
koningsbeemd bij de Lilsche beek. Een dertigtal jaren na den heiligschendenden
diefstal leest men coninenaerde (er mag ook wel conyncxaerde in sommige teksten
gestaan hebben) en daar ontspruit de legende van de konijnenpijp en van de biddende
konijntjes.
Dit conincx is de vertaling van domaniaal, d.i. wat tot de dominia, tot de rechten
van den heer, den dominus behoort, namelijk tot het dominium directum, hetgeen
grondheerlijk, opperheerlijk is. In het Latijn zou men het best door jura regalia
vertalen. Ducange zal door regalia verstaan: dominium majoris domini feudalis. En
die heer moet daarom geen rex zijn, geen koningskroon dragen. Zoo dat het niet
noodig was om Koningshooikt uit te leggen, er den koning van Holland, - met
reverentie gesproken, - bij te sleuren.

Coye, coyaert
Het is soms lastig, in het middeleeuwsch Kempisch der
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toponiemen, om uit te maken of we met een koe of met een kooi, en bij kooi of we
met een kudde of met een afsluiting te doen hebben.
Bij de studie der afsluitingen mag het woord coye niet vergeten worden.
De oudere vee-economie die op onze magere heide het menschelijk bestaan moest
mogelijk maken, is niet te begrijpen zonder de kooien in het landschap. Thans zijn
ze alle verdwenen en de toponiemen zijn er zoo wat de laatste litteekens van.
Op onze stafkaarten (b.v. Postel) zal men nog hier en daar ‘de kooyen’ vinden.
Zoo werd het opgeteekend in de dagen van Ferraris en zoo was het reeds in den tijd
onzer middeleeuwsche cijnsboeken.
Daar vinden we b.v. voor Retie:
‘een heye met eender cooyen daer op staende.
een heye gelegen aen de cooyen’ (Retie).
‘Een stuck erfs gelegen by de quaesten, geheten den cooyen smeel, dwelck hier
voertyts opghegraven is geweest, daer (men) een cooye op geset heeft.’
‘op een scuer ende koye’ (Gierle).
‘op een uytvanc daer syn scaepskoye op staet’ (Weelde).
‘aen synszelfs leen daer syn scure ende coeye op staet’ (Oostmalle).
De drie eerste citaten slaan op kooien, in de heide, de drie laatste op kooien aan
huis. Het zijn de eerste die toponiemen gevormd hebben: de cooyen, den ghemeynen
cooyen smeel.
Letten we nu op het woord koe dat ook coye wordt.
Er is vooreerst het bekende coescot van Oostmalle, op de grenzen van Vlimmeren.
In al zijn samenstellingen - coescotryt, coescotbeke, - blijft het steeds coe, een
vorm die betrekkelijk zeldzaam is.
Voor Turnhout kunnen we daarbij een cijns opt coebloc citeeren.
Het is alsof de oudere economie weinig koeien gekend heeft.
Voor Weelde is er een couvoert opgeteekend. Hierin speelt misschien de oude
vorm couw van kooi (kevie) zooals in couwelaar en couwenberg.
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Maar we ontmoeten van af de tweede helft der XIVde eeuw het woord coye in vast
verband met eusel en met aert.
Te Gierle in 1368 betaalt iemand een cijns opt coye eusel. In 1442 is dit echter
(weder voor Gierle en hetzelfde land) coeusel geschreven.
We treffen het woord aan in het cijnsboek van Kasterlee: op syn coye eusel.
In het leenboek van Tielen (1440) vallen ons volgende teksten op:
‘Heynric verhemeldonc houdt te leene tot eender coye eusel, in de riet eusel
gelegen.’
‘Meyne Swerts houdt te leene Gheert Willems eusel tot 6 coyen.’
‘Neel van hoestrate hout te leene tot 2 coyen eusel.
‘Geert Wouters houdt te leene tot 3 coyen eusel.’
‘Deselve Geert houdt noch te leene ter halver coe eusel.’
Het gebruik is dus in voege getreden de eusels uit te meten naar het aantal koeien
die men er op houden kon. Meteen werden alle weide-eusels, koeieneusels. Zoo was
het reeds te Gierle in 1368. Zoo vinden we het terug in Kasterlee in 1443:
‘Jan leyssone van der voirt, op syn coyeeusel, ghelegen neven den dyc.’
Te Vorselaar (1430) is een soortgelijke landmaat coeyaerdt geheeten. We lezen:
‘Item Magriet Vos, van twee coeyaerdt geheeten den ryetbeemdt.’
‘Item Jan Dries, van 2 dachmaet beemds, liggende aen die woerans beemdt, ende
2 coyaert liggende aen die enck.’
‘Item Geert Plonys die helft van anderhalf coyaert gelegen in die deelt, daer Jan
van Boeckel de helft af heeft, in die zitters haghe.’
‘Item Jan van Eynde van derdalf coyaert gelegen int seecbroec.’
‘Item Willem de Poertere, van den gelegen heren Jans van Molle, een coyaert
ende een blocxken, liggende achter aen Meenens messye, ende een half buender lants
daer aen liggende.’
‘Item Jan die Voecht van 2 coyen aerdt aen die mispeldonck...’
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‘Item Merten Meenens van 2 coyaert geheten die mispeldonck.’
Het is duidelijk, meenen we, dat hier het woord aert opgetreden is in de algemeene
beteekenis van grond; een coyaert is een koeweide, een koegrond, van een bepaalde
uitgestrektheid, zooals men nu nog zeggen zal: een hoeve van zooveel koebeesten.
Een coyaert of een coye eusel is dus geen eigenlijk toponiem, zoo min als eenige
landmaat een toponiem is, maar een uitdrukking als de cooyen is het wel. Ons coyaert
mocht intusschen wel in het Middelnederlandsch Woordenboek worden opgenomen,
naast de Friesche landmaat coeganck.
Noteeren we hier ook nog coeywinckel: Van een eeusel ende coeywinckel. Van
heyen in coywinckel (Heerle Herentals, 1448).

Kwachten, Kwebben
Het woord kwacht dat nog mondgemeen is in de Kempen staat bij Van Dale niet
opgeteekend.
Het Antwerpsch Idioticon kent kwacht en kwocht en omschrijft de beteekenis als
volgt: ‘Opeenhooping van mos en andere moerasplanten in een ven, die zoo dicht is
dat het wiegelt wanneer men er op gaat.’ Hij is in een kwacht geloopen en is er deur
geschoten.
Het woord kweb staat in Van Dale met de aanduiding Zuid-Nederlandsch. Het
Antwerpsch Idioticon omschrijft het: ‘Moerassige plaats die, met gras en mos
overwassen, op vasten grond gelijkt, maar waar men inzinkt als men er op gaat:
Veurzichtig da' g' in die kweb nie' en schiet.’
Maar ook op kwachten en kwebben is er bij lagen waterstand groen voor het vee
te vinden. Waar men daarbij in water en modder heeft te plonsen, wordt dit voeder
snijden vlotten geheeten (Tielen).
Tot voor enkele jaren werd dit aanzien als iedereens recht; het stamde uit een
dominium directum, en nu had immers de Fransche omwenteling alle cijnsen
afgeschaft.
Verlaten gronden zijnde, behoorden ze tot het domein, en waar ze benuttigd werden
hief de rentmeester der domeinen er een cijns op.
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We hebben de kwachten en kwebben in onze middeleeuwsche cijnsboeken terug te
vinden.
Het spreekt van zelf dat ook weder voor deze gronden allerhande middelen zijn
aangewend om ze beter te maken en dat aldus een kwachtnaam ook op een beemd een nieuwe beemd - kan liggen.
We vinden niet kwacht doch wel quaeck, in den zin van kwaken, kwakkelen (vgl.
quaecbert). Te Gierle in 1417 vernemen we van de quaecstrate, de quaecryt, de
quaesche ryt. Te Turnhout, 1417, ligt er een cijns opte quaest. We vinden ook een
cijns ‘opte putten ende op sprengers quaest’. Te Retie vermeldt het cijnsboek een
seyltyt beempts geheten de cleyn quaeste. En een beetje verder in hetzelfde register
hooren we van ‘seven zeyltyt beemps geheten de quaesten’. Verder nog: ‘een half
zeyltyt beempts gheleghen in de quaesten, reenende nort den coyen smeel’.
Men kan doen opmerken dat het woord kwast bekend is met de beteekenis van
knoest. Er is echter wel meer waarschijnlijkheid dat we hier met den ouderen vorm
van ons woord kwacht te doen hebben. Knoesten leggen deze toponiemen niet uit.
Komen we hier nog even terug op de quaecstrate te Gierle. Het is topographisch
treffend opgeteekend in het cijnsboek van 1368:
‘Wouter Vekemans opte quebt, tblocxken aen die quaecstrate, den nederecker.’
En dit brengt ons meteen tot de kwebben.
Quebt en quaest zijn wel synoniem, maar de kweb is rotter dan de kwacht.
Naast quebt te Gierle, vinden we te Turnhout, 1417:
‘Gheert Voeghs, opt ossengoer, opte qubt, ende opten hoghen driesch.’
Het spreekt van zelf dat we geen familienamen in verband met quaest, quebt of qubt
zullen vinden.
Historisch is hier opmerkelijk, - zooals uit al de hertogelijke cijnsboeken blijkt, - dat
de meest afgelegen en de ellendigste hoekjes van ons oud land, in den ouden tijd
door den
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nooddruft zijn opgezocht geweest, en economisch benuttigd. Sommige gebruiken
nu nog bekend in onze dorpen zijn er door te verklaren. En wonder is het wel dat
ook die landen aan den heer iets opbrachten - een obolum, dat vaak ook niet betaald
werd, - en aldus een plaats innamen in het hertogelijk cijnsregister.

Melle
In onze Kempen liggen vele mellen.
Arme voorouders indien dat alle mallums waren.
Ziehier vooreerst enkele citaten uit 1417:
‘Andries Segers soen van den loe, opte melle, opte scorvoirt.’
‘Ancem Boydens, opt lant bi die melle.’
‘Gheert van den dyke op een beemt in die melle.’
‘Jan Boyens van der darisdonc, opt saegheven, opt lant bi de melle.’
‘Jan Maes Noutssoen, opte melle, opte dikerhoeve.’
‘Wouter Meyenbosch op een beemt in de melle.’
Al deze mellen schijnen onder Turnhout te zijn.
(In het cijnsboek van 1514 vinden we nu - eveneens voor Turnhout - opten smel,
en op tsmeelken. Waarschijnlijk echter hebben we hier met een geheel ander woord
te doen; we teekenen het slechts volledigheidshalve op.)
Letten we nu op de samenstellingen.
In 1368 betaalt Willem van Lier van Turnhout een cijns opte melle hoeve. (Merk
hier op dat hoeve een eenheid lands beteekent.)
We kennen ook de melhoven onder Rijkevorsel op de grens van het oude Malle.
Ook hier zijn die hoven, - die in drie groepen verdeeld zijn, - landeenheden geweest.
In het middeleeuwsch cijnsboek van Berlaar vinden we melcouwe thans
Melkauwen. Het kan de mel-kooien beteekend hebben.
We stellen echter vast dat zich van de XIIIde naar de XVde eeuw in de Kempen Campinia - een afslijting van a naar e voordoet. Ons melle heeft eenmaal malle
geklonken, en dat we de melhoven bij Malle gelegen vinden, doet ons vermoeden
dat we in beide denzelfden stam hebben.
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Merken we hierbij op dat Oostmalle een afzetsel is van het ééne Malle. Er is dus
geen mallum van het Oosten en geen mallum van het Westen; de namen Oost- en
Westmalle hebben zich slechts gevormd wanneer er een smid, een rademaker en een
herberg voor den reizenden man langsheen de baan Hoogstraten-Herentals-Leuven
gekomen zijn op den hoogen rug die de malle beëindde. Het centrum, daar waar het
oorspronkelijk de malle heeft geheeten, was de ietwat lagere grond waar we nu nog
de kerk van Westmalle vinden.
Waar de baan van Westmalle naar Oostmalle loopt en de delftbeek ontmoet, heet
het, - in 1524, - we vonden geen oudere vermelding, - maelvoort. We vinden in
dezelfde buurt en in hetzelfde cijnsboek de maelbeemde. Misschien doen we goed
hier te noteeren dat we te Turnhout in 1368 een maeldunc kennen en in de XVde
eeuw van malmans hof vernemen.
En we voegen er aan toe dat we in geen enkelen Kempischen tekst ooit een woord
dat van mallum kon afkomstig zijn hebben ontmoet voor rechtszitting. Men spreekt
er van genechten en van gedingen, nooit van mael.
We durven daarom de veronderstelling opperen dat malle en melle een
landshoedanigheid aanduiden zoo bij de Schorvoort te Turnhout als bij de kerk van
Westmalle.
Er is ook een Melle in O.-Vl. Door Carnoy wordt het verklaard als een Keltische
riviernaam. Er is Melsbroek in Br., dat vroeger Melbroek geschreven werd. Evenals
Melsele en Meldert worden deze drie mel-namen door Carnoy verduidelijkt als
houdende het woord melde in, dat ganzevoet, het bekende onkruid dat ook in de
Kempen niet zeldzaam is, beteekent. Maar die ganzevoet-oplossing voldoet blijkbaar
niet voor de Kempische mellen, die geen overschotje van een d of t vertoonen.
We meenen dat de beteekenis van melle en van malle in de oude vee-economie is
te zoeken, en een weide-eigenschap weergeeft.

Paal, perre
Bij paal en perre werden dorpen, tiende-gebieden, privaateigendommen afgesloten.
Niets zoo sprekend voor de historische toponymie als de acten der officialen van
Kamerijk of hun ge-
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volmachtigden die bij betwisting of bij splijting van parochiën de grenzen omschrijven
en de palen vaststellen. Want voor de parochiën-gemeenten was dit kerkelijk recht.
Bij de oudere afpalingen, voornamelijk van parochien-gemeenten, werd vaak een
boom van langlevend hout op een winkel of hoek van de grens geplant. We kennen
nu nog den paleyck tusschen Nijlen en Grobbendonk; er is een paeleyck te Herentals
(zie Helsen, blz. 44) die evenoud kan zijn.
Onder de duinen die Vorselaar van Herentals scheiden aan de woerans heide is er
een paelberch: ‘anderhalf buender heyden geheten den paelberch’ (Vorselaar, 1430).
In 1565 was er twist tusschen het klooster van den Throon te Ouwen-Grobbendonk
en den heer van Grobbendonk Gaspar Schetz omtrent het vischrecht op de Nete. De
priorij beweerde dit recht te hebben, a prima fundatione, verkregen van den
voorganger van Schetz, Aert van Crayenhem. En zoo bleek het inderdaad. Nu werd,
in gezegd jaar, dit recht bepaald: ‘van aen ons goet ofte paelsteen naer Herentals, tot
aen den hellenwiel ofte roode laecke’.
Voor Antwerpen weten we dat bij een overeenkomst tusschen Kapittel en stad
omtrent de hovenierstienden, een zeker gebied rondom de vestingen werd afgepaald
als vallende onder bijzonder regiem, en deze palen werden genummerd en naar hun
nummer genoemd. Iets soortgelijks ontdekken we in de Turnhoutsche toponymie,
meenen we, waar we ‘den negenpael’ (Ix pael) van af 1417 voortdurend geciteerd
vinden in de cijnsboeken als de naam van een stuk land.
We treffen ook een swertenpael aan te Lokeren-Turnhout en vergelijken dit
toponiem met ‘opte swertstaken’ (Lille, 1417).
Te Oelegem (1469) is er ‘een vierendeel beemts aent paelpat gelegen’.
Bij Helsen zal men naast paal de synoniem peertse behandeld vinden (blz. 45). We
halen er een tekst uit op die hier wel past: ‘in een veldeken genomet de peertsweye
is aldaer bevonden een steenen pael, scheydende de vroenten van Turnhout, Merksplas
ende Baerle’.
Het is misschien goed hierbij te herinneren dat soortgelijke palen meestal geheel
werden ingegraven. En waar het steenen palen waren gebeurde het dat men er eerst
scherven afkapte en
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deze mede in den grond begroef als getuigen die het wel lastig was alle op te halen,
en te verplaatsen.
Omtrent de palen is er een heele rechts- en costuymenstudie te leveren.
Nog een woord hierbij omtrent perk.
Meestal is van dit woord de k weggebleven.
We vinden te Lille in 1417: opten perecker.
Te Poppel, 1417: opten perecker.
Te Noorderwijk, 1394: op een stuc lants gheheten is aen de perre.
En in hetzelfde cijnsboek staan vermeld: perbloc, perdelle, perstuc.
Te Kasterlee is ‘een buender beemts gheheten den perman.
Te Vorselaar is er in 1381 ‘een goed te parlaer’. Dit wordt later perlaer an den
aert en heet thans palderaard.
Te Turnhout, midden de vrijheid, is er in 1514 de afsluiting den perrinc welke
naam vergroeit in princk.

De Ryt
Er zijn vele oude plaatsnaamwoorden uit onze Kempische taal verdwenen, maar er
zijn er weinige die eenmaal zoo zeer verspreid en zoo geheel verdwenen zijn als het
woordje Ryt.
Onder onze dorpsnamen schijnt het thans nog vertegenwoordigd door Retie (Rethy)
en Reet (Reeth), althans binnen de Belgische Staatsgrenzen. In Holland
(Noord-Brabant) ligt Wilreit, en in Duitschland, tusschen Maas en Rijn, de stad
Rheydt.
Maar in de Kempische cijnsboeken der XIVde en XVde eeuwen, die we
onderzochten, was er niet een of er kwamen meerdere rijten in voor.
Bij Verwijs en Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek is Ryte, Rite
opgeteekend als sloot, waterloop, afwateringskanaaltje, en dit naar
Noord-Nederlandsche oude teksten. Kiliaan (van Duffel), in de XVIde eeuw teekent
echter niet alleen canalis op, maar ook locus humilis sive declivis d.i. een afhellende
plaats.
Wie goed afgeteekende rijten waarnemen wil, bezoeke Wilreit, en de Dieprijtsche
Heide met het Dieprijtsche Water, of
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de Rijtjes onder Hooge Mierde, tusschen het Hoog en de Langvoortsche vallei van
de Aa.
De rijten zijn te zoeken op de hellingen van de hooge heide naar een laar of naar
een ven of naar een vallei toe.
Te Arendonk werd ons meegedeeld dat men voor enkele tientallen jaren nog keitjes
(gerolde keien) rapen ging in ‘de rijt’. Die keitjes beboordden de burgershuizen in
het dorp. Het is wel begrijpelijk dat de keien in de hellingen, in de rijten, terecht
kwamen, vooral in het Noord-Oostelijke der Antwerpsche Kempen waar de
aangespoelde keien van den voorhistorische Maasboezem nog zoo overvloedig
gevonden worden.
Te Gierle betaalde men een cijns ‘opte steenryt’.
Te Tielen was er een ‘heybloc gheheeten de grauwe ryt’.
Te Gierle was er ook een ‘quaec ryt’ d.i. de kwakende of hellende rijt.
Te Turnhout vinden we een ‘stertryt’. Men vergelijke dit met stertven, stertgoor,
stertlaer (sterlaer), in welke benamingen dit stert steeds slaat op de helling die het
eerste droog en groen komt, bij minder hoogen waterstand.
Te Arendonk is er ook een voeryt, ook voorryt geschreven. Het was daar dat men
de keitjes raapte. Denkelijk is hier het woord voor in den zin van groeve bedoeld, en
biedt ons dus het woord wederom een beschrijving van de rijt.
Te Lille betaalt men een cijns ‘opte langhe ryt’; te Arendonk vinden we nog een
cijns ‘op een heel ryt’, en te Turnhout ‘op half die ryt’, te Tielen ‘op een ghedeel in
die ryt’.
Dat de rijt allicht bezijden een donk ligt, op de helling van de donk namelijk, kan
opgemaakt worden uit den cijns liggende te Arendonk ‘opte havitsdunc opte ryt’.
Waar we nu aan quaecryt en voorryt en wellicht ook aan stertryt een rijtbeschrijving
hebben die herhaalt wat in het begrip rijt reeds begrepen is, daar mogen we natuurlijk
ook een uitdrukking als hellende rijt verwachten. Het middeleeuwsch Kempisch kent
hille, helle, hulle, in den zin van heuveling of helling. En nu vinden we te Arendonk
in het cijnsboek van 1417, ‘opte heylenst ryt’ en ‘opte heilechste ryt’. Dit moest
natuurlijk een heilige of heiligste rijt worden zooals een hammerik een hemelrijk en
een salvenne een zalig ven heeten. We vermoeden dat de heylenst ryt de hellende
rijt heeft beteekend. De bepaling past heelemaal.
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Hier mag wel bij opgeteekend worden dat in den volksmond het dorp Reet Heilig
Reet wordt geheeten. Cornelissen verzekert ons dat het wegens de godsdienstigheid
zijner inwoners is; het zou wel wegens een heilende of hellende rijt kunnen zijn,
hetzij dat te Reet zelf die rijt heilig of hellende heette, ofwel omdat het woord heilig,
- vervorming van hellend, - op meerdere plaatsen met rijt of reet was gekoppeld(1).
Letten we nu op de benuttiging van onze Kempische rijten, op de cultuurnamen
met rijt. Ze zullen ons nog beter doen begrijpen wat we hebben aan een rijt.
Te Kasterlee betaalt men cijns van der roder ryt of van der roed ryt.
Eens geroeid, wat is de rijt geworden?
Te Arendonk vinden we een cijns opte rode beemsche ryt. Te Gierle betaalt men
cijns van eenen rytbeemde, en te Turnhout op een beemt ryt. Te Grobbendonk kennen
we den clerissen beemt eertyts gheheeten de ryt. Te Noorderwijk is goed vermeld in
de rytbeemde. Te Lille ligt er een cijns op een eusel ende ryt. Te Herenthout vermeldt
men pascua dicta ryt in 1365.
Uit de vele beemd- en eusel-koppelingen mag wel reeds afgeleid worden dat tal
van rijten naar het water toe liggen. Er groeit wel eens lisch in en we vernemen van
een cijns in de lyschryt te Meerhout en van een gagelryt te Wechelderzande. Ook is
het bij grondplooingen als waarbij de rijten zijn betrokken dat onze valleitjes verengen
en het de beste plaats is voor een watermolen. We verwonderen ons dan ook niet een
molenryt te vinden te Weelde.
Maar halfhoog, tusschen hoogen zandgrond en lagen weigrond heeft de Kempenaar
het geroeide land ook tot akker trachten om te zetten. Te Tielen liggen 5 lopen
tsaeylant gheheeten die ryt. Ook te Tielen vernemen we van Tielmans graen ryt. Op
het Stokt te Turnhout is er een boschecker in de bruynits ryt. Te Arendonk is er een
eckerryt.
Te Wechelderzande heeft men in den rijtbeemd een schot of afsluiting voor het
vee gemaakt, en we hooren van een coescotryt.
Maar waar aldus de rijt weiland en akkerland bezorgt, waar

(1) Bij Carnoy, Dictionnaire, vinden we: Reet, probablement de rede, voie carossable, parent de
l'anglais road, route.
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het een breede ryt is, zooals te Lichtaart, is het ook de geschikte plaats tot vestiging
van een hof, en zoo treffen we te Oostmalle een rythof aan, en te Poppel een hof ter
ryt. Dan komt er ook allicht een rytstrate zooals op Schorvoort-Turnhout.
En de menschen die nu op den rijthof wonen, krijgen bij hun naam - hun doopnaam,
- de nadere aanwijzing van der Ryt of Verryt, met al de wisselvormen verreydt, verret,
enz. Of de naam van den bewoner gaat op de rijt over. Zoo kennen we de Godens
ryt te Noorderwijk, Marienryt en Bronys of Bruynitsryt te Turnhout, Permansryt te
Wechsel, enz.
Er zijn ook rijten die in de XVde eeuw voorzeker nog ongeroeid en wild bleven.
Wilryt in Noord-Brabant spreekt er ons van. Sommige zijn naar een of ander gedierte
of gevogelte genoemd geworden. Te Poppel ligt er een cijns op deghelryt en te
Meerhout is er een craenryt.
Enkele rijtnamen zijn ons raadselachtig gebleven.
Te Oostmalle is er een erf gelegen an de bleteryt.
Te Arendonk kent men in de XVde eeuw en nog nu de stomme ryt. Het is heel
zeker dat dit stomme, dat we nog meer in de toponymie ontmoeten met ons woord
stom niets te maken heeft.
Te Poppel is er een monicryt. De monic-benaming verdient een bijzondere studie,
want ook deze komt veelvuldig voor.
En voor Lille teekenden we het zeer raadselachtige nocoputryt op.
Raadselachtig ook, maar uit een anderen hoofde is de naam stinkende ryt
(Cijnsboeken van Turnhout).
Vermelden we nog de scoetryt te Kasterlee. Wat een scoet is wenschen we in een
bijzondere studie te verduidelijken. Genoeg was het hier op te teekenen reeds dat
een rijt zich leent tot een scoet.

Schoot, schot
Bijna de helft van onze Kempische veldnamen zijn afsluitingsnamen.
En we begrijpen het best wanneer we even de historische ontwikkeling van de
landbenuttiging bedenken.
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Oorspronkelijk is er gemeen akkerveld, gemeene weide, gemeene heide geweest,
met bijzondere uitmeting van ieders pand in het jaarlijksche Zomer- en Winterland
der dorpsakkers. Maar die verdeeling hoefde nog geen afsluiting. Alleen tusschen
het gemeene weideland en de akkers zal een gracht worden geschoten, en op den
berm die daardoor ontstaan is, zal men een houtkant planten. Een land dat niet is
afgeschoten kan op geen akkerschade beroep doen indien het vee er in loopt.
Het gemeene land - vroente, biest, opstal in het dorp of het gehucht, en wederzijds
weide en heide, - zal geen verdere individualiseerende benaming hebben. In de XVde
eeuw heet dit land tgemeyn.
Te Noorderwijk (1394) vinden we: ‘Jan Wouters van lencken op dat hi houdende is
int gemeyn’ en verder: ‘Wouter van Plassendonc opt gemeyne voer syn dore.’ Te
Poppel (1417) is er tgemeyn broec en de gemeyn weyde. Te Weelde de gemeyn brake.
Te Lille een gemeyn beemdeken. Te Oostmalle de gemeyn beemden. Te Turnhout
de gemeynstrate.
Wat niet gemeyn is, is vrij. Vrij maken is vreden. De pachter zal gehouden zijn ‘te
heymen de spruyten ende te vredene’ (Pachtcontract te Geel, 1448). In de dorpskeuren
van Wuustwezel vinden we: ‘... ende wie daer door vaert oft rydt binnen vreetyde
ende die vekene niet weder toe en set...’ De keuren van Kasterlee doen ons het recht
van den vredewisch kennen: ‘Waert sake dat imandt eenige vrede teeckenen oft vrede
wis uyt trocke die op imants erve geset staen...’ Te Schoten is voorzien: ‘... ende so
wie huedt op lant daer vredewisschen op steken, oft deselve vuyttreckt...’ We kennen
een wreebeemt te Kasterlee, en een vreebeemt te Arendonk. Te Noorderwijk zijn er
een wreerryt en een wreden dyc. Het dunkt ons nog al waarschijnlijk dat ook deze
wree-woorden met het vrede-recht in betrekking staan.
Door te vreden wordt er iets van het gemeen afgezonderd. Het wordt een eigen goed.
Hier ware heel wat in het midden te brengen omtrent de middeleeuwsche Kempische
beteekenis van eigen. Alle nuttig recht is een eigen, een eigendom, al is men geen
grondheer. Het woord sonder zal het afzonderlijk regiem, de bijzondere ‘vrijheid’
aanduiden. Zoo kennen we sondereyghen op de Noord-Brabantsche grens; en we
vinden te Meerhout een sonderbroec en een sonderdyc. Van gelijke betee-
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kenis is schoon. Een scoendonc (Oostmalle) is een donk in 't gemeyn die geschoond
is. Zoo ook scoenbroec (Turnhout) scoenaerde.
Elke afzondering veronderstelt nu een afbakening.
De natuurlijkste afbakening is die welke bestaan zal in het uit- en opschieten van
den grond rondom de af te zonderen plek. Het goed werd gelegd ‘in zijn grachten
en kanten’. Immers de opgeschoten berm werd met houtgewas beplant, zoodat én
de gracht én de houtkant het vee dat naar de weiden gestoeid werd uit den akker
hield. De gracht kon daarbij nog desgevallend voor afwatering dienen.
De plek die men aldus heeft omschoten, is een scoet.
Een omschoten beemd is een scoetbeemt (Wechelderzande, 1417), een omschoten
laar een scoetlaer (Lille, 1417); een ryt wordt een scoetryt (Kasterlee).
Onze oude scoeten kunnen vrij groot geweest zijn, grooter dan we ze thans, na
zoovele versnipperingen, meenen terug te vinden. In het cijnsboek van Tielen staat
vermeld ‘een dachmael beemts gelegen in den scoet’. Te Kasterlee betaalt men cijns
‘van eender heyde gheheeten den priesterscoet’. De omwallingen, opgeschoten
gronden die we thans nog, - doch steeds geschonden en onderbroken, - in onze heiden
kennen, getuigen dat men ook groote uitgestrektheden woesten grond omwald,
omschoten heeft. Nadere geschiedenis daaromtrent is ons echter, voor het
middeleeuwsche, nog niet geboden.
De scoeten kunnen ook veelvuldig bij elkaar gemaakt zijn. Te Lille ligt een cijns
‘op een hof an die hostat ende scoeten’. Te Wechel is er een scotenhof.
De onderscheiden scoeten zullen naar bijzondere omstandigheden genaamd zijn.
Te Wechel betaalt Jan Engbrechts (Enghelbertus-Embrechts) ‘een cijns opten
dikenscoet’ (1417). Waarschijnlijk wijst die naam op de hooge bermen, de dijken
van dien scoet. Daar is ook een reghenscoet, een grensscoet, op de grens van Wechel
en Vlimmeren.
Naar de begroeing van den opgeschoten wal vinden we wissenscoet (Arendonk),
widenscoet (Turnhout), wervenscoet (Oostmalle), elschenscoet (it.) en misschien
mogen we in deze reeks ook vernoemen den risscoet (Lille), waarbij rijs bedoeld is.
Te Gierle is er een berckenscoet.
Naar den aard van de begroeing van het land zelf vinden
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we vermeld te Vorselaar ‘beemde in den moscoet’. Te Tielen is er een segghenscoet,
te Wechel een seghscoet.
Naar de vormen of de ligging is er een langhenscoet (Lille), een scerpenscoet
(Oostmalle), een scenkelscoet (Arendonk), een bredenscoet (Zandhoven). We zijn
minder zeker van de beteekenis van tidenscoet (Wechel), meyschenscoet (Oostmalle),
henxscoet (it.), singhenscoet (Tielen).
Vanzelf sprekende namen als molenscoet (Vorselaar) laten we onverlet.
Maar we teekenen nog op dat er vele kleine scoeten ook vermeld zijn, als tscoetken
of scoytken (Oostmalle).
Opvallend is het dat we het woord overvloedig tegenkomen in de cijnsboeken van
de Noorder- en Midden-Kempen, - van Arendonk, Poppel en Weelde tot Vorselaar
en Zandhoven, terwijl we in het zoo rijke cijnsboek van Noorderwijk (1394) alleen
melding vinden ‘van den leene van craenscoet’ en dat het even rijke maar ietwat
latere cijnsboek van Meerhout (1524) geen enkel scoet vermeldt.
Naast het woord scoet is er echter het woord scot.
In deze zelfde cijnsboeken van de Noorder-Kempen waarin het wemelt van
Scoet-namen, en men ‘opten scoet’ vinden zal, zooals men vinden zou op den akker,
of op het blok, komt aleerst het woord schot nooit zelfstandig voor, en waar het in
samenstelling voorkomt, heeft het zelden nog het lidwoord, dat voor den scoet bijna
nooit ontbreekt. Het duidt op een ouderen vorm.
We vernemen inderdaad van het leen van Craenschot(1), het leen van Blommerschot
(Oostmalle)(2), het leen van Kinschot (Turnhout)(3). Ook Ysschot (Kasterlee) is leengoed
geweest(4),

(1) In het leenboek van Tielen 1440: ‘Jan Bax ende Johannes de Proest houden tot enen vollen
leene 17 sc. 4 d. ende 21 lb. was, welken sy heffende syn opt goet gheheten Craenscot
houdende 40 buenders...’
(2) Nève, Notice sur l'ancienne cour seigneuriale de Blommerschot, in Taxandria (Turnhout)
1908 (blz. 91-101). Het leen van Blommerschot besloeg 140 bunders.
(3) In het leenboek van Turnhout 1443: ‘Jan van Kinschot van Turnhout hout huys ende hof dair
toe behoerende met 12 buendren lants dair omtrent gelegen, met beemden ende heyden
dairtoe behoerende.’
(4) Onder de feodalen van hertog Jan III noteert Specht: ‘Henricus de Yschot tenet in terris et
pratis circiter 51 bonaria apud Casterle.’
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evenals Arschot, Beerschot, Caertschot (Rijsbergen), Hoyscot en Orscot (beide bij
's Hertogenbosch) al leenen wier gronden of wier bezitters in het Spechtboek vermeld
zijn.
Deze schotten zijn dan ook veel omvangrijker dan een plek lands.
Maar we vinden met het lidwoord thontscot (Turnhout, 1368), een strepe int
ghelscot (Gierle), opten risscot (Lille, maar daar staat ook ‘int risscoet’) opte steenscot
(Wechel). Het zijn al de schotten uit de cijnsboeken van het land van Turnhout. Te
Oostmalle, met zijn feodaal Blommerschot is er ook nog tcoescot bij de coescotbeke
dat tientallen bunderen groot is.
Vermelden we nog, naar de huidig geldende benamingen: Jucxschot (Brecht),
Hoebenschot (Lichtaart), Kerschot (Rijkevorsel), Risschot (Zoersel), Wedschot
(Vlimmeren), Hadschot (Geel).
Het is een algemeene regel in onze economische landschapsgeschiedenis dat de
oudere ontginningsnamen veel grooter uitgestrektheden aanduiden dan de jongere:
een rode is 5,6 maal grooter dan een hove; een hove-naam duidt een 10, 12 bunders
aan waar een hoeve-naam beneden het bunder kan aanduiden. De landhonger heeft
dat zoo gemaakt. En zoo meenen we ook dat een schot doorgaans een oud leengoed,
en een scoet gewoonlijk een cijnsgoed van veel kleineren omvang en jongeren
ontginningsdatum heeft beteekend.
Maar zoowel schot als scoet duiden op de afschieting of afbakening. Met het woord
schutten heeft het eene noch het andere iets te maken.
En nog is op te merken dat we de schotten tot de mindere leenroerige bezittingen
moeten terugvoeren. Schotten zijn in den regel Ortsnamen, en schooten zijn
Flurnamen, hetgeen maakt dat voor een schot als b.v. Blommerschot met zijn 140
bunders een eigen plaatsnamenboek is op te stellen.

Siel, ziel, zilver
‘Opt zielvenne (Lille, 1417).
Opte sielmortelen (Wechel, 1417).
Op dachterste sielven (Wechel, 1417).
Mergriet van der zielvoort... (Wechel, 1417).
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Opte sielvoorts winckel (Wechel, 1417).
Magdeleenen Versielvoort (Grobbendonk, rond 1500). (Het wordt later een der
talrijke Vervoort-familiën).
Van een beemde touwen gheheten de sieldonc (Herentals, 1448).
Van de zieldonc, onder Ouwen (Herentals, 1448).’
Te Poederlee kent ieder nog de zielstraat en de ziellaak.
En te Vlimmeren is er bij de oude zielvoort een zilvereind.
Voor de beteekenis van dit woord zal men aleerst op zille, sille denken, een landmaat,
100 roeden aanduidend, of het vierde van een bunder.
Het woord zille komt echter zelden voor in de cijnsboeken der Noorder-Kempen,
des te meer in de Zuiderlijke zooals dit van Meerhout, waar men meer in zillen rekent
dan in boenre. Men is geneigd te meenen dat, minstens van af de XVde eeuw, de
grond er kleiner versnipperd was dan in de Noorder-Kempen, hetgeen het veelvuldiger
voorkomen van het woord zille dadelijk uitlegt, evenals het zeldzamer gebruik in de
breede heide-landen van het Noorden.
In het kwartier van Zandhoven is het woord zille vervangen door vierendeel.
Te Retie, in het begin der XVIde eeuw vinden we in plaats van zille, het woord
seyltyt: een seyltyt beemps; seven zeyltyt beemps geheten de quaesten; de helft van
eenen eussel, groot omtreynt eenen zeyltyt ende omtrent 2 lopen tsaeye lants; enz.
Bij Mansion staat zil opgeteekend als waternaam, met verwijzing naar Zillebeke
(dat in 1100 Selebeke was), naar het riviertje la Sille in Henegouw dat de plaatsnamen
Silly en Bassily heeft gevormd.
Zijn nu onze Kempische ziel-toponiemen verwant met den naam der landmaat,
ofwel met den waternaam? Er is meer voor den waternaam te zeggen. Sille zou vooral
stilstaand water beteekenen, hetgeen ook best past voor onze toponiemen.

Smeel
Nog een woord dat vermoedelijk bij de oude vee-economie thuishoort, maar wiens
juiste beteekenis ons ontsnapt.
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In het cijnsboek van Turnhout 1417, vinden we:
‘Ghys die mesmaecker, opten smeel bi Lokeren.’
We treffen dit herhaaldelijk aan en, in 1514, lezen we:
‘Opt smeelken aen de lokermolen.’
We hebben ook een smeel te Retie; en hier komt het woord in verband met de
vee-economie:
‘Een stuck erfs geleghen bi de quaesten, gheheeten den cooyen smeel, dwelk hier
voertyts opghegraven is gheweest, daer hy een cooye op geset heeft.’
Een weinig verder vinden we in hetzelfde cijnsboek:
‘op den ghemeynen cooyen smeel.’
We zouden hier willen aan toevoegen dat ook de vorm smalen te beschouwen is. We
vinden te Tielen in de XVde eeuw: een eusel geheten smalenbroec. Maar ook Turnhout
heeft een smaelbroec (1368) en allicht staan we hier bij het woordje smal in de
beteekenis van klein. (Smaelbersegghe ende Wiltbersegghe, te Wechel). We gelooven
echter niet dat we in smeel ons woord smal moeten zoeken.

Stert
Onze oude vennen, gooren, meren, moeren, hebben hun eigen taal, beschrijvend hun
aard van water, van bodem, van vorm, van kleur, verhalend hun benuttiging voor de
schapen bij lagen waterstand, of voor den brand van luif en derrie, bagger, moer en
turf, enz.
Ter inleiding tot zulke ‘ventaal’, een woordje over den ‘stert’.
De meeste onzer vennen hebben een ‘stert’. Maak er steert van zoo ge wilt. Ieder
jager in de Kempen kent of kende den steert van den Liereman of den steert van het
Breeven (Oud-Turnhout, Geel-Aard). De steert - vroeger schreef men stert, - is een
hooger gelegen gedeelte van het ven. Bij wegtrekken van het water komt hier het
eerst weder gras, en de schaapherder heeft er zijn profijt aan gehad. Ook zijn thans,
bij betere afwatering onzer Kempen, bijna alle de sterten onzer vennen veranderd in
weide- of zaailand.
Maar in de toponiemen is stert bewaard.
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Op onze stafkaarten vinden we Sterthoven (Brecht) en Sterhoven (Wechel).
In de oude Kempische cijnsboeken vinden we:
‘opte stertryt’ (Turnhout, 1417).
Te Geel vinden we, in 1536 (Bijdragen 1935, blz. 317) de sterteldonken.
We vermelden hier ook sterlaer (Gierle, 1417), want de t valt in de Kempen licht
weg; zoo hebben we naast elkaar veltbrake en velbrake gevonden. Ons sterlaer is
waarschijnlijk stertlaer te zeggen.
Wat nu de etymologie van het woord betreft: het spreekt van zelf dat het volk er later
tijd een steert heeft in gezien. Bij overgang is er dan ook de toponiem calfstert
gekomen:
‘op een eusel te calfstert’ (Turnhout, 1417).
We kennen meerdere calverbrulen, calvereusels, calverendriesschen,
calverblocxkens, maar alleen de steert heeft een eigen plaats in de kalvertoponymie,
en dit dank zij de vennen en hun stert.
Maar in dit stert meenen we de afstorting, de afzakking, het stort, in zijn ouden
zin, te mogen herkennen. Waarschijnlijk te vergelijken met het Eng. to start, dat ook
het in-storten, het aanvangen beteekent; zoodat ons stert hier eerder een begin dan
een einde is te zeggen.

III. Onuitgegeven toponymisch materiaal
Plaatsnamen te herentals in 1448
Op het Staatsarchief te Brussel, chambres des comptes, onder nr 44978, berust een
zwaar register waarvan de eerste titel luidt:
‘Chijns te Herentals verschijnende op sinte Stevens dach, den hertoghe ende den
jouffrouwen van Berghen in Henegouwe tsamen.’
Deze juffrouwen zijn het kapittel van St-Waldetrudis.

Teksten.
Peeter Dycke van eenen uytvanghe voer syn huys daer zyn wigaertstilen op staen.
Id.
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Van eender heyen in ekele.
Van een half buynder lants opte diebercht.
Van een uytvanghe van den abroecxberghe.
Van eender heyen in de rossemstrate.
Van een uytvanghe dat plach toe te hoeren den goeden van den stappen.
Van sfalvekenen bloke.
De fermerie, van een heye geh. de... (nu?) berght beginnende aen gisen beems
veken tot opten waterlaet; item van een streepken van der raetbroecstraten tot aen
de vs. heye.
Van een stuck lants ende eussels in den hoeskens dyc.
Van eeusselen in eekele opten waterlaet.
Van lande, ghore ende heyen opt nulant.
Van 3 buynder lants aen de leemputten.
Van een huyse by de broecbrugghe.
Van lande opte dicbert.
Opt hoochvelt.
Van den eeussel in de reytbroecstrate.
Opt stapvelt int straetken by de 3 doirne.
Van een eeussel in de reybroecstrate.
Van een huyse opte zoe.
Ten herenbroeke.
Van een uytvanghe voer syn huys om te mogen stellen wingaert staken, een leene
ende bancken om op te sitten.
ob. lov.
Van den hoeven opte watervoert.
Jan van pontfoert van een huyse over de drie brugghen (in de rechtstrate).
Van den beemdt gheheeten den brekenere.
In de herenbroecstrate.
Van den zavelhoeven.
De fermerie van den beghynhove van den dornicssche berge. Van een uytvanghe
neven syn huys in de zide daer zyn ob.
scouwe staet omtrent 2 voeten breet.
Van een bloxkene by tveken in herenbroec.
Van 3 dachmael lants int hooch heesvelt.
Van den goeden geheten haveloos eeussel.
Een buynder lants ende heyen geheten thoefken.
Van een bloke ende eeussel in de pulstrate.
Van een eeussele gelegen in de groote ekele.
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Brueder Peeter Vordeels, laet tgodshuys van den throone, van den wredenschoote
dat Jans kinderen van den Sande was.
Van eenen uytvanghe met eenen leenen voer syn doere.
Id.
Van eender drencken neven den dyck van sassenhout.
Van de camerberghe gelegen te heerle.
Marie van Boechse van den weervenne, wesende een eusele gelegen in de micke.
Van den heggenhoeven.
Van een heyen achter de heylighe bornstrate.
Van een eussele opten hoeskensdyck.
Van een bloke opte diebercht.
Van 3 buynder lants ter stappen geh. den brant.
Van een huyse bi de stroemerct ende torfmerct.
Van den ouden driessche.
Van een bloke gelegen in den dompel.
Van lant ende eussel geh. despvenne.
Van een eussel ter hellen.
Van een eeussel ende lande by diependale by den wochterberch.
Bi den wochtenberch (in den wochterberch).
Van goede in de wolfscoet.
Van 3 buynder geh. paepsgoet.
Achter de lazarie bi de stappe.
Van goede ter hese.
Van een eussel bi den jodenputte.
Van een eussel in den brant.
Van goede bi den blidenberch.
Van een uytvanghe bi syn scure opten blidenberch.
Van een eussel geh. dweervenne, gelegen omtrent de micke ofte jodenputte.
Van een buynder eussels by de plasschendonck gelegen ter beke.
Van een bloke in de beerendonc (herenbroec).
Een buynder beemts in de wolfsteet.
Van een beemt gel. in de haechbemde.
Een buynder lants opte strepe in de diebercht.
Brueder Lod. Roelants ten throone, van de laerbergen.
Van lande ende eussel geh. der hellen busschelken.
Van goede by hulsele.
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Van een stile te mogen stellen opte strate tegenover zyn kelder om wyn daerin te
mogen doen (ob.) noch van een keldermonde.
Id.
Van een uytvanghe te velthoven.
Van een bloke ter wilgen geh. poorten eussel.
Van den crodenpoele.
Van een eussele by de langedonck.
Van valvekenshoeven.
Van trudenshoeven gelegen aen de leemputten.
Van een buynder lants gel. opten wittenberch.
Opt watervoertsche velt.
Van 2 dachmael beemds in de gheetlaken.
Van een uytvanghe aen den vaerwech te mechelwaert.
Van een bloke in de savelhoeve.
Van een bloke bi den honsberch.
Van een eeussel geh. hazewinckel.
Van goeden in zelle.
Lysken van leemputte van een stuc lants in de ekelstrate geh. putsblock.
Van een eeussel ter hellen int calvergoir.
Int heesvelt bi de heerstrate.
Van lant in de zavelhoeve bi de heerstrate.
Van een strate in berendonc.
Van der heyen van wolfsteet.
Van een buynder lants te zelle geh. de mouthoop.
Van een eussel ende heyen bi den heiligen borne.
Van der neckersheyen.
Van een huise opte blidenberch.
Van lande gelegen in den morter.
Van den hespacker gelegen in de pulstrate.
Van een huyse in moirnam (sic).
Een buynder lants opt hoochvelt wesende een eussele inde coulake.
Van den borchteeussele.
Van een bemde gelegen in de sluypt.
Van pullenbloxken.
Van den havereussel.
Aen valvekenbempt.
Opte hoeck van de haperstraten.
Jan van Plassendonck van den heithoven.
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Opte lairberghe.
Van een eussel geh. Godevaerts hoeve gelegen aen den wensberch.
Laureis Verwimp Henricssone, van den trevaelgien.
Geert Hermans van zyn gedeele van den heithoeven.
Van een uytvanghe opten honsberch.
Van heyen gelegen aen de woutsberge.
Van een dachmael bemds tusschen de arke ende de moelen.
N.N. van een uytvanghe voer zyn huys dair zyn orstal op steet.
Van heyen geh. loensheyken.
Van een eeussel aent clapveken.
Buten de santpoorte an de drencke.
Van der zoe.
Van een uytvanghe aende kemenaye dair tgetoent op staet.
Van een eeussel bi de galge dair zy plach te stane bi de koekoek.
Van een uytvanghe de coudelairsche berghe.
Van den goeden van heithoven ter keele.
Van der heyen geh. de camerberghe.
Van een bloxken gelegen opte lynthovel.
Aen den wittenberch ter gasthuyshoeven wert.
Van een bemde gelegen in de paushoeve.
Van een huyse ende hout opstant, ende is nu een bloc sonder huys.
Opten hoec van der futselhansstraten, daer den hoec van syn huys op staet.
Van een uytvanghe by paeushoeve aen den antwerpschen wech.
Van een uytv. voer syn huys totten oestalle.
Van een buender goirs gelegen bide roede lake bi hillebers goir.
N. en N. van 3 buenderen heyen die sy moegen begraven ende boomen braken,
neven hulsel gelegen.
Peeter Lysen te Lichtert van 3 buynder heyen in hulsel die hy mach begraven,
behoudelyck den heere den houtwas, warande ende scutten.
Buynders heyen die zy begraven, beheymen ende beboomen mogen, behoudelyc
den heere den houtwas van outs ende tscutten van de beesten gel. in den bosch van
hulsel.
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Heye streckende van den weghe van lichtert totte grote doirne.
De kapelle van onser liever vrouwen op tsant buten de boschpoerte van omtrent
een half buynder lants omgaens de vs. kapelle om daer op eycken eesters te planten.
2 d. lov.
De kerckmeesters van st-Woutruyd, van een stuck van der straten ingenomen om
huer kerchof te meerderen.
4 d Ob. lov.
Van 2 buynder goirs op mondelars heye bij den arenest.
Van een hoeyeeeussele.
Van een vuytvanghe dair tgetoente op staet.
Her Jan van mokenborch van der dormaelstraten.
Aen den wittenberch buten florispoorte.
Van een huyse in de futselhansstrate.
Van een beemde geh. deens beempt in den brant gelegen.
Van een halven beempt geh. meyers beempt (smeyers beempt).
Van een beempdt touwen geh. de sieldonck.
Van een beemde touwen geh. dilsendonck.
Van de zieldonck onder ouwen.
Van een buender heyen gelegen in den paelberch.
Peeter van Halmale van die van roesbroec geh. tcruysbloc.
Opte woerhaens heye.
Buynder heyen voer cortsbeemde.
De fermerie van 2 buynder lants beems by woerhaens.
Van gore opten paddenputte.

Herenthout
Van hercxbloke.
Van goede ten wyenhove.
Van lande gelegen toesterhoven.
Aen den elsacker.
Van goeden in wimpele.
Van den goir eussel.
Van een beemde aen de peerden brugge.
Aen de vroente.
Buynder lants geh. de horst.
Van een bossche te wickevorst aen de roestrate gelegen geh. trogbosch.
Van den winckelbemt.
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Van een eeussel ende een bloke geh. de werelt.
Van een bossche geh. dat eelskensvenne.
Van 3 dachmael lants gelegen aen barchage.
Jan van Gouberge van een eeussel geh. de barstat.
Van een hove geh. den wolfhof.
Lant toesterhoven voer syn huys geh. lynderblock.
Van lande geh. tey gelegen by oudenborch.
Van een hove geh. valshof.
Jan van Tongerloe van den nyemans hoeck.
Van lande te wimpele bi den goede van de ryt.
Opten bruel aen de wimpelsche straet.
Van 3 buender lants geh. de buect.
Van een eeussel geh. tfenne ende van lande geh. werfbloc.
Van een bloke geh. thoochbloc.
Van een bloke geh. duulbloc.
Van lande aen den breemacker geh. den gheer.
Van lande gelegen in boyendale.
Van buynder lants gelegen opte ryst by zelle by den oudenbosch.
Een eeussel in den winckel by zelle.
Van lande geh. hayshof by tfeken te westerhoven.
Van lande ende bemde te hobraken.
Int boyendal.
Van een beemde bij zoersel geh. den steert.
Van goede in de scrieck gelegen ende van goede geh. trot.
Van den gheenstucke.
Van goede toesterhoven by tcruce.
Van een dachmael lants bi tgraefscap.
Jan gheens van boyens hove gelegen by tboecvenne.
Van bouwenshove by boecvenne geh. den eeushoeck.
Van een bemde gelegen int mekelbroec geh. den carenest.
Buynder lants geh. neckersstucke ende neckers beemt.
Jan Helsen van den helsenhof, item noch van den rutshove.
Van goede van overtfelt.
Een buynder beems ende 2 coey eusselen in selderbroec.
Buynder lants opt eect (eyct).
Lant in boyendal neven de varenbrake.
Achter den leenhovewech aen tgancpat.
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Herentals
Van een stuck lants opt stapvelt, dat sint-jans was.
Van een bloke by thooch heesvelt.
Van een bemde te velthoven geh. den clausbeemde.
Van een eeussel geh. tscoetken.
Int stappenblock.
Van lant te Velthoven daer syn scure opstaet geh. sgrabbenlant.
Van lande geh. tvenstuck bij st-Jans lant.
Van een bruelkene geh. thoefken dat sint Annen goidshuys was.
Eussel gelegen tegen over den boenhof.
Geh. dat middelhoven block.
Van der heyen te wolfste.
In de neckersheye.
Van een eeussel aen den scerpen dyc.
Van een bloke aent velwout by stroeprock.
Van een bloke geh. des wetters blocxken.
Aen den vendyck.
Van den wredenschote.
Van een beemde int hersbroeck; item van loppers beemde.
Van een buynder lants geh. dwilgenblock by de lazarie.
Van den reycryxhoeven gelegen aen den hoeskens dyck.
By den vendyck te venne.
Van goede wilen Jans van Badeloge ende Wouter Loppers.
Van tongers bloke by de veste.
Op velthovenvelt by tfelwout.
Een buynder lants gelegen by strobosch.
Aen den honsberch (den hoensberch).
Geert Claes van der tapdonck, van een eussel gelegen in de vlas hoec.
Van een huysinge by bleersbeken.
Beemt int ribbroec.
Van den lammerdriessche.
Van een eeussel geh. ter meere.
Van den goede van moerman.
Van een buynder lants geh. den daelacker.
Van den schooteussel gelegen te velthoven.
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Een quartier lants geh. de hoeve gelegen te rossem neven strate.
Van een beemde geh. tvloetken.
Van den wredenschote.

Achterle
Van een eussel ende coeywinckel.
Van heyen in coywinckel.
Van den schoetbemde; venbemde.
In coeywinckel te heerle.
Aen de grootdonck.
Van een bemde gel. in de blect.
Van den scouteussel (van den schooteussel).
Van een eeussel opt eygen velt.

Meyweers te herentals verschinende den hertoge alleene. den eersten loop
Van den steenbempde.
Van den moelenvloet.
Een buynder bemdts in schonendonc.
Van een eeussel geh. den boesdonck.
Van goede geh. de vlasroete.
Van een beemde in de coulake.
In de sieldonck.

Item den jouffrouwen alleene
In de sluypt.
Van een beemde geh. schotelmans horst.
Van een beemde int hersbroeck.
Van een beemde in de langdonck.
Item in den schoot gelegen.
Van een eussel byt arke tabroec.
Vrouwe Elisabeth van Culenborch van een bemde in de roest.
Van een beemde int ribbroec.
Van goede int hersbroec.
Van den steenbeemde.
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Van een beemde in de coulake.
Van een bemde int oude bemde.
Van een bemde in de coude lake.
Van een bemde int calvergoir.
Van een bemde in de demerdonc(?) (misschien dimerdonc).
Van een bemde tabroec geh. den winckel.
Van den hellen bemde opte nete gelegen.
Van een belde doir de langdonc.
Van een bemde gelegen by pottersbemde.
Van den dornberchsbemde.
Van een bemde leden den arenest.
Tusschen den arenest enden steenbemde.
Van den bruggenbemt int abroec aen de moelen.
Van een bemt achter de lancdonc.
Van den duysbroeke.
Van goede ter stappen.
Item corts van peeter corts goede, item van jans goede van gierle, item deselve
en(de? of ene) woerhinne.
Peeter sconincx van een bemde geh. duysbroec.
Van een bemde geh. de placke.
Van den derdendeel van de dachmaeldonc.
Van een bemde by dachmarsdonc geh. reytbroec.
Van een bemde achter de lairberghe.
Van een bemde inde yffeninge.
Item van den neetbempt.
Van den steenbempte gelegen in vrou smeesters beempt.
Jeronimus Proest als voerganger van de bonefanten van een bemde by de
dornsberghe.
Van goede int scipbroec.
Van den cuypkene.
Van den scipbroeke.
Van de roest ende van de zieldonc.

Plaatsnamen te Meerhout in 1524
In het Staatsarchief te Antwerpen is bewaard het cijnsboek dat volgende hoofding
draagt op het eerste folio:
‘Dits den chys des edelen hoechgeboren ende vermoeghenden heere heere Henrix,
grave tot Nassouwen en tot Vianden, etc. heere tot Breda, Diest, Zichenen ende tot
Steenberghen,
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in den dorpe van Meerhout, verschinende jaerlix in den iersten in jaersdaghe te
heffene broeden, gherste ende hinnen, vernieut bij Danelen van Vinckem, meyere
ende rentmeester tslants van Zichenen anno 1524.’
Ziehier de voornaamste plaatsnamen met de teksten - in verkorting, - waarin ze
voorkomen.

Teksten.
Merten Alen stont op Ons Vrouwen altaer van Goessen Rox weghen van der laerecker
hoeve aen den rogghen pleyn... west den rogghenpleyn, ende noort de zavelstrate.
Jan Scepens... op syn huys ende hof tghenenbroeke reeng. aen den neteldonckdyck.
Lysbeth Daems op een eusel aen eysmervoirt.
Henrick... van syn woeninghe te lille ghelegen.
Jan... op syn huys ende hof te meerhout ghelegen.
Op een half zille beemts in den hackaert.
Jan Belmans te Berct van eenen vuytsacker van der vroenten metter schure
daeropstaende.
Op een zille lants geleghen op buckenroy velt.
Op huys ende hof te buckenroy.
Op huys ende hof te lille gelegen.
Op een zille lants geheeten den boenhof.
Op 3 boender beemt reeng. lanx de voortdyck.
Op lildervelt neven dwildernisse, zuyt lilderboschs.
Op techterste oude block.
Godevaert Eyckmans van den herpre (?) omtreynt 3 boender.
Op een zille lants aen de bormbergherstrate.
Aen den holen wech.
Op een zille lants gheleghen int dwildernisse reeg... noert de vroemde aen de
berghe.
Op een eusel geleghen aen hermansdyck te ghenenbroecke reeng. aen den
neteldonckdyck.
Op een eusel aen de langdonck.
Jacob Cooles voere Jannen van rolleken.
Op een boender lands reeng. oest aen de rollekensstrate.
Opte rogghen hoeve by den tinnenboschs (onzeker wegens verkortingen).
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T. Smeyers... inneghenomen tseghen den heere westwaert, daer nu ter tyt die schanroe
metten steynen ghevel op staet 2 oft 3 roeyen, oest de strate, west de plaets van
Meerhout ende suyt ende noort deselve.
Op 2 zillen beemts int hammerbroeck.
Opt buckenroyvelt.
Op een stuck lants geh. dat hoeckeusel.
Op beemt by eysmeerboschs.
Van eender zillen lants geheeten den heynshoff gel. te buckenroy.
Op huys ende hof te ghestele aen de hoeve.
Lysbeth van Peere op haer schure metten erve tot ghestele.
Op een block gel. tsittaert aent veken, houdende ontreynt 5 zille geh. streetersblock.
Op geleeghe aen huys ende hof aen den uytfanck ter berct.
Op een eusel ende heythoeve aen belderberghe, west aen tsasenbroeck.
Op een stuck lants geh. den ouden hof.
Op huys ende hof te reedonck.
Op huys ende hof tsittart op hazelaer, west de vaesstrate.
Op een eusel west aen den peesendyck, zuyt thamelgat...
Op zillen lants noort de velstrate.
It. noort de moensstrate, zuyt de heerstrate.
Op een block tseghen de moensstrate.
Aen den pleyn tsittaert.
Op een block aen tkievitsvenne.
Op een eusel op die dievoert, zuyt de keyserstrate.
Op een stuck lants opten hovel.
Lambrecht Geelmans opt nieuw block aen de rollekensstrate.
Op een blocxken aen den scheyfelberch.
Erffgenamen H. Streeters... syn sculdich te dragen ende te leveren allen die hinnen
opten borch te Diest, op een stuck lants van den zavel nedergaende totter nete...
Een sille beempts int hamerbroeck.
Jan Zwinnen stont op Henrick Zwinnen op een zille beempts int hamerbroeck aen
mynheeren van Nassouwen erve, reeg. zuyt Herman Zwinnen, west meester Merten
van Cuyckt ende noort Claeus Binnemans kinderen.
Een stuck lants noort de doelenstrate.
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Een boender lants dat nu boschs es, zuyt de wintmolenstrate.
Machiel Gheelmans voer Janne Loedts onder de lyndt, op een boender lants geh.
dat zoo lant.
Jan van Triestvelt van een boender beemds in de reekensdonckbeemt.
Mathys in de Haghe op huys ende hof te buckenroy.
Op 3 zille lants te craenryt gelegen noort aen de lildre scommere...
Op een boender beempts in die meerendonck.
Op 2 zillen beempts aen die slaghe achter Peeters van den veedyck.
H. Steevens te hulsen achter aen den Peeters beempt.
Op een zille lants aen den honskerchof.
Van een beemde in de braeck.
Op half de heythoeve by den reemortel.
Van een boender beempt in tsittaertbroeck.
Op een eusel ten bornberghe.
Op een boender beempt... opgaend tot aen den wygaert int velt.
In de reedonckbeemde.
Op de reekensdonckbeemde aent hamelgat.
Aen eysmeerboschs.
Op een beempt int riet.
Op een zille broecx gheleghen in de stickt reeg. Reynier in de Haghe.
Van den mertenbeemde van den lande te buckenrode.
Lysbet Daems als tuchtersse op een zille beempts int riet.
Op een eusel aen de buckenroyvoert.
Op een boender beempts int heepensbroeck.
Op lilder velt.
Op beemt op die reekensdonck die men heet den voortbeempt.
Op een stuxken beempt reeg. de beke op de sonnezyde.
Op een zille lants by sinte-mertenskerchof reeg. noort de velstrate.
Op een stuck lants geh. dwildernisse.
Op een zille broecx opt raepbroeck ghedeilt, ende riende met erve Mathys kinderen,
noort den swerten grecht.
Op een zille beempts gelegen op craenvoirt.
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Op een half zille heythoeve.
Op een boender by eysmerboschs, noort den petercelie hof.
Een zille lants int roeylants aen de scuwe, ende noch een boender eusel in den
dyckeberch.
Op een zille beempts int heepensbroeck in de vorste beempde.
Op een boender beempts by den beerwinckel.
Op ontreynt een boender lants geheeten tsroeylant.
Op een zille eusel ghelegen te strale by den Peetersbeempt, zuyt Andries van Strale
in twee zyden, west Jan van der bosch, de beke op de nachtzyde.
Op ontreynt een half boender broex ghelegen ter reedonck tseghen Zeghers aensate
gedeylt.
Op een boender beempts int riet, zuyt den scavaert.
Op een eusel ten bornberghe ghelegen.
Van een beempt ghelegen in craenryt.
Op een zille broeks achter eysmeer, reeg. west die gheeben zille...
Op een eusel aen belderberghe reeg.... den belderbergh.
Op een bosschelken geheeten de wilsheye, zuyt de cruysstrate.
Op een stuck eusel geheeten de donck teynden des tsvoechs dyck tghenelaerwert.
Op 3 boender beempts int heepensbroeck, reeg. oest de palen van Olmen.
Op een driesch metter schueren.
Op een zille lants achter Jans op de heye.
Opte hellicht van der erffelyckheyt te strale, te weten op een heythoeve ende noch
op de hellicht van den lande, groot synde een zille, ghelegen aen den paddepoel.
Van der soershoeve, som lant som heye.
Van eenen wyer by bornberghe neven eenen heythoeve.
Op een hoefken geheeten ydenhoefken reeg. zuyt den wier...
Op een block geheeten tsavelblock.
Van beemden ende euselinghen te belderberghe.
Op eenen block tghenenroy geheeten dblock van de dinnebossche.
Opt derden deel van eenen bossche opten hagenberch.
Opten veedyck.
Van der besselhoeve gheleghen opte honsberch.
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Op een beempt int hammerbroeck.
Van de zeender heyden reeg.... zuyt de vroent opte berghe van meerhout.
Van de goeden in tsonderbroeck, van den bekervelde totter straten uytgaende.
Die goede van den haghenberghe met uten dobbers venne ende metter euselinghen,
zuyt tsertoghen heye, noort tgemeyn broeck, oest de palen van Olmen.
Opten goeden op die dievoort.
Van 3 zillen beempts aen belderberghe.
Van den beemde tghenenrode reeg. noort de nete aen den grooten vloet. Een
boender lants aen den hachof.
Van beemde int diebroeck.
Van 5 zillen ghelegen opten steen.
Op 3 boender bosch geheeten de wilshoeve.
Op een boender broex aen de hoverheyde reeg. west tuttenbroeck, oest die mechelen
beke.
Op 2 boender beemde int raepbroeck komende opten zwerten grecht.
Op een eusel aen de diebroeckstrate.
P. Leenaerts van synen paenhuyse metten putte ende putstyle.
Op een block gheheeten beexblock ghelegen tusschen de heerstrate ende die strate
achter den moelenbergh.
Op een heythoeve houdende ontreynt 5 zillen.
Op een boender heythoeven ghelegen opten honsberch reeg. nort de veedyckstrate.
Op de boschhoeve.
Op een boender beempts int hammerbroeck geh. den nieuwen beempt.
Op huys metten bloke daer achter ghelegen.
Op 3 boender beempts ende heydonck reeg. de zonzyde de Olmengrecht.
Op een beemde int climperbroeck reeg. zuyt de mechelen beke.
Een beempt gel. by Ste Dympnen voorder....
Op een heythoeve geh. de berchdonck.
Van eenen beempt in de neteldonck.
Opt perteussel reeg. tgoet van everbeur, de nachtzyde de beke.
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Op erve ter donck, opten opstal reeg. oest tsasenblocxken, zuyt de coestrate, west de
herstrate.
Op eenen wyer opten rynschenberch, suyt de broecstrate, noort aen de soersstrate.
Op een boender landts aen den morsmortel.
Op een zille beempts int meerendonck.
Op een eusel aen de buckenroyvoort.
Op een zille beempts int heepensbroeck, geh. de neteldonck, gelegen op de
neteldonck, reeg. west op de slaghe.
Wouter Vyts van synen bure, ende een zille lants ende half de schure.
Op ontreynt 3 boender heythoeven.
Henrick Schuytens op ontreynt een boender heythoeven, ghedeylt tseghen
Henricken Oems.
Op een heythoeve oft lant, houdende tsamen 2 boender.
Van den cortshoeffken by den zonderdyck op lutten block.
Op een eusel geheeten dcalvereusel.
Op 3 boender lant op die dievoort.
Op tneereusel.
Op landt ende beempt geh. de voordeckers hoeve.
Op een hoeve geh. de boschhoeve.
Op tfierendeel van drie boender heythoeven, gel. opte dievoert lanx opt ghempter
broeck.
Op 3 boender landts gel. aent lierken dal.
Op een block ter zeept ontreynt een boender tseghen de zeender heye, nort aen
reeper put.
Op een heyberch.
Op een heythoeve metten wegaertberghe.
Op een eusel int blaecbroeck.
Aen de ghesteleender beemde ende aen ghempter broeck.
Op een boender beempts achter hove int climperbroeck.
Op 6 zillen landts, boschs ende heye gheleghen opten dinnenboschberch.
Op een boender aen de hoverheye int tuttenbroeck.
Van lande geh. den paddenpoel bij hovelmans hoeve.
Opten dienhoevel ghel. oest de rogghenstrate.
Van een beemde inde meerendonck houdende een zille bij de slaghe, van huyse
ende hof ende een boender landts by den rogghenpleyn.
Op een eusel aen de steenvoort geh. den quaden coop.
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Op een block geh. sconblock aen de rollekensstrate.
Op huys ende hof opten dinnenboschs reeg. zuyt de besselenhoeve, noort de strate
daer die schuere plach te stane tegen den putte.
Op 2 boender beempts by den scerpenberch, noort dat geelsche broeck.
Op 3 boender broex, riende tseghen Dielis ter monick gheleghen opten zwerten
grecht.
Op een zille int raepbroeck op de spreedonck.
Aen thaexbroeck aen de heye.
Van 3 boender beempts by den rooden wiel.
Van 3 boender beempts west by sduvels ketel.

Den chijns in den hof van Reedeken te Bamisse.
Op 3 boender landts gel. opt wiltbroeckvelt.
Op 3 zillen eusel gel. ter heyen.
Op 3 boender driesch geh. de wildernisse.
Op een wech by de steenvoort.
Op een boender beempts aen de diebroeckstrate.
Op huys ende hof... reeg. oest aent wiltlandt.
Op een zille landts opten gheer.
Op een stuck beempts int lanck rot.
Van lande aen eysmeerberch.
Op twee boender landts tot boekenrode.
Op twee stukxkens landts op ten biesacker by den honskerchof aert.
Op de hellicht van een blocxken gel. in de stoxkensstrate.
Op een stuck landts geh. den lammerberch.
Op een hofstat ter loect.
Op 3 zillen beempts achter den monick, riende met Onser Vrouwen zillen.
Op een boender landts opt loecter velt.
Opten mortel.
Op 3 boender landts geh. den haechdoorn.
Op die hoeve ...... aent hoelven geleghen, omgaens de heyde.
Op een zille landts aen den zittaerden wech.
Op een beempt ten rode op de nethe.
Op 3 zillen landts geleghen by tzalig ven.
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Eenen beempt op de reekensvoort; in die meerendonck.
Van een blocxken aent boemken.
Op lant op buckenroyvelt aen die heyestrate ende aen den steenhoevel.
Op 3 boender broecx gel. in tsittaertbroeck.
Op een eusel voer srynsschen (sic), een boender aen den rynsschen berch.
Op een eusel int blaecbroeck.
Op een boender landts gelegen achter dobbersven.
De hoeve aent dreethol.
Op een boender beempts int climpterbroeck.
Op een boender beempts gelegen int roeyer broeck.
Aen de hoverheye int tuttenbroeck.
Op twee boender beempts by den scerpen berch.
Op een zille daer den buer plach op te staen.
Op een zille lants geheeten tfalken block.
Op een zille lants opter (ten?) gheer.
Een blocxken geleghen in de stoxkensstrate.
Op een boender beempts in die stocke aen erve tsheeren van Nassouwen gheleghen
ghereedonck, zuyt Jan van Tristvelt, west... enz.
Meester Willem van den Perre stont op Jan Permans op ontreynt 3 zillen lants
gheleghen by tzalig ven.
Van der (n?) mynter venne, groot ontreynt 3 zillen by den monnickeusel.
Een stuck lants aen den steenhoevel.
Op een block aen de strate tgenepassche.
Op die meewaertshoeve aen de heye, oest ter berctwaert...
Op 3 boender landts by den heeperre (of heiperre?).
Op huys ende hof metten lanterve daeraen geleghen opten cruytenberch(?)... noort
dat echels ven.
Op boender lants aen den haechdoren.
Op 4 boender broecx geheeten thaexbroeck.
Int wiltbroeck zuyt de middelbeke.
Boender lants gheleghen ter locht.
Op een zille lants gheleghen teynden streetken.
Op een boender lants gheh. dat zoo landt.
Op een eeussel aen den peesendyck.
Op een zille beempts in die braect.
Een eussel aen de diebroecstrate.
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Op een stuxken beempts by heeskenscolck, noort de nethe, zuyt de heye ende van
den beemdeken aen den heeskenscolck.
Op huys ende hof tsittaert opt haselere, zuyt den holenwech.
Op een zille beempts aen de slaghe gheleghen.
Een boender beempts ghelegen aen den ghisen beempt.
Op een stuck lants aen de hoeleycke.
Op een zille broex aen skupersdonck.
Bosch ende heye gheleghen opt loectervelt.
Boender lants opten cuytenberch.
Peeter van Strale op een heythoeve groot ontreynt een boender.
Deselve op een hoeve aen den paddenpoel.
Dat cloester van everboer van den goeden van den haghenberghe.
Meeus Ghisels van den hoeve van leemputte.
Op een hoeve gelegen aen erve Lijsbet van der strale.
Van den goeden van den leemputten.
Claeys Verclemen stont op Willem tsasen op de boys hoeve groot 1 1/2 zille
gheleghen aen de heye.
Op een eussel aen de lancdonck.
Een boender ghel. aen de doeleynde aen den zavel, zuyt de nete.
Landt in den bogaert driesch.
Aen den mortel, neven het groot block, oest dat wyt velt...
Jan Aliten stont op Gheert van boxstyl voer Jannen van buckenroyt van een beemde
op de craenvoort, oest aen tgemeyn broeck.
Achter den kerchof aen de achterste stichel.
Een zille lants aen den biesacker.
N.N. op 3 zillen lants daer sinen wigaert op staet.
Op 3 boender landts, west scosters bosch.
De abdisse van Lynter van der moelenstadt, reeng. de moelestrate.
Deselve van twee stuxken landts daer ane gheleghen in de vorst die wilen waren
die wersberch hueven ende van den lande gheh. den cleynen voest.
Op een zille beempts op de vloet aen mynheeren van nassauwen vloet.
Op een stuck landts geheeten dat achterste block aen de wegenhoeve, reeg. oest
crop streetken.
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Op een zille landts gelegen in den paschs.
Op huys ende hof ghelegen aen Jan Paschmans erven tgenen paschs ende op een
stuck lants geheeten de weyn hoeve ofte den roef.
Op een zille landts aen den hooghen bergh.
Op een stuck landts aent stoxken, aen den ernster wech.
Op een stuck landts tusschen beyde straten int lierken dal.
Aen craenrijt. Int oesterblock. In de braect. In die pouwelsdonck. Een zille beempts
op bouwensdonck.
Opt loectervelt.
Op landt tgherheyden geh. dore block.
Te buckenrode teynden skupersdonck.
Aent loecter veken.
Op een half boender boschs ende heythoeve gheheeten dat echellandt.
Op een half boender aen die woestine.
Een zille lants geheeten dat eccout.
Op huys ende hof ghelegen tot gestel op den garshoevel.
Tot buckenrode opten steenhoevel.
Opten uitfanck tgheerdonck.
Een boender lants gheheeten dluyfblock.
Op een zille eusel op die haverdonck.
Op een boender beempts gheh. den deenschen drinck.
Aen den morsmortel.
Opt lauwaertsblock, reeg. zuyt de lauwaertsstrate.
Een boender beempts in die ghesteleere beemde.
Op een stuck erfs geh. de vriesdonck.
Op een zille landts geh. donghesken, reeg. aen die ghesteleere beemde, west de
stockmortel.
Op die hoeve aen tkievitsven.
Opten hof achter wilen Henrieke onder de lynde hoff tusschen thuys ende de zoe.
Op een hoefken tot ghestel aen de hoeve daer de slachmolen plach te staen.
Een pleck erfs gel. opden berghe.
Wyer Chys. - Den chys ons tsheeren van den wyer op Ste-Remysdach te heffenen
in den dorpe te Meerhout.
Op een beempt dat eenen wyer plach te zyne gheleghen aen die schoor heyde aen
de wolfdonck.
Op een bosch gheleghen int ghermter broeck.
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Op eenen wyer reeg. suyt die scoerheye, den ghemeynen aert van Balen.
Den houtbeempt.
Op een boender landts gheh. de keysere.
Op een eusel ende wyer aen de wolfdonck, reeg. aen den speedyck.
Op een boschs gheleghen int ghermter broeck.
Op een heyeusel in smolderen bosch (Geertruyt Smolderen).
Op de hellucht van een beemde op de eskensvoort.
Het koe eussel.
Op 2 boender beemts achter den monnick dyck.
Op 3 zillen landts gheh. dat staken block.
Een boender beempt gel. opt zwert broeck.
Op huys ende hof ter heyden.
Op een zille beempts gheleghen op dese zyde van de hoelst.
Een boender beempts in bornberghebroeck.
Op een block op ghenen gheer gheleghen.
Een boender beempts aen den beerwinckel.
Op een deel heythoeve, oest aen St-Mertenseusel.
Op een schuere met zekere erve daer aen gheleghen int hoelven.
Een boender landts int echelsven.
Opten opstal aen die heye.
Op die meeuwaerts hoeve.
Op ter braken hof boven daer den boer op steet.
Op een cleyn driesschelken.
Een eusselken tusschen de blocxkens tghenen laer.
Een boender landts aen den horvinck op de dweersstrate.
Een stuxken landts aen den manpat.
Huys ende hof aen de heerlemansstrate.
Huys ende hof aen de leewtstrate.
Op landt ende eussel te gader gheheeten tzeers ven.
Van der straten te woutswinckel.
Een zille beempts gheheeten ten dmortelken.
Een boender beempts gheleghen in de lyschryt aen thospitael van meerhout.
Den verbernden hof, oest de woutwinckelstrate.
Op een zille eussel gheheeten den deens hornick.
Van der straten te woutswinckel.
Op huys ende hof metten landterve gheheeten de keyserie.
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Op een boender eussel gheleghen in den wolfsberch.
Op 3 zillen erfs som landt som eussel opt vogelseynde, reeg. west de wouwergrecht.
Op alle die goeden op dobbersvenne ende eusselinghe op die wouwe, reeg. zuyt
shertoghen heye.
Die goeden van den leemputten.
Op een blocxken ter zeept.
Op een block tgheerseept.
Op een boender landts oft heythoeve gheleghen opte dievoert.
Op een block aen den moert plachs.
Op een block voer den haghenberch.
Op een block ten rode gheheeten droeyblock.
Op huys ende hof ende lande aen de zeynder heye.
Den rietbeempt by de palen van Olmen neven den hooghen beempt.
Margriete Aertsoens, op 3 roeye dycx (daer het spuelt) dien sy houden moet op
haeren cost over te vaeren.
Jan Sclercx op 3 roeyen erfs aen zyn paenhuys te meerhout by die plaetse.
Op twee boender lants int hammerbroeck achter hoversteen(?)
Boender lants tseghen de zeender heye.
Op 3 zillen som landt som beempt gheheeten de voordekens hoeve.
Op 3 boender lants ten rode.
Op 1 zille beempts gheleghen int riet int heepensbroeck.
Op 6 zillen boschs west tcloester van ghermpt (dat ghermpter broeck).
Op een stuck landts aen den plachs.
Een zille eussel opte dievoort liggende op de palen van meerhout ende van quaet
mechelen.
Van den huys, pleech te syn ene erffelycheyt, noort ter straten uytgaende opten
dinnenboschs, west de strate tseghen den dienhovel.
Den voeghs chys wilen was van meerhout.
Tgodshuys van lynter op des voeghs beemt gheleghen lanx neven dlanchof noort
ende den watermoelen oest.
Jan Mangelschots opt paenhuys metter cameren ende metten pleyne... zuyt
sinte-Mertensblock.
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Aert Spaepen van der vroeyvrouwenhuyse metten hove neeven moerkens hoff west
den boogaert dries.
Op een stuck landts gheheeten de hille.
Op een stuck lants achter troenen troens kinderen.
Een bosschelken gheheeten moortboschs. Stuck landts geh. die vier boender.

Plaatsnamen te Retie uit de eerste helft der XVIde eeuw
Op het Staatsarchief te Antwerpen berust een gedeelte van een leenboek waarin
geregistreerd zijn de leenen die verheven werden van het leenhof van Retie. Het is
een perkamenten register geweest van 32 folios of 64 bladzijden, maar de 12 eerste
folio's zijn verloren gegaan. Het is dan ook uit den doorloopenden tekst dat we den
aard en den ouderdom van het stuk moeten opmaken. Het schrift verwijst naar de
XVIde eeuw; uit de later bijgeschreven teksten, - die datums vermelden, - blijkt dat
de aanleg van het boek in ieder geval dagteekent van vóór 1559, en zeker niet ouder
zijn kan dan 1500.
We nemen er hier het voornaamste uit op.

Teksten.
Item Jan Mertens hout te leene by coope van Mathysen van Herck een seyltijt beemps
gheheeten de cleyn quaeste, reenende oest aen erve des selfs, zuyt de nete, west goris
meeussone, nort de strate.
Item Jacob van Dale en Mathys van Dale houwen te leene de helft van eender
heyen reenende oest aen Jan Blocx erfg. zuyt ter strate, west claeus claeus alias
leirmakers, nort ter scherpbeempsstrate.
Item Goyvaert van Bruyssel Gheertss. hout te leene huys, hof metten erve daer
ane ghelegen op te metsen, houdende tsamen omtrent een cleyn lopen tsaeye,
reenende...
Item Katline Raymakers hout te leene een stuck lants met eenen driesch houdende
tsamen ontrent 4 1)2 lopen tsaeye, reenende....
Item Katline Raymakers hout te leene een half buender heyen gheleghen op te
metsen...
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Item... een eusel opte metsen, zuyt aen des heren van Rethy erve...
Item drye lopen tsaeye lants gheleghen opte metsen.
Item een heye gheleghen opte metsen.
Item een beempt geheeten den proestbeempt houdende ontrent een dachmael
gheleghen in de metsen, nort aent loopken.
Item ontrent 2 open tsaeye lants gheleghen opten boentuyn oest aen Jan Caymox.
Item een heye met eender cooyen daer op staende, houdende ontrent een buender
gheleghen tot overbroeck aen de reest... (reeft?)
Item een heye opte metsen, nort de metsenstrate...
Item een eussel gheleghen tot overbroeck.
Item een heye opte metsen houdende ontrent 13 bunder.
Itel magriet marien van den vloet hout te leene de metsenstrate alsoo verre als haer
erve reyct.
Item een eussel gheleghen opte metsen.
Item een driesch gheheten den haverdriesch.
Item een heye gheleghen aen de cooyen.
Item eenen beempt gheheeten de cleyn quaesten.
Een block gheheeten dat boonblock houdende ontrent 6 lopen tsaeylants.
Een lopen gheleghen tot overbroec in den boontuyn.
Een stuck erfs gheleghen by de quaesten, gheheeten den cooyen smeel dwelck hier
voertyts op ghegraven is geweest, daer hij een cooye op geset heeft.
Een stuk land... west den ghemynen cooyen smeel.
Een eussel gheheeten dat cooyen eussel.
Item N.N. en N.N. houwen te leene seven zeyltijt beemps gheheeten de quaesten,...
zuyt op de nete, nort aen de cooyen strate.
Twee beemden gheleghen in de quaesten met eenen eussel gheheeten den
hanenberch.
De helft van eenen eussel groot ontrent eenen zeyltijt ende ontrent 2 lopen tsaeye
lants daer ane gheleghen ende ontrent 2 zeyltijden beempts.
Item Katlijn Bocx hout te leene een cleyn half bunder euselinge.
Een beempt gheleghen in de quaesten...
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Een half zeyltijt beempts gheleghen in de quaesten reenende nort den cooyen smeel.
Item de helft van der metsenstrate.

Plaatsnamen te Vorst in 1442
In het Staatsarchief te Brussel is bewaard in Chambres des comptes onder nr 45034,
een register van 19 folios waarvan de eerste hoofding luidt:
‘Dit is mijns heren chijs van brabant die men hem sculdich is te verchijsen te Vorst
ende te Meerhout van ontvanghe van sier straten, in den ieersten te Vorst.’
Hierna volgt: ‘Dits den ghemeynen chijs te Meerhout... te sinte Rameysmisse te
betalen.’
Maar voor Meerhout zijn het al persoonsnamen.
Voor Vorst zijn het meestal cijnsen van uitgangen of uitvangen, b.v. ‘Lodeken
Loeds van wtghanghe vore sijn huys tusschen Gyel Peermans ende Lysbeth Heynrics.’
De plaatsnamen zijn dan ook in dit cijnsboek zeldzaam.
We vinden ‘van wtghanghe voer syn dore op mierlar, - op molenhoefken, - die
hoegstrate, - in de galenstrate - aen die houwer(?) eyckestrate ende die boghartstrate,
- by thoghe block, - in gheenbroec, - van wtvanghe ghelegen te vierstaey aen een
block, - van een wtvangh voer de manpatheyde, - op die wenheyde (ook wensheyde),
- Henric in de Borch van den wtgh. aent voirtken, - van den molenstappe, - die hoeghe
haghe, - te bezauwen, - theylichgeesteusel, - in de hoolstrate, - Willem in de scure
van den wtghanghe voer syn dore, - tusschen dat laerveken en N.N. - die dwerstrate
- Giel Peermans wilden beemt, - opte leewerkenheyde. - den langhen dyc tot eyndout
wert, - in de mortelstrate, - aen dosseneusel, - in die bessendycstrate, - aen die
galenstrate, - in de doetstrate, - neven de putstrate.’

Plaatsnamen te Mol in 1472
In het Staatsarchief te Brussel, Chambres des comptes, nr 45007 bevindt zich een
register van 41 folios met hoofding:
‘Dit is des hertogen chijs van brabant tot molle, die ver-
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schijnt op sinte Steevens dach, ende was ghemaect int jaer 1472.’
Als plaatsnamen noteeren we:

Teksten.
van een halve zille lants opten paelstock.
van eenen huyse by dlaer.
van eenre woninghe te over laer.
van eenen huyse aen de plaetsse.
op een stuck lants geheten in den bosch neven onser vrouwen lant.
van der nuhuysstrate.
een half buynder lants op scepspat.
van den goede van sceps.
van een buynder lants gheheten dbusselken achter den scoerberch.
achter den berch van schoer.
van den dyck te schore.
van lande by de hoech wouwe opte zoe.
van huyse ende hove te balen by de fabrijke.
van eenen beemde gheleghen aen peetersdyck.
van een buynder van der gemeynder heyde te meerhout.
op een block in cransven.
N.N. van ene ryole dat dwater leit uter neeten in horen wouwere (wouwe).
van 2 dachmael lants op dmerghen stoc.
van enen beemde gheheten de biest ghelegen ten broeke.
eenen beemde aen sceps dyc.
op een stuc erfs in de nyeu strate.
op een block in de enghe strate.
van eenen huyse opte sluyse.
van eender sluysen te weselfort om syn bemde mede te wateren.
aen de strate te molle.
van enen stucxken lants opten nudacker.
van enen cleynen blocxken dat katlinen sceps was der beghyne.
op een block gheheten sceps block.
een stuck lants aen den postelschen wech gheheten dat lantstuck.
opten dyck over die vorste brugghe.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

619
van enen bemde gheheten callekens bemdt.
van enen stuck lants ghelegen opt waterlaet.
van een buynder lants op die nudde acker
van enen bemde te hoelst.
van enen bemde int verbornde broec.
van ene sluyse boven gompelder dyck, staende in de nete.
van goede aen die most.
op die donck in de most.
van enen bemde by spes dyck.
aen den dyck te molle aen de achterste brugge.
her Jan van den plycke van de gruyte van molle.
van een sluysken by beldervoert.
van den wintmolen te balen die Lambr. Wouters dede maken.
tgodshuys van postel van enen sluysken tusschen der halmeyen dyck te rysberge
ende tcoeyeneusel van weselloe.
van eender sluyse te molle achter de spruyte.
van eender zillen lants te balen in dalenberge geheten, aen deen zyde de vroente...
van eender sluysen ghelegen opten hoogen weert.
Jan Neels van crouwels ende kellekens beempde.
van lande op de soe.
van der sluysen op beneker dyc.
van enen vlaschaert.
Hierop volgen de cijnsen te Bladel (fo 26).
Als plaatsnamen komen daar voor: hillenacker, montacker, wyerbocht, de strepe,
kercstrate, holle strate, berghe, heybocht, coppenbocht, tsolders erf, culits bucht,
hellestrate, de vroent, ten zantberge, zwertsackeren, in de eyndoefs hoeve, van den
lanenbeemde ende van den loorys, yndoefs hoeve, in de pollenstraet, aen de
heerlestraet, den herlenbucht, aent helleneynt, den sceepkens acker, den wouwerbergh,
den riembeemt, de pollenhoeve, op den bocht aen die beerscot.

Plaatsnamen in het kwartier van Zandhoven in de eerste helft der XVde
eeuw
Op het Staatsarchief te Brussel berust onder nr 44986 van de Chambres des comptes
een cijnsboek van de hertogelijke cijnsen die door den hertogelijken rentmeester van
Lier werden
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ontvangen. De eerste bladen en dan ook de titel zijn verdwenen. Het bewaarde zet
in met cynsen onder Zandhoven.
We noteeren:

Zandhoven
Teksten.
Wouter van wesenbeke de bastart van een halve buender heyden gheheeten dat
ketterle.
Van 2 dachmalen beemts gheeten de dierhage.
Van eenen beemt geheeten tzaert (verder de zaert).
Van eenen hoffstad in scoutvorst.
In hoevelerenbroecke.
Heinric van der boesdonc.
Van een stuc lants geheten troesterbloc.
Jan van der hemeldonc van der dyerhaghe.
Van 2 buender geheeten de dierhage en een vierendeel in de goede ter keele.
Van der loeffoert.
Neven laesscots beemt.
Willem van der blaect.
Van eenre hofstat in hovele.
Gheert van wesenbeke van eenen huse ende hove gheleghen te zanthoven bi de
plaetse.
Van drie vierendeel beemts gheheeten de loeffort.
Van een half vierendeel in hoevelerenbosch.
Van carydochx beemt (ook caridox).
De beggharde van Antwerpen van een buender beemde in hovele, laet dair af nout
vrederyts.
Vaneenen beemde gheleghen bi beemderhove.
Jan Brugman van eenre hoffstad voer syn doere dair syn scure op staet.
Van eenen stuxken vroenten gheleghen te Halle bi de plaetse.
Heyn Haelbosch van vroenten voer syn huys.
Van een buender beemts in de elsryt (ook int elsryt).
Van een vierendeel lants ende van eenen huyse in echelmortere.
Van caridochs beemt in hovelerenbroeke 6 d. Item van denzelven beemde te
ghewere 6 d.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

621
Van den mundelaer dat Matheus van Halle was.
Van eenen beemde in eghelmortere.
In pulrebosch in scoutbroeke.
Aen de molenheyde.
Van der cleynder elsryt (In delsryt).
Van anderhalf buender beemts in desryt in tzaert.
Van Willems weghen van maloes.
Van den goede ter haesdonc.
Gilys van der hellen van een streepken lants.
Jan van den style van een ovenstat te ghewere.
Katelijn van der varent van der woestine in pulle.
Van den wyelbeemt bi spapen van pulrebosch.
Van een eusele dat heet vassele (tvessele).
Van een heyden in pulrebosch gheheeten de heydendonc.
Van een bosch dat heet daesdonc.
Van Jacobs weghen van herenthovele.
Van Wouter Goedens weghen van der withaghe.

Pulle
Henric van der Braken van eenen vierendeel gheheeten den braken beemt.
Te pulle aen den molen neven den plasch (bi de plaeschs).
Lysbet van den style van pulle van waerscape.
Van den zegbroec.
Gheert van wesenbeke van eenen plasche gheleghen voer Lysbetten doer van pulle,
houdende een half boender luttel min of meer.
Jan van maloes van 2 boender in abroec.
Van twee boender aen langvenne.
Van den goede ten goer.
Van een buender lants in laerdervelt.
Van eenen beemde int nuwe broec in malle.
Van eenen beemde gheleghen in steenscot.
Van eenen beemde in pulderlaer.
Van beemde die men heet de groote mortere.
Een vierendeel ter voert.
Dire vierendeel te pulrebosch opte caerte.
Twee buender heyden gheheeten dat roesbloc.
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Van drie vierendeel lants in de roest, ende van een heyden oec in den roest gheleghen.
Van goeden dat heylen van salleffel was.
Aen die roeststrate.
Van Aert Boudens goede in pulrebosch gheheeten den greysync.
Van Mergriete withaeghs weghe van een vierendeel lants bi rumelterre dat nout
scoermans was.
Willem Henricsone van de boesdonc van huse ende hove geleghen in de boesdonc.
Van een buender bosch gheheeten den ossenbruel; item van een heydebloke.
Van een buender aent langhe venne.
Jan Jacobssone van herenthovele vanmyeshoverdervelt.
Heynric Arts Iden van myeshoven (een hoffstat in myeshoven).
Van lande dat men heet den cattenberch.
Van Aerts weghen van meshoven, van huse ende hove gheheeten de scage.
Van een buender lants gheheeten de caert.
Van den brakelbloke.
Een beemt in zoersele bi hodonc.
In ghelmele. Item van een buender aen de paelwilghe.
Van twee buender beemts op pulderdyc.
Een hoffstat in waterpulle.
Van een inslaghe in ghelmele.
Aen tgoet ter caert.

Halle
Van 20 roeden te waerscape.
Her jan van der maesvoert van den molen.
Item van haghelsteens goede.
Van een beemde in eyndonc gheheeten toemaet.
Van een hoffstat bi den eynde.
Van lande in de strate van ghelmele.
Van goede in despt.
Van een stuc beemts int ketterle.
Raes van Duffle van goede in nylerode. Item van een heyden
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bi viverceerne (viverteerne?) Item van waerscappe voer syn huys.. Int velt te halle.
Van eenen beemde gheheeten techelken in halle.
Van een stuc lants gheheeten de bercacker.
Van een buender lants opt despt (bi hodonc).
Van een bosch gheheeten de dicke heyndonc.

Ouden (Grobbendonk)
Aen lande bi de hulst.
Rutgher van Ouden van een hoffstat.
Van den stocbeemde.
Clarissien van ghelmele van den goed te nyeshove.
Van den elscoet in abroec.
Van een buender beemts dat Wouters van nysele was aen de langvoert.

Massenhoven
Petrus van der kele van een luttel, daer syn scure op steet bi der molen ter kele I d.
Van een buender ter scaghe.
Van een heyen ter woestine.
Van een inslaghe gheleghen aen de bevaert toebehoerende den goede van der
scaghe.
Vierendeel aen den goeden ten dale gheheeten dat heyebruel.
Gilys asselberchs in zanthoven van een huse ende hove aent keelken.
Willem van den broeke, van der nuder ryt (onder Zandhoven).
Van een luttel heyden bi dorseken (Zandhoven).
Een buender heyden gheheeten den bredenscoet.
Van een hoffstat aen tsollevelt (Zandhoven).

Het cijnsboek voor Borsbeek en omliggende van Willem van Sompeke,
18 Mei 1469
Het staatsarchief te Antwerpen bewaart een perkamenten erfcijnsboek dat zich zegt:
‘geextraheert ende gecopieert vuten ouden chijnsboecken ende rollen in den jare
1469, den 18den
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mey’, en hebbende toebehoord ‘wijlen Willem van Doerne die men heet van Sompeke
nu toebehoirende mijn heere Coenraerde Schetz’. Het werd dus herschreven in het
midden der XVIde eeuw.
Voor taal en plaatsnamen kunnen volgende interesseeren:

Teksten.
WOMMELGHEM. - Een bunder gelegen aen schynvoirt.
Twee bunders ghelegen aen deyckstrate.
Op een stede geheten middelborch.
Van eenen beemde gelegen tot gheylen voirt.
Van eenen beemde gelegen te craeyele.
Een stuck lants te craeyele geheeten den steckackere.
Een stuck lants geheeten de mierssche(?) aen de cromstrate.
Het gotshuys van Sinte Bernaerts van der hoeven te goids nackel.
Van den goeden gelegen te goedsnackel.
Van huyse ende hove te steynen cruyce opden hoeck.
Een stuck lants geheeten den stobberdonck.
Huys ende hof gelegen te schyntvoirt.
Item gelegen te dornhoven.
Van goeden gelegen op de hulst.
Van den huyse gestaen tot Wyneghem by den vloet, geheten de craen.
Van eender steden gelegen tot Sompeke.
OELEGHEM. - Van een huys ende hof gelegen in den sach.
Opten willich mortelle.
Aen die spaender voert.
Opt goet te roeye.
Van den goede ter eycke... op tsolaes.
Twee bunder lants geheeten tgoet ter wildert.
Op een halff bunder beempts geleghen in gheen langhe laer.
Een half bunder lants gelegen int naeldelbroeck... op naerdenvenne.
Een vierendeel beempts gelegen aen tpaelgat toeleghem.
Huys ende hof aen der kinder booncopers erve.
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Opten spieghelschen hoff daer onderpant af is de guldevoetsstede geleghen opde
blaect.
Die driehoeck te heyndonckwaert.
Een beempt gelegen in ransterbloke.
Op dat Engelsche block (ook Ingelsche).
Een beempt gelegen int goer... neffens tgoet geheeten den cappruyn.
Int ghoor opten waterlaet een half bunder beempts dat jaerlycs te wissel gaet.
BROECHEM. - In die biest.
Een half bunder lants in tnaedelbroeck geheeten het raepblock.
RANST. - In den sach; den heyaert; in de ranstersche strate; maesbloke aen de vroente;
een stuck lants dat geheeten is stobberdonc.

Plaatsnamen uit het hertogelijk cijnsboek van Lichtaart 1443
Teksten.
(Chambres des comptes nr 45565.)
Van den meergoire. Opten meergoir. Opt meergoir.
Van Jacobs wegen van huekensberge.
Van Reyners bruele.
In de leysenstrate.
Van Henrics gobbescots wegen.
Jan Pays van den goede dat thijs verquaest was.
Van svisschers bruele.
Van 2 buender beems gelegen in abrouc.
Van den boecvenne.
Van der bree ryt.
Van eener heyden in ghestel.
Opten steenhof.
Van der bree ryt dat lijsbet van der quaest was.
Van spoerlair aen den langhen berch.
Van den rotte.
Aen den nyeuwen dyck.
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Van eenen eusele geheeten den breeden ryt.
Een stuc lant geheeten dongenacker.
Van moure op den patten putte.
Op eenen beemt aen de roeylake.
Van eenen beemde gheheeten drodeken.
Van eenen bruelkine in de leysenstrate.
Van weyde in asbrouc.
Van der boschstrate ende van eenen wtvange bi tveken aldaer.
Van eenen wtvange bi scoere dyck.

BLadel (1443) (zelfde cijnsboek)
Aen den billenacker.
Een stuc lants geheeten den montacker.
Een buender lands gelegen by wierbocht.
Die strepe gelegen by die raemstrate.
Van der pellen hoeven.
Van den raembeemde.
Van een huyse gelegen aen den hoevel.
Van den hove gelegen aen de hellestrate.
Van huys ende hove gelegen ten berge.
Van lande geheeten den jans acker.
Van den coppen bocht.
Van der buecht neffens Aerdts verhellen.
Van een buender beems gelegen by culents bocht.
Van huys ende hof gelegen ten zandberge.
Van een stuc lants gelegen in den zwerten acker.
Van beemden ende lande gelegen in den eyndoefs hoeve.
Van den lanenbeemt.
Van een stic beems gheheeten den langhen beemdt.
Jan Luten van den heusenbucht die Henrix creyten was...
Van huys ende hof in de pollenstrate.
Aen die heerlestrate.
Van een buender landts geheeten den herlenbucht.
Van een buender lands geheeten steepkens acker.
Op eenen bocht... in den zwerten acker.
N.N. van eenen wtvange daer syn scure op staet aent helleneynde.
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Aen de wouwenberch.
Van een stic lants geheeten dat diddenstic.
Van den kievitshoeven.
Van een buender beems aen die berscot aen den erve dat des valkeneren te wesen
plach.
Van den pollenhoeve.
Op die raemsbeemde.
Gheert die mesmaker van den gheberenden hof ende van drie merghen lands
gelegen in tsennenhoeve.
Jacob van Vorsele wt den minten bocht ghelegen aen die heerlestrate.
Van den donckersbeemt. Van den moerenbeemde ende den nerenacker.
Van eenen beemde gelegen aen die berscot bi die rame.
Jan Wouters sone van den hoyberge van den nederacker.
Jan Rombouts van den tielenvelde.
Van 3 bunder lands gelegen aen gheen dal dat Mathys van harendonc was.
Van erve gheheten den stinenbucht.
Van den heinsenbocht aen die heynsen ryt ende aen die broecstrate gelegen.
Van lande gelegen bi den eyndoefs hoeve.
Van der hoffstad die Ludekens van baesscot was.
Van eenen wtfanghe gelegen by hapersche wirt, wt der gemeynder heyde.
Van eenen wtfange bider ghemeynten gelegen aen tsuennenhoeve.
Van een loeychs wegen.
Van erve gheheeten den stocacker.
Van de hoybocht. Van den mintenbocht.
Van woninge, land ende beemden gelegen bi des nideckeren.
Van den heybucht neffens models erve.
Van een buender lands gheheyten den stapacker.
Van lande gheheiten den neghelbucht (later ook meghelbocht).
Van erve geheten den toelen bocht.
Van lande in den zwerten acker geheiten diddenstic.
Van eener waterspoeyen tot weseloe om die beemden mede te wateren.
Op eenen beemt gelegen bi die berscot. (ook beerscot).
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Herenthout (zelfde cijnsboek)
De kinderen Gillis van zelle.
Van beemde in den weynhof (ook wyenhof).
Van drie vierendeel lands den borgenvorst geheeten.
Van den molenbloxkine te wickevorst dat Henric smaelvoirts was.
Van landen ende heyden gheheeten de hoeve omtrent 2 buender gelegen in
wiekevorst bi hoevender heyde dat Willem van der boedonc was.
Jans kinderen verhaecht van den brevenne gheheeten, gelegen aen leemputte.
Van berchoverheyde.
Van eenen eusele gelegen neffens trot.
Van weyde bi den scrieck.
Op een broec geheeten heystuc.
Van lande gheheeten horst gelegen in wickevorst bi divoir.
Van een stuc lands gelegen neffens die zoutwech, geheeten die hoeve.
Van een hoeve daer zyn huys op staet aen die strate van wimple.
Van eenen eusele gheheeten de scaghe.
Van weyden gheheeten de scaghe.
De gemeynte van wimple.
De ghemeente van wickevorst.
Van der heythoeve te wimple.
Van den molenbloke.

Wickevorst (zelfde cijnsboek)
Van den vlaschaerde gelegen aent cruce.
Van 3 dachmalen beemds op de beke aen die wech van yeteghem.
Van een buender landts gheheeten tcromme stuck.
Van goede gelegen ter ouder brugge.
Merten van der houstrate van den molenbeemde wilen.
Op diepgoir in die vroente.
Van der hoeven opt heylant (Gillis van mercauwe).
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Van een eeusele geheeten dat mervenne (ook meervenne).
Willem van der loe van den goede van mokenborch, van den ouden bogaerde.
Van heyde by theyveken.
Jan Rostal opten boesdries.
Wouter van eertborne opten goorenhoeve aen den soutwerf.

Plaatsnamen in Kempenland (Noord-Brabant)
1340
Het rijksarchief te Brussel bewaart onder nr 45038, chambres des comptes, een
Latijnsch cijnsboek van 1340 dat slaat op een 40 dorpen van Kempenland en Meierij
waarbij Lommel. We teekenen er enkele namen uit op.

Teksten.
In Orscot
De bonis van den speerscocht.
De bonis Godefridi de melkerode.
Egidius van den scueppenscoet.
Van den aderscoet.
De bonis de eillaer.
De piscatura apud spoerdonc.
De bonis van den doren put.
Heyla van den sneppenscoet.
Rutgherus de ertbrugghen.

In Vucht
De gansepoel. - De herlaer. - De haseldonc. - De scorvoirt. - De esschelaer. - De
sneeusberghe. - De wargher husen. - De cromfroet. - De orto vitulorum.

In Esghe
Van den laervenne. - Van den bedacker. - De broechoven. - Vicus de Esghe de merica
sua.
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In Zonne
Concentus de hodonc de merica inter oerle et heshove.
De merica dicta elscot sita apud oerle.
De bonario in scantbroec. - De kellaer.

In Lieshout
Van den heitvelt van der voertdyc usque moniales de hodonc.

In Arle
Dominus de kessel in den ieckendonc.
De pascuis in ieckendonc.
De piscatura dicta hoeldonxmeer.
Van den scelberghe.
Gherlacus de saeldonc de quadam plattea, de modico ante jannam suam.
De quadam merica prope rytvort.
Vanden rytvordervenne.

In Bakel
De uno bonario prope vinkenvloghe.
Joannes de bistervelt.

In Dorne
Van der blaect ende roubrake.
Emundus van der emmelhese.
Utevanc ter emmelsheze.
De prato op heytrake.
De vivario dicto lubrugghe.
De bono super meyel.
De prato in berct.
Van der horenvoert.
Van der bokel.
De creyenstert(?) dicta erpendonc.
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In Middelrode
Aleidis de hoesden de bonis de malberch.
Dominus abbas de berna.
Dominus investitus de hesewyc.
Elisabeth uter hasselt (... in die hasselt).
Henricus de hilsdonc.
Joannes de watermael de honshornic.
Van der hekendonc.
De domistadio sito ten denvelt.

In Ghestel prope herlaer
Investitus de ghemonden.
De manso dicto spordonc.
Henricus van der moerscot.
De bonis prope cattelaer.
Van den rumelaer.
Lemkinus de pettelaer.
De langhelaer.

In Strathem
Cophinus dictus bascot.
Dominus de cranedonc.
De prato in berwinkel.
Henricus filius Willelmi de strathen.
Henricus de polbroec de orto retro horreum.
Liberi Hermanni de strathem.
De hereditatibus Arnoldi de polsebroec.
De hereditate ter locht.
Item vicum de strathem et endoven.

In Stripe
Altare beate Marie in endoven de bonis in welepscot.
De agro de valkenborch.
De palude van den hemelstert.
Elias de welpscote.
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In Oerle
Altare novum in arendonc.
Heylewigis de wol-oven.
Bona de mewen de palude.
De bonis de zittert.
Ludekinus de zeelst.
Investitus de sonderwuc.
Joannes textor de welthoeven.
De slipfoert.
Heilewigis de rundonc.
Molendinarius de waderle.
De molendino de caudenoven.
Heilewigis de wolfshovel.
Van den cranenpoel.
Vicus de cnechtsel et cattenberch.
Van der woesterbraken.
De boecht Egidii.
Lutgardis de zonne de edenbosghe.

In Eersel
Ancelmus van der bocht.
De 3 bonariis in honsbosche, idem van den steert.
Van den wedenbosch (ook wedebosch).
Ancelmus ex nemore de steensel.
De wastinis in eycke, et in scadewijc et alibi.
Van der steenryt.
Ghodescalcus de hoghecasterle (ook hoecasterle).
De domistadio prope ryt.
Enghelbertus de herkasterle (meertijds herkecasterle en herckasterle), (kerke...?).
Ghisel de bovenhovel.
De merica prope craenmeer.
Wautgherus de rythoven.
De prato dicto halvecavel.
Van den wedenbocht op die spegelt.
De vivariis super creielt.
De pratis dictis vloet in eycke et sceepleyde.
De piscatura dicta civoer prope molendinum.
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De vivario prope venberghen.
Van der witryt.
De bonis dictis ten heynshovel.
Henricus dictus priem. - Nicolaus de stocloe.
Joannes de ampenryt.
Van den rosvenne.
De bono dicto caenhoven et gheishove.
Katerina, uxor custodis de quadewassche.
Gherardus de hengheloe.
Van den evenacker. - Van den varenhovel.
Magister de postel de prato dicto vloden.
De bonis van den henshovel.
Joannes de boschoven van der ryt.
Marcelius de vessem de eertbrande.
De bono de worenberghe.
Van den ghewatbroec.

In Lummel
Christina de Cattenbosch.
Pro Leita de luttellommel.
De hereditate Stine de santicule.
Van den endebeemde.
Pro vicinis de middelryt.
Vicini de fine van der ryt.
Vicini van den arde.
Vicini de luttellommel.

In Berse
De dimidio bono de langheryt.
De agro dicto nederhezeecker.
Van den venne de boecstel de obelscheryt.
De merica dicta hoefhoven.

In Tilborch
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Van der hasselt. - Prope overvenne. - Prope steenbeke. - De toerfvenne. - De
abbechoven. - De waderle. - Van den pasghe. - De afterloe. - Prope ludensvort. - De
merica su-
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per hasselt. - De palude in brechte. - De donkerstrate. - De palude de bredewater. In berkel de nido ciconie. - De scarpenberghe. - Van den creyenvenne. - Van der
wilt. - De scepedonc.

Plaatsnamen te Grootloo en Schriek (Chambres des Comptes nr 45581.
- Uit het midden der XVde eeuw)
Dit es den kerssavontchys op Grootloe.
Jan de Cupere van den goede van bolloe.
Aert de meyere van Heinrix goede uter basdonc.
Peter Lams van enen bunder lants met huse ende hove ende 7 dachmael
onderbanken.
Van een dachmael lants opte donc.
Van enen halven bundere lants by Andries bosch van der doelaghen gelegen.
Jan Robs kinderen van Peters goede van goerlaken.
Jan Oliviers van Mechelen over Andries van der doeleghen van enen bossche.
Katerine van goerlaken.
Willem de meyere van grootloe.
Art Beatren van der onderbanken die hi Janne Gheilen gegeven hadde.
Jan de Witte van derzelver onderbanken.
Van een bunder heiden in de eest heide gelegen.
Florys van der moeren van eender hofstad van der cappellen heiden.
Claes van der calsteren van bomen tegen sijn erve een riggiele, lanck omtrent 8
roeyen vel circiter. Actum des woensdaegs 7 dage in julio 1451 jaer.
Mathys Rabs van bomen te setten tegen sijn erve op tsheren strate een boender
lanck bij sijn huys ende hof... op anno 51, 7 dage in meerte.

De meycys op grootloe.
Jan van eyssche van crox waterleede.
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Neven der siekerliede moer.
De kercke ende den heylighen geest in den scrieck.
Van enen buender aen werchter moer.
Neven der monken moer van Grimberghen.
Van Heinric goede van elsbroec.
Willem de swerte van gastmoere.
Willem Nys van enen buender onderbanken neven werchter moer.
Van tween bunderen onderbanken.
Jan Cleinaert van sinen wygaerde op croex water.
Heinric Segers van tscroex heide.
Jorys van Hansbeke van tween bunderen moers die gheerds van hasenberge waren.
Jan Gast die men heet scriecx.
Die van der siekenliede buten Mechlen van haren moere op grootloe.
Van een inslaghe byder schueren voer aen de messie.

Dit es de kerssavont cys in den scrieck.
Jan Giels van sprochiaens goede.
De heylige geesten Remenam, Neckerspoele ende sinte Pieters te Mechlen.
Jan Seghers van wolbosch.
Wouter vermolen ende sint-Jan in den scrieck.
Van enen buender lants nevent gerecht.
Peter van der stappen van tween bunderen lants aen de capelle.
In die scrieckstrate.
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Prijsvragen voor 1940
Kunstgeschiedenis
Men vraagt: Een studie over het leven en het werk van Peter Benoit.
N.B. Het leven van den grooten Vlaming dient naar alle zijden belicht en zijn werk
kritisch en muzikaal-technisch beoordeeld.
***

Tot leden van den keurraad werden door de Academie aangesteld: de heeren A.H.
CORNETTE, LOD. ONTROP en EMM. DE BOM.

Verslag van den heer A.H. Cornette, eersten verslaggever.
Het ingezonden werk, onder de kenspreuk: ‘Gij zult Uw Vaderland beminnen, en
zijne Taal en zijnen Roem’, vormt een lijvig boekdeel van 936 blz. tekst in-quarto
formaat. Het is op de volgende wijze ingedeeld:
In het eerste hoofdstuk onderzoekt schr. de plaats en den tijd waarop Benoit
verscheen. Dit hoofdstuk moet als een inleiding worden beschouwd en bedraagt
ongeveer 50 blz.
In het tweede hoofdstuk, van nagenoeg 300 blz., wordt het leven van Benoit
breedvoerig uiteengezet.
Het derde deel bedraagt niet minder dan 500 blz. en is gewijd aan de studie van
Benoit's werk. Benoit wordt beschouwd als Muziekpaedagoog, in zijn verhouding
tot de Vlaamsche Letteren, en ten slotte als Componist.
Het werk wordt besloten met een studie van 30 blz. over Benoit's Beteekenis.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

640
Schr. heeft aan zijn studie een zoo grooten omvang gegeven dat beknopte
samenvatting geheel uitgesloten is. Blijkbaar, en dit zij tot zijn lof gezegd, heeft hij
een zoo volledig mogelijk standaardwerk over den Meester willen samenstellen, en
wij erkennen graag dat hij daarin volkomen is geslaagd. Die bedoeling valt
voornamelijk op in de studie van het leven en van het werk van den Meester. De
biographie is met de grootste zorg uitgepluisd, zij getuigt van zeer soliede
documentatie en van de zorg om toch maar geen bijzonderheden over het hoofd te
zien. Natuurlijk kan het niet anders of men komt, bij de lezing, onder den indruk van
die ver-gedreven detailleering. Misschien zou het werk gewonnen hebben door
sommige bijzonderheden van huiselijken en familialen aard weg te laten of eenigszins
te besnoeien, - doch dat is een kwestie van opvatting, het zou onheusch zijn zich
over den nauwgezetten en gewetensvollen arbeid te beklagen.
Het eerste deel, Wanneer en waar Benoit verschijnt, lijkt mij het minst geslaagde
omdat schr. zich, wat trouwens begrijpelijk is, heeft laten verleiden tot een groot
opgevat overzicht van het midden der XIXe eeuw. Hij heeft voorzeker een
merkwaardige poging gedaan om den cultureelen achtergrond van Benoit te
bestudeeren, nl. wat hij noemt den ‘overgang van de Romantiek op het romantisch
Realisme’, die vooral gekenmerkt wordt door ‘groeiende belangstelling voor het
nationale en het sociale’. Onder de nieuwe geestesverschijnselen worden aangehaald
het opstandig catholicisme van Lamennais, de heropleving van de studie der
geschiedenis, ook tegenstroomingen zooals Cobden's theorie van den Vrijhandel,
het historisch materialisme van Karl Marx, de verschijning van het biologisch stelsel
van Darwin. Schr. heeft echter een gewaagde vlucht genomen met een groote
tijdsruimte te willen bestrijken. Massale overzichten ‘van Goethe tot Maeterlinck,
van Weber tot Debussy’ zijn niet zonder gevaar, omdat uit zulke panoramische
overzichten eigenlijk allerlei kan worden geconcludeerd. Dergelijke methode, waarbij
het niet voldoende is te pogen gansche decenniën te overzien en ze min of meer te
kunnen bepalen, maar waar ook grondige detailkennissen onontbeerlijk zijn, is
uiteraard wel verleidelijk, maar moet dan ook met volkomen meesterschap worden
beheerscht. Dat schr. bv. de ‘Gothic revival’ toeschrijft aan de actie van Ruskin, is
een voorbeeld
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van de vergissingen die als voetangels op het pad gezaaid zijn, vermits Ruskin slechts
bevestigd heeft wat van het einde der XVIIIe eeuw reeds decenniën aan den gang
was. (Een der vroegste symptomen was de constructie van Strawberry Hill in
Engeland). Lang niet onaanvechtbaar zijn de beschouwingen over het zg. romantisch
Realisme, waar de namen van Daumier, Corot, Balzac, Tolstoï, Dostojewski, Flaubert
en Dickens in een adem worden genoemd, waarvoor men geen andere verklaring
kan vinden dan dat zij tot denzelfden tijd behooren, maar zonder in het minst rekening
te houden met persoonlijke differencieering, met het specifieke dat elken kunstenaar
tot kunstenaar stempelt. Men kan daar den indruk niet weren dat schr. zich heeft
laten imponeeren door de beschouwing van cultuurgeschiedenis in vogelvlucht (laat
ons zeggen Balet) zonder er zich om te bekommeren dat het geen zin heeft namen
als Flaubert en Dickens te koppelen, en dat er heel wat risico verbonden is om, vooral
in de zóó complexe XIXe eeuw, met geweld te willen zoeken naar eenen algemeenen
denominator. Het is een kwestie van persoonlijke opvatting welke ruimte men wil
geven aan het begrip der Romantiek, en het staat den schr. vrij zelfs Zola bij de
Romantieken in te lijven waarbij hij toch maar alleen de algemeene epische alluur
der Rougon Macquart kan inroepen, doch de beteekenis der ‘histoire naturelle’
miskent; in elk geval lijkt mij de bewering bedenkelijk dat zelfs Zola de realiteit door
den romantischen bril blijft bekijken. Waarbij dan de vraag rijst, waar schr. het
niet-romantisch Realisme zal gaan situeeren? Fraai, doch eenigszins tendenzieus,
klinken algemeene affirmaties o.m. uit de bewering dat het leven van Benoit zou
aanvangen ‘te midden van een geweldigen ideeënstrijd’ en van ‘gisting der
cultuurwaarden’, - dit lijkt mij fel overdreven, de ideeënstrijd was niet geweldiger
dan bv. in den aanvang der eeuw; en wanneer men de bijzonderheden nagaat, zou
het zelfs niet moeielijk vallen om teekens te zien van het tegenovergestelde, vermits,
om slechts één detailvoorbeeld te noemen, de Fransche Schilderkunst tusschen de
jaren '30 en '50 een merkwaardige stagnatie heeft gekend. Niet minder aanvechtbaar
is bv. de bewering dat de muziek als ‘een middel tot volksveredeling en
volksopleiding’ wordt aangewend, waarmee de bedoelingen van de toondichters
willekeurig worden verruimd en niet in het minst rekening
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wordt gehouden met het allerindividueelste van den kunstenaar, den persoonlijken
scheppingsdrang, de innerlijke noodzakelijkheid. In zijn uitbreiding van de Romantiek
heeft schr. over het hoofd gezien dat er reeds Realisme kan worden nagewezen bij
George Sand, zeer veel bij den classieken Mérimée, dat Flaubert reeds in zijn eerste
(onuitgegeven) Education sentimentale van 1845 streeft naar strenge objectiviteit.
Dat Le Rouge et le Noir dagteekent van 1831, La Chartreuse de Parme van 1839,
schijnt hem ook te zijn ontgaan; niet zonder beteekenis is het dat Baudelaire in 1845
in zijn Salons zegt: ‘L'héroïsme de la vie moderne nous entoure et nous presse.’ In
de beeldende kunsten getuigt het werk van Meissonier, Daubigny, Gavarni, Charlet,
ook de ontwikkeling van de lithographie, van gescherpte bestreving naar het Realisme.
Ik acht het niet overbodig hier terloops even te wijzen op eenige uitlatingen die mij
niet voldoende overwogen zijn: het lijkt mij dat de auteur zijn eigen bedoeling heeft
miskend, waar hij beweert dat het een eigenschap is van de Romantiek dat de muziek
den mensch met zijn vreugd en zijn smart gaat uitdrukken? Verder spreekt schr. weer
van ‘de romantische neiging naar het uitdrukken van menschelijke gevoelens’, - men
krijgt hier te zeer den indruk dat de schr. zou meenen dat gevoelsuitdrukking het
monopolium van de Romantiek zou zijn geweest, en men vraagt zich daarbij af hoe
het dan zou gesteld zijn met de klassieke muziek? Eenige gemeenplaatsen zouden
mogen worden herzien, bv. waar hij gewaagt van het ‘eerlijke en gezonde
kunstnationalisme’ (?).
Zeer verdienstelijk zijn de bladzijden over de evolutie van de Vlaamsche muziek
vóór Benoit, het ontstaan der muziekscholen tusschen de jaren 1834 en 1850, de
eerste pogingen om het Vlaamsch tot zijn recht te laten komen in deklamatielessen;
ook de lijst der componisten die onvolledig door Benoit werden erkend, heeft schr.
aangevuld met de namen van o.a. Albert Grisar, van der Ghinste, Limnander de
Nieuwenhove e.a. Nochtans dient voorbehoud te worden gemaakt voor de oorzaak
van het gemis aan oorspronkelijkheid: dat schr. de oorzaak ziet in ‘het gebrek aan
nationaal bewustzijn’ en aan ‘de uitstralingskracht van het Fransche geestesleven’,
lijkt mij op muzikaal gebied geen voldoende verklaring voor het gebrek aan
originaliteit. Het is alsof men zou zeggen dat uitheemsche invloed alle
oorspronkelijkheid zou
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uitsluiten? Het moge volstaan te herinneren aan den sterken invloed der Fransche
literatuur op de generatie van Van Nu en Straks waarbij Vlaamsche auteurs zooals
Vermeylen, de Bom e.a. hun eigen aard niet hebben ingeschoten, om de betrekking
van oorzaak tot gevolg op muzikaal gebied te weerleggen. Waar de auteur spreekt
van den toestand der muziek te Brussel en te Antwerpen, zou het de moeite waard
zijn te onderzoeken of de vogue slechts ging naar Rossini, Donizetti, Spontini, Bellini,
Mercadante en Meyerbeer, en of de uitvoeringen van Mozart, Haydn, Beethoven,
Schubert en Weber wel zoo sporadisch waren? Waarom worden Chopin en Liszt
niet eens vermeld? Dat de auteur in het algemeen meer geluk heeft gehad met zijn
zuiver historische uiteenzettingen dan met cultureele beschouwen blijkt nog uit zijn
zaakrijke bespreking van de evolutie van het Vlaamsch tooneelleven; terecht wijst
hij daar op de vruchtbare actie der Flaminganten, door het inrichten van prijskampen
om de nationale productie aan te moedigen.
Schr. heeft voorzeker een ernstige poging gedaan om in breede trekken het gebied
waarop Benoit's scheppende activiteit zich zou gaan bewegen, te omschrijven, doch
misschien zouden zekere conclusies mogen worden herzien, - wij bedoelen hier o.m.
den passus waar hij spreekt van ‘eene uiting van den alogischen gang der
werkelijkheid tegenover de logiek der ideale cultuurgeschiedenis’. Daaruit blijkt
weer zijn eigenaardige drift om zich te bewegen op den glibberigen grond der
cultuurphilosophie; het is niet voldoende steun te zoeken in groote woorden, wij zijn
overtuigd dat er meer te halen is uit de observatie van het verloop der gebeurtenissen,
dan uit het geloof aan een logika der ‘ideale cultuurgeschiedenis’, die in elk geval
nauwkeuriger had moeten worden bepaald.
Het heeft geen nut, de biographie van Benoit in dit verslag te gaan resumeeren,
vermits wij zijn levensloop te veel zouden moeten samenvatten; het is juist de groote
verdienste van schr. geweest het verloop van dit merkwaardig bestaan in den breede
te hebben verteld. Gaarne erkennen wij dat wij geheel onder den indruk zijn gekomen
van het episch karakter van Benoit's leven, ja, het woord heroïsch lijkt ons niet
overdreven om het te karakteriseeren. Een leven dat wel een vie romancée waard is!
Meer nog dan zijn werk, staat het leven van Benoit in het
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teeken der Romantiek: door zijn hartstochtelijkheid, door zijn strijdlust, door zijn
verzet tegen alle denkbare reactie (waar het heusch niet heeft aan ontbroken) door
het idealisme van zijn paedagogie, en in het algemeen door zijn gansche psychische
en zelfs physische levensallure. Aan de kracht van den tegenstand dien hij heeft
ontmoet, aan de pijnlijke moeielijkheden en de bekrompen begrippen die zelfs zijn
ouders hem in den weg legden, aan de schommelingen die hij gekend heeft tusschen
geloof en geestelijke vrijheid, aan de depressie die hij in zijn triestige jeugd heeft
gekend, kan men de ongemeene kracht van Benoit's temperament meten, - ondanks
minder sympathieke kanten van zijn persoonlijkheid, moet men erkennen dat hij als
artist een figuur geweest is gezegend met mirakuleuze begaafdheid en
scheppingskracht, kortom een geboren genie.
Hoeveel typische episoden zouden er in dat overrijke leven kunnen worden
aangehaald? Van zijn eerste muzikale indrukken, van de impressies die hij opdeed
bij het hooren van Le Prophète of van een deuntje uit La Favorite, afgerammeld door
den beiaard van O.L. Vrouwetoren te Antwerpen (waar later zijn eigen muziek zou
klinken), tot de schepping van zijn groote oratorio's en zijn haast dramatischen strijd
voor de stichting van het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium, is het een
onafgebroken reeks van inspanningen en verwezenlijkingen, van zedelijken neerslag
en triomfantelijken opgang die op de meest boeiende wijze door schr. wordt
uiteengezet. Geen bijzonderheid van muzikalen aard is hem ontgaan en terecht legt
hij nadruk op al wat bijgedragen heeft tot de vorming van zijn muzikalen geest.
Daaronder stip ik aan dat Benoit den smaak van zijn tijd gevolgd heeft voor grootsche
koorwerken en massale orkestbezettingen, waar hij den heilzamen invloed heeft
ondervonden van Berlioz; van naïviteit maar tevens van zijn reeds vroeg ontwikkelde
zucht naar praal getuigt zijn uitlating dat hij voor zijn Stabat Mater ‘un orchestre
formidable’ verlangt. Eerlijk gezegd komt de bestendige melancholie van Benoit
onbegrijpelijk voor (tenzij deze zou moeten verklaard worden door zijn dweepachtige
natuur en de toegeeflijkheid van den West-Vlaming voor een zekere wellustige
zwaarmoedigheid, die zich alleen laat vereenigen met een sterk ontwikkeld
egocentrisme), wanneer men bedenkt dat hij van in zijn jeugd den
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wind nogal aardig voor den boeg had: in 1854 haalt hij een eersten prijs voor harmonie
en compositie, drie jaar nadien den Prijs van Rome met Le meurtre d'Abel! Van het
baantje van triangeltikker werkt hij zich spoedig op tot orkestleider en schept reeds
Het Dorp in 't Gebergte. Dank zij den Prijs van Rome mag hij een lange reis
ondernemen, verblijft niet minder dan tien maanden in Duitschland, meestal te Leipzig
en te Dresden. Veel zouden wij geven om meer te weten over de samenkomst van
Benoit en Liszt te München. Het is te betreuren dat Benoit zelf, die zijn heele leven
aan schrijfwoede heeft geleden, niet de minste herinnering over die ontmoeting heeft
vastgelegd. Terecht heeft schr. er uitvoerig op gewezen dat Benoit op die reis nog
niet overtuigd werd door het kunstnationalisme, doch dat zijn aandacht vooral ging
naar het Realisme in de muziek, dat hij gewonnen scheen voor de richting van Berlioz
- Liszt - Wagner. Het bevreemdt niet weinig dat Benoit aanvankelijk de nieuwe
Duitsche muziek van zijn tijd als een reactionnair heeft veroordeeld, doch later heeft
hij gelukkig zijn oordeel herzien. Te Parijs ondervindt hij den invloed van Berlioz
en Meyerbeer; die van Berlioz is van groote en blijvende beteekenis geweest; men
bemerkt ze in zijn belangstelling voor het volkslied (door Berlioz aangewend o.a. in
Lelio ou Le Retour à la Vie), in zijn drift voor grootscheepsche vormen, in het gebruik
der fanfarenharmoniën en zijn vereering voor het koperwerk, o.a. voor de bazuin.
Met veel takt heeft schr. het huwelijk van Benoit aangeroerd. Het is helaas een
der minst verkwikkelijke episoden uit zijn leven, waaruit overvloedig blijkt dat Benoit
weinig geschikt was voor het huiselijk geluk. Moge hij ook een teedere neiging
gevoeld hebben voor Mej. Flore Wantzel, dan zou toch al heel spoedig blijken dat
zijn huwelijk een schromelijke vergissing was, die hem slechts uit zijn humeur kon
brengen en die aanleiding gegeven heeft tot pijnlijke en haast groteske toestanden.
Zij die Benoit persoonlijk hebben gekend weten dat hij, als geestdriftig artist, ook
licht voor de vrouwelijke bekoring ontvankelijk was, doch hiermede komen wij op
een delikaat gebied, en van de innerlijke roerselen van zijn gemoed is ons ten slotte
te weinig bekend om daar iets met stelligheid te kunnen bevestigen, - het heeft dan
ook, in tegenstelling met het pathetisch gevoelsleven van een Berlioz en van een
Chopin en
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den terugslag op hun werk, weinig beteekenis voor zijn uiterlijke, decoratieve, wèl
uitbundige, doch in den grond weinig intieme kunst. Bijzondere aandacht verdient
al wat schr. heeft medegedeeld over zijn vriendschappelijke betrekkingen met Mej.
Constance Teichmann. Deze merkwaardige vrouw, en anderzijds Emmanuel Hiel,
hebben Benoit aan de Vlaamsche cultuurgeschiedenis verbonden. Voortreffelijk
heeft de auteur de beteekenis van Emmanuel Hiel in het leven van Benoit uiteengezet,
ofschoon wij graag hadden te weten gekomen welke zoo al de ‘groote problemen
van den tijd’ waren die de Vlaamsche dichter hem zou hebben geopenbaard!? Met
het jaar 1866 begint de schepping van de meesterwerken, in de eerste plaats met het
oratorio Lucifer. Dan volgen slag op slag De Schelde, het Drama Christi, uitgevoerd
in de St. Joriskerk bij de inhuldiging van de fresko's van Guffens en Swerts, De
Oorlog op den tekst van Van Beers, De Rubenscantate enz. Intusschen was Benoit
rond de jaren '72 in nauwere betrekking gekomen met de politieke vrijzinnigen van
Antwerpen. Wat schr. ook moge zeggen van die geestelijke wending, toch hebben
wij den indruk dat zij niet volkomen is opgehelderd. Doch het is misschien overdreven
er een diepzinnige verklaring te willen voor ophalen? Wij mogen daarbij niet uit het
oog verliezen dat Benoit van huis uit een musicus was, dat hij op het gebied der
wijsgeerige cultuur weinig onderlegd was; was er bij hem een dualiteit waar te nemen
van oorspronkelijke godsdienstigheid en van vrijzinnigheid door overtuiging, dan is
het toch niet onmogelijk dat een zeker wel bedoeld opportunisme niet geheel moet
worden uitgesloten. Men moet daarbij bedenken dat er in de jaren '72, toen de
Liberalen te Antwerpen aan het bewind kwamen, een soort van overmoedige,
vrijzinnige roes ontstond, deels uit reactie op het voorgaande politiek regiem, en dat
de triomfantelijke vrijzinnigheid ook op Benoit aanstekelijk moet hebben gewerkt.
Een bijzonderheid die door den auteur niet wordt aangehaald, omdat hij daar
vermoedelijk niet mee bekend is, is de toen reeds bestaande vriendschap, die met de
jaren nauwer zou worden, tusschen Benoit en Arthur Cornette sr, die toen een
vooraanstaande rol begon te spelen onder de vrijzinnigen, - het zou mij niet
verwonderen dat hij de positivistische theoriën van Auguste Comte ingang zou hebben
doen vinden bij Benoit.
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Onder de vele zeer merkwaardige bijzonderheden die schr. heeft meegedeeld, moeten
wij ook de geschiedenis rekenen van den tegenstand dien Benoit heeft ontmoet in
den schoot van de Commissie der Stedelijke Vlaamsche Muziekschool, die hij sedert
1867 bestuurde. Wij mogen den schr. dankbaar zijn dat hij daar de franskiljonsche
liberale reactionnairs, die de Vlaamsche beweging in een harer voornaamste
organismen stelselmatig hebben bekampt, die elken Vlaamschen vooruitgang
opzettelijk hebben tegengewerkt, bij hunnen naam heeft genoemd, - men kan niet
anders dan met spijt erkennen dat de Liberalen die aan het bewind waren, zich bij
die gelegenheid al heel weinig liberaal hebben betuigd, en hun eigen hooggetilde
humanitaire grondbeginselen systematisch hebben verloochend.
Benoit's strijd voor de verwezenlijking van het Koninklijk Vlaamsch
Conservatorium is een der meest dramatische episoden van zijn bestaan. Hij heeft
daarmee de kroon gezet op zijn werk en niet weinig bijgedragen tot Vlaamsche
beschavingsautonomie. Op boeiende wijze heeft schr. den strijd van Benoit uiteengezet
en daarbij niet nagelaten de nevenfiguren in het licht te stellen die Benoit met raad
en daad hebben bijgestaan, waaronder zijn persoonlijken secretaris Edward Keurvels,
en zijn oude vrienden Arthur Cornette en Julius Sabbe. Naast de stichting van het
Koninklijk Vlaamsch Conservatorium neemt ook die van het Nederlandsch Lyrisch
Tooneel, nadien Vlaamsche Opera, een belangrijke plaats in Benoit's leven, ofschoon
de activiteit van Benoit op tooneelgebied niet zoo scherp afgeteekend was als op het
gebied der paedagogie. Bij het lezen van de uiteenzettingen van den schr. kan men
den indruk niet weren dat hij, in den grond. met Benoit als dramaturg niet goed raad
weet. Zoo tracht hij wel de bewering te weerleggen dat Benoit vijandig zou hebben
gestaan tegenover de Vlaamsche Opera, maar die bladzijden zijn in den grond niet
overtuigend. Vijandigheid van Benoit tegen de Vlaamsche Opera moet natuurlijk
geheel worden uitgesloten. Een Vlaamsche Opera paste geheel in zijn programma,
en zijn proeven op gebied van lyrisch tooneel, o.a. het zangspel Isa en het ontwerp
van Pompeia bewijzen genoeg dat hij ook was opgewassen tegen de moeielijkheden
van het tooneel. En wie zou Benoit durven verdenken dat hij zelf niet zou hebben
beseft wat hij aan de groote muzikale dramaturgen, zooals Berlioz en Meyerbeer,
om slechts
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die te noemen, verschuldigd was? Het lijkt ons niet uitgesloten dat Benoit, die zich
van huis uit meer aangetrokken heeft gevoeld tot de groote allegorische en decoratieve
zangwerken, en die zich op dat gebied heeft gespecialiseerd, afgeschrikt is geworden
door de heuglijke experimenten van het lyrisch drama, rond de jaren 1893. De
ondervinding heeft daar immers geleerd dat niet alleen locale, doch zelfs principieele
bezwaren aan dat genre verbonden zijn. Francisque Sarcey, in Quarante ans de
Théâtre, heeft daarover grondige dingen gezegd naar aanleiding van Daudet's
Arlésienne. Wel heeft zijn vriend, Arthur Cornette, in een brochure die in onze
Vlaamsche vak-literatuur een unicum is, de theorie en het wezen van het lyrisch
drama verdedigd en gewettigd, doch het feit is onloochenbaar dat het lyrisch drama
niet heeft ingeslaan; bovendien is het aantal lyrische drama's in verhouding tot de
opera's zoo uitermate gering, dat men op den duur wel zou gaan denken aan een
innerlijk defekt, dat den bloei van het genre tegenhoudt. Ook hier is het te betreuren
dat Benoit zich niet over de Opera heeft uitgelaten in zijn geschriften, schr. heeft er
althans geen gewag van gemaakt. Wat er ook van zij, kan men zich toch voorstellen
dat Benoit de geboorte en den snellen bloei van de Vlaamsche Opera met de grootste
voldoening moet hebben gevolgd, des te meer omdat zijn vertrouwden, Edward
Keurvels en zijn kweekelingen van de Muziekschool en het Conservatorium, zich
met hart en ziel, en met ware zelfverloochening, aan de Vlaamsche Opera hebben
toegewijd.
Zooals hierboven gezegd, neemt de studie van Benoit's werk het grootste deel van
het omvangrijk boek in beslag. Schr. onderzoekt allereerst Benoit's beteekenis als
muziek-paedagoog, hij gaat zelfs zoo ver dat hij de ware grootheid van Benoit
hoofdzakelijk ziet in zijn opvoedende rol. Schr. heeft hier gretig de gelegenheid
benuttigd om de geschiedenis der Muziekscholen en Conservatoria te beschrijven,
ofschoon hij, om de aandikking van zijn werk te vermijden, zich had kunnen bepalen
bij de geschiedenis van het muziekonderwijs te Antwerpen. Opvallend is het dat de
auteur nergens een voorbeeld heeft getroffen van Benoit's paedagogische denkbeelden,
die wel geheel oorspronkelijk van hem schijnen te zijn. Met de veronderstelling dat
Emmanuel Hiel iets van die paedagogische ideeën zou hebben uitgelokt, kunnen wij
ons moeielijk vereenigen. Was Hiel
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soms een paedagoog? Grooten lof verdient de auteur voor zijn uitvoerige beschrijving
van het zg. muzikaal-philosophisch opvoedkundig systeem van Benoit. Het is goed
dat hij de tegenkanting van den beruchten Conseil de Perfectionnement voor de
geschiedenis heeft vastgelegd. Het is ontstellend hoe dat corps Benoit trachtte te
remmen; maar dat ook een hoogstaande figuur zooals Gevaert zich verzette tegen
alle geestelijke vorming in het Conservatorium, moet voor de bewonderaars van
dezen geleerde toch wel een deceptie zijn. Uit heel die geschiedenis blijkt hoeveel
verder Benoit heeft gezien en hoe verheven en ruim zijn opvatting van het
Conservatorium was. Ter verontschuldiging van een Gevaert zou men alleen kunnen
aanvoeren dat Benoit, door het would-be philosophisme van zijn stelsel dikwijls
aanleiding gegeven heeft tot kregeligheid, en zijn wèl idealistische, maar vaak
nevelachtige denkbeelden, hebben uitgelokt dat men is gaan spreken van ‘l'aberration
des faux systèmes’. In 1900 verscheen het algemeen leerplan, gevolgd van de
uiteenzetting van de Tabelle der Categoriën. Onder dien Kantiaanschen titel was het
uitvoerig stelsel, vrucht van veel jaren studie, samengevat, en het regiem voorzien
van drie groote afdeelingen: de School, het Conservatorium en de Hoogeschool, die
gezamenlijk het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium zouden uitmaken. Uit die
grootsch opgezette organisatie blijkt overvloedig het idealisme van den Meester,
doch de geschiedenis heeft bewezen dat hij niet voldoende met zekere werkelijkheden
rekening heeft gehouden. Zijn stelsel heeft iets Spartaansch in zijn absoluutheid De
vraag is echter of het past in het kader der moderne samenleving? De oorzaak daarvan
moet gezocht worden in Benoit's denkbeelden over het kunstnationalisme en de
opvoeding van het volk. De vulgariseering der muziek, het nader-brengen van de
massa tot de toonkunst is ongetwijfeld een verheven doel en de poging van Benoit
om dat doel te bereiken is een zeldzaam verschijnsel, wel een unicum in de
kunstgeschiedenis. Door zijn propaganda is hij er in geslaagd het Conservatorium
van Antwerpen op zeker oogenblik tot een der meest bevolkte der wereld te maken,
w.t.v. in verhouding tot het aantal inwoners (cf. Lavignac, L'éducation musicale, p.
417). Doch ten slotte gaat men toch den indruk krijgen dat Benoit een heel volk heeft
willen maken van toondichters en executan-
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ten; het blijft de vraag of dat ideaal kon verwezenlijkt worden, of de sublimiteit van
zijn droom vereenigbaar is met het werkelijk leven, met de behoeften ja zelfs met
het welzijn der samenleving? Hoe het zij, staat o.i. het volgende vast:
1o) dat de verwezenlijking der afdeeling Hoogeschool gebleken is, zooniet een
utopie, dan toch voorloopig een faillissement te zijn. Dat Benoit die afdeeling niet
heeft kunnen tot stand brengen is niet meer dan natuurlijk, - de tijd is hem daartoe
niet gegund geweest, en men kan hem bezwaarlijk verwijten dat hij niet àl zijn plannen
volledig heeft gerealiseerd! Van meer beteekenis is echter, dat zijn opvolgers, - en
men weet hoe zij in den geest van den Meester tot gloei-hitte gekweekt waren - er
evenmin in geslaagd zijn de Hoogeschool tot stand te brengen en iets te realiseeren
dat zou kunnen vergeleken worden met Duitsche Hoogescholen zooals die van Berlijn,
München enz. (Het eenig experiment dat gedaan werd, was de aanstelling van den
heldentenor Ernest van Dijck als Hoogleeraar voor zang). Interessante pogingen
werden gedaan, o.a. door den huidigen Bestuurder F. Alpaerts, om de algemeene
ontwikkeling der leerlingen te verheffen door leergangen van Muziekgeschiedenis,
van Kunstgeschiedenis, en het uitbreiden van het programma der
Literatuurgeschiedenis, waardoor het een eenige plaats inneemt onder de
Conservatoria van het land. Maar dat alles maakt nog geen Hoogeschool, het behoort
nog tot het programma van de Afdeeling Conservatorium, staat gelijk met hooger
middelbaar onderwijs, en kan zoomin bestempeld worden met den weidschen naam
van Hoogeschool als bv. het programma der Athenaea.
2o) dat Benoit, in zijn dweepende voortvarendheid, verblind is geweest voor de
noodzakelijkheid en de sociale weldaad van het gewoon onderwijs, dat totaal
opgeofferd wordt aan de muzikale opleiding. Door de jeugd van (kindsbeen af naar
het Conservatorium te lokken, door het publiek te begoochelen met het vooruitzicht
van een prettige, min of meer winstgevende loopbaan, is de jeugd aangemoedigd
geworden om de school hetzij vroeg te verlaten, hetzij haar met het Conservatorium
te trachten te combineeren, wat dan natuurlijk aanleiding moet geven tot overwerk,
soms gemankeerde carrières, en zoo met die methode wel degelijke instrumentisten
kunnen worden gekweekt, dan zijn het in den grond meestal weinig
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beschaafde menschen. Dat alles is de heel bedenkelijke keerzijde van de democratische
opvatting van het kunstonderwijs. Het is opvallend dat de auteur over die kwestie
niet de minste bedenking heeft in het midden gebracht. Treffend is het dat Benoit
aan zijn muzikale en letterkundige medewerkers E. Keurvels en A. Cornette, een
richtsnoer heeft willen laten voor het verdere leven van het Conservatorium. A.
Cornette heeft gedurende jaren een uitvoerigen leergang gegeven van Algemeene
Geschiedenis der Letterkunde, die voorzeker paste in het programma van een
Hoogeschool-afdeeling, en wellicht was de generatie der leerlingen van zijn tijd
uitzonderlijk begaafd om dien cursus te verwerken? De ondervinding heeft ons echter
geleerd hoe moeielijk het is zelfs een elementairen leergang van historischen aard
ingang te doen vinden bij leerlingen die de gewone school al heel vroeg hebben
verlaten, en die van de geschiedenis niet het flauwste begrip hebben.
Aantrekkelijk en boeiend is het hoofdstuk gewijd aan Benoit's letterkundige
bedrijvigheid en aan zijn betrekkingen met onze dichters. Benoit's Vlaamsche Brieven
zijn bedoeld als een hulde aan den geboortegrond in een overwegend
romantisch-historischen vorm. Emmanuel Hiel, Jan van Beers, Frans Gittens, F. de
Cort, V. de la Montagne en J. de Geyter, zijn de dichters wier teksten Benoit heeft
benuttigd. Eigenaardig is het dat noch Dautzenberg, noch Guido Gezelle in
aanmerking zijn genomen door den musicus. Schr. geeft daarvan de volgende
verklaring, die wij gaarne bijtreden: Dautzenberg was niet van Benoit's tijd; en Gezelle
was slechts door enkelen gekend en gewaardeerd, wat niet weg neemt dat Benoit,
als kunstenaar, tot die minderheid had kunnen behooren. Schr. heeft dat ook ingezien,
hij erkent dat de sublieme kunst van Gezelle geen ingang vond bij Benoit die liever
componeerde op de hem aangeboden gelegenheidsteksten. Men kan zich voorstellen
dat Gezelle niet uitbundig genoeg zal geweest zijn naar den smaak van Benoit, - men
kan het betreuren, doch stellig is het dat de poëzie van Gezelle zich al heel weinig
leent tot triomfantelijke, decoratieve muziek. Tot de beste bladzijden behoort de
uitvoerige studie der drie bijzonderste tekstdichters en vrienden van Benoit: Hiel,
van Beers en de Geyter. Ook wordt in den breede het uitnemend Vlaamsch karakter
van Benoit's muziek besproken. Volgens Benoit is het
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raselement niet te zoeken in het overnemen van oude of nieuwe volksliederen, maar
in ‘het zich vertrouwd maken met de rhythmiek en de melodiek der eigen
volksmuziek’. De auteur heeft hier ingezien hoe lastig het is die elementen te bepalen;
hij erkent dat het moeielijk wordt in ‘het kluwen van oppervlakkig nationalisme en
onbewust internationalisme, den gouden draad van het echte en onbetwistbare
nationale element op te sporen’. Aan duidelijkheid ontbreekt het wanneer hij zegt
dat de weg zou zijn ‘de vergelijkende technische analyse der volksliederen van elk
land in verband met de psychologische en sociale verhoudingen der volkeren op
zichzelf en onderling’. De Duitsche historicus Pollmann heeft begrepen met hoeveel
imponderabilia er rekening moet gehouden worden wanneer hij de onmogelijkheid
constateert om een min of meer wiskundige (!!) formule te vinden waardoor met
absolute zekerheid de nationale elementen der volksliederen te bepalen zijn. Wel is
het verlangen van den auteur om die kwestie nader te determineeren te waardeeren,
doch hij heeft zich blijkbaar laten verleiden door een aantal auteurs die hij heeft
gelezen, zonder de kwestie zelf uit te diepen, of - ze gewoon weg te laten. Zoo komt
hij dan ten slotte tot de zeer negatieve conclusie dat de Vlaamsche muziek ‘niet zoo
denkend-philosophisch is als de Duitsche, en niet zoo evenwichtig en sierlijk als de
Fransche’, waarbij dan onmiddellijk treft dat de eerste vergelijking den innerlijken
aard, de tweede den uiterlijken vorm bedoelt. Wanneer daarbij het gezag gehaald
wordt van Prof. Dr. Fl. van der Mueren, die spreekt van de ‘Fransche neiging naar
oppervlakkige schittering en evenwichtige sierlijkheid’, dan vraagt men zich af wat
dergelijke uitlatingen, van een jammerlijke losheid, beteekenen? Men hoeft maar te
denken aan de kunst van Rameau, César Franck, Saint-Saëns, Bizet, Debussy enz.,
om er niet eens Meyerbeer bij te halen, waardoor de kwestie nog complexer zou
worden door de inmenging van Duitsch-Israëlietische elementen. Wij kunnen ons
evenmin vereenigen met beweringen van esthetischen aard, waarvan wij er slechts
een paar aanhalen: dat bv. de melodiek van Benoit ‘het vloeiende’ van die van
Schumann en Brahms (?) gemist; dat Benoit's melodische gave het ‘in adel (sic) niet
halen kan bij de Duitsche tijdgenooten’. Wel heeft de auteur in zijn onderzoek over
het Vlaamsch karakter van Benoit's muziek gepoogd tot
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op de kern te gaan, doch de bekentenis dat ook hij ‘afwacht dat een diepgaande
wetenschappelijke studie van het nationale in de muziek, inzonderheid in onze eigen
Vlaamsche muziek, zijn stelling komt versterken’, schijnt er wel op te wijzen dat
voor hem het oogenblik nog niet gekomen is om de vraag nauwkeurig te
beantwoorden. Positiever klinkt het antwoord van den auteur over het zg. volksch
karakter van Benoit's kunst, (eigenschap waar de kunstenaars zich vroeger weinig
hebben om bekreund, maar die men thans per fas et nefas wil naar voren halen)
waarvan hij de teekenen ziet in het oratorio, in het volksche kunstlied, in het lyrisch
drama, in den bewusten en gewilden eenvoud der melodiek, in de eenvoudige
thematiek, in het evenwicht van het unisono in de vocaal-muziek, in de vereering
van het volkslied.
Schr. heeft drie honderd bladzijden gewijd aan de ontleding van Benoit's muzikaal
werk. Dat gedeelte laten wij echter over aan het gezaghebbend oordeel van den Heer
L. Ontrop.
Sprekend over de beteekenis van Benoit wraakt de schr. de vergelijkingsmethode.
Benoit was vooreerst een beslissend vernieuwer der muziekkunst voor zijn eigen
land. Door zijn toetreden tot het artistiek nationalisme heeft hij gelijken tred gehouden
met andere landen, waarbij de gedachten gaan naar een Smetana, en een Balakirew,
wier werken dagteekenen uit den tijd van Lucifer. Benoit schreef bewust en met
opzet de muziek waaraan hier behoefte bestond, en heeft liever voldaan aan dien
direkten muzikalen nood, dan aan zijn persoonlijken drang. Te rekenen van 1877
zijn de componist en de volksopvoeder niet meer te scheiden. Laat ons even er op
wijzen dat schr. misschien zijn heel werk dóór te veel nadruk heeft gelegd op het
tijdelijke in Benoit's kunst (zie het veelvuldig gebruik van tijdsgeest,
tijdsomstandigheden enz.). Wij zouden schr. op den man af willen vragen: Zeg ons
eens wat er volgens U boven den tijd staat, of om een groot woord te bezigen: wat
is er eeuwig in Benoit's muziek? Het zoo verdienstelijk werk zou er naar onze meening
aan winnen indien schr. de schoonheden meer onderlijnde. Men krijgt af en toe den
indruk dat de auteur het werk van Benoit te veel door allerlei contingencies tracht te
verklaren en te wettigen. Wij geven echter graag toe dat de gelegenheidspoëzie,
waardoor Benoit zich veel te gemakkelijk heeft laten verleiden, daartoe aanleiding
heeft gegeven...
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Een wonder mag het heeten dat hij zooveel karamellen-verzen door zijn muziek heeft
geadeld. Het zou ons te ver voeren om te discussieeren over de opvatting van den
auteur betreffende de ethische rol der kunst. Volgens hem heeft de miskenning van
Benoit's ethische beteekenis den Meester geschaad, omdat hij die beteekenis der
kunst boven elke andere stelde. De toekomst zal uitmaken of het niet volledig
waardeeren van Benoit's kunst aan ethische of aan aesthetische redenen moet worden
toegeschreven. Dat schr. niet verblind is voor sommige gebreken van Benoit, blijkt
uit zijn overtuiging dat het den kunstenaar ontbroken heeft aan zelf-critiek, waardoor
hij nogal eens vervallen is in oppervlakkigheid en pathos. Ook de waardeering in het
buitenland wordt uitvoerig toegelicht. Het uitblijven van ‘succes in de wereld’ denkt
de auteur te moeten toeschrijvan aan ‘het gebrek aan nationaal gevoel bij ons volk’.
Het werk wordt besloten met een uitvoerige bibliographie.
Na deze beschouwingen, zijn wij van oordeel dat het werk met den uitgeschreven
prijs verdient te worden bekroond.
Wat eventueele uitgave door de K.V.A. betreft, deze kan in overweging genomen
worden in verhouding tot de financieele middelen der Academie. Het ligt echter voor
de hand dat de uitgave in extenso wegens den omvang van het werk geheel uitgesloten
is. Met den winner van den prijs zou kunnen onderhandeld worden over het besnoeien
van het boek, dat m.i. zou kunnen gereduceerd worden tot een goede helft.

Verslag van den heer Lodewijk Ontrop, tweeden verslaggever.
Voor de erkenning en de verklaring van het streven van den Meester, wien dit boek
gewijd is, steunt de schrijver, naar hij in de Inleiding vooropstelt, ‘tegelijk op het
wetenschappelijk en op het intuïtief contact met Benoit's tijdsatmosfeer in al haar
vormen’. De objectieve discipline der stellige wetenschappen heeft hij, volgens zijn
eigen woorden ‘tot een controle-middel herleid en aangewend als een hulpmiddel,
omdat het hier niet....

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

655
om ziellooze objecten gaat, doch om bezielde en bezielende daden van den mensch’.
Hij besluit, dat de toepassing dezer methode ertoe strekken moet om aan zijn
interpretatie het karakter van ‘ontegensprekelijkheid’ te verleenen (pag. 4).(1)
Die methode kan in verband met een bepaalde tijdsatmosfeer tot een op zichzelf
te waardeeren uitkomst leiden; - het omslachtig, maar niettemin boeiend overzicht
ons door den auteur voorgehouden, staaft zulks in meer dan voldoende mate. Het
gevaar is er evenwel aan verbonden, daar zoozeer door ingenomen te worden, dat
het werkelijke doel - hier de persoonlijkheid van een nationaal-scheppend
toonkunstenaar te belichten - er in feite door opgeslorpt wordt. Tegen dit gevaar zich
onvoldoende gewapend te hebben, is hetgeen de zwakke zijde van deze zeer
uitgebreide studie uitmaakt. Aan de verschijning van Peter Benoit, in hare
afhankelijkheid van de tijdsatmosfeer, wordt in dit boek inderdaad de verschijning
opgeofferd, welke op te sporen is in hetgeen zich daar door de kracht van het artistieke
scheppingsvermogen boven verheft. Zij wordt derwijze schier uitsluitend voorgesteld
als resultante van een besloten cultuurperiode, die, hoe belangrijk deze op zichzelf
ook wezen mag, er op afstand toch het voornaamste deel harer beweeglijkheid en
bewogenheid bij inschiet. Van het vele, dat zich daartoe leent, wordt kwistig door
den schrijver gebruik gemaakt; 't schept ruimte, zoo men wil, maar een ruimte welke
geen beperking toelaat, en daardoor niet op een kritisch-afgewogen volledigheid
bogen kan.
De zucht naar veralgemeening, waardoor de schrijver zich leiden laat, valt niet
ten voordeele uit van het bijzonder terrein, voorbehouden aan de kunst der tonen. 't
Wil schijnen of het hier een kunst betreft, die in haar betrachting naar zelfstandigheid
noodgedwongen aanleuning zoeken moet bij factoren, welke niet uit haar eigen
gronden op te diepen zijn, - een kunst, voor welke niet weggelegd was eigenmachtig
in te grijpen op de wending van een tijd, die zich in zijn geheel kenmerkt door een
ongewonen drang naar ruimte. Zulks doet zich reeds gevoelen bij het beeld van den
cultureelen achtergrond, door schrijver in Deel I van zijn boek opgetrokken.

(1) Deze en volgende pagineeringen verwijzen naar het ingezonden manuscript.
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Deel I
Wanneer en waar Peter Benoit verschijnt
De aantoetsing van het wezen der muziek, bepaalt zich hier bij bijzonderheden en
beschouwingen, die minst van al ‘onweerlegbaar’ zijn. Van geschiedkundig standpunt
uit, mag men o.a. niet zoo beslist het gebruik van den Molltoonaard (het zwakke
toongeslacht) voor een der hoofdkenmerken doen doorgaan van de romantische
muziek (pag. 14); in dit opzicht kan deze muziek geenszins wedijveren met die der
middeleeuwen, en overtreft zij evenmin de tonale neigingen, waar te nemen in de
zwenking van de XVIIe naar de XVIIIe eeuw.
Wat we vlak te voren vernemen over de betrachtingen van de nochtans
wetenschappelijk hoog aan te slaan ‘Wiener Stimmtonkonferenz’ van 1885 (pag.
13) en over het vastleggen van een universeel-acoustiek systeem, wordt te zeer
opgedischt als een anekdotische bijzonderheid om het ernstig op te nemen. Waar
schrijver elders gewaagt van de voortdurende uitbreiding der orkestratie (Weber,
Berlioz, Meyerbeer), houdt hij geen rekening met de innovaties op dat gebied van
den Duitsch-Italiaanschen operacomponist Simon Mayer (1763-1845), die juist
hierdoor groot opzien baarde en talrijke navolgers vond. Dat Meyerbeer met zijn
heroïsche opera's strijd leverde tegen het Italiaansche ‘bel canto’, berust blijkbaar
op een vergissing, vermits er, zooals trouwens de opera's van Meyerbeer bewijzen,
geen kloof tusschen een en ander gelegen is.
Wel wat al te lichtvaardig schuift de auteur de verschijning van het ‘snobachtig
nationalisme in de muziek’ op rekening van Chopin (pag. 38). Dat deze Meester,
deze geheel op zichzelf aangewezen banneling, enkel op zijn intuïtie van scheppend
toonkunstenaar steunde om het salon- en concertleven dier dagen de verruimende
boodschap te brengen van een op eigen volksaard afgestemde kunst, kan waarlijk
niet als een vermindering zijner verdiensten in aanmerking komen. 't Minst van al
ware zulks te verwachten geweest van een boek, gewijd aan een der heroën van het
nationalisme in de muziek.
Wij zien in dit Deel het belang der muziek niet toenemen, waar de schrijver de
kunst der tonen in verband brengt met de literatuur. Onder het motto van ‘de
overwinning van het gevoel

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

657
op het verstand’ wordt gewezen op het louter denkbeeldig feit, dat Liszt en Wagner
in overeenstemming met Zola getracht hebben ‘de romantiek met de werkelijkheid
te verzoenen’ (pag. 11). We zullen het niet in 't bijzonder belichten, dat zulk een
betrachting veeleer een overwicht van ‘verstandelijke’ inmenging verraadt, maar
maken in elk geval groot voorbehoud voor wat de persoonlijkheid van Wagner betreft.
Méer en beslist vroeger dan Zola heeft Wagner den algemeenen tijdsgeest in zich
opgenomen. Dat hij door zijn betrachtingen louterend op het romantisme in de muziek
inwerkte, maakt de hoog te schatten waarde zijner persoonlijkheid uit. Wat zijn
verhouding tegenover de door Zola gepeilde ‘werkelijkheid’ betreft, zou het moeilijk
wezen een kunstbetrachting in die bepaalde richting door een treffend voorbeeld te
staven.
Voor ‘het bijna imperieus karakter’, door den samenhang van letterkunde en
muziek aan den dag gelegd (pag. 16), kan de bundel ‘Lieder ohne Worte’ van
Mendelssohn, zijnde een verzameling van miniatuurstukjes voor klavier, bezwaarlijk
in aanmerking komen. Het absorbeerend karakter der literatuur staaft steller voor het
overige door het feit, dat de meeste componisten (Weber, Schumann, Berlioz, Liszt
en vooral Wagner) zich ontpopten tot schrijvers (pag. 16), zonder er zich rekenschap
van te geven, dat zulks hoofdzakelijk geschiedde onder den druk eener
noodzakelijkheid, waaraan zich deze baanbrekers niet konden onttrekken. Met het
oog op Wagner had steller mogen bedenken, dat deze literair geschoold en gevormd
was, alvorens zich tot de compositie te begeven, en ook: dat deze in de muziek juist
datgene zoeken ging, wat niet zoo direct in het vermogen lag van de literatuur.
In betrekking met het muzikale leven in ons land, lezen wij, ‘dat de kwestie eener
bewust-nationale reactie in 1867 nog niet gesteld was’ (pag. 22). Zulks is in
tegenspraak met hetgeen er enkele pagina's verder te lezen is over de bemoeiingen
der Vlaamsche letterkunde met het volkslied en over de stichting van het
Vlaamsch-Duitsch Zangverbond van 1864, wel degelijk uitgaande van een
bewust-nationalistische reactie. Zoo ergens, dan is het wel daaraan, dat de beweging,
welke later van Benoit uitging, zich meest van al aansloot.
Het weerleggen van de ‘nogal verspreide legende als zou Benoit het eerst op een
Vlaamschen tekst gecomponeerd heb-
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ben’ (pag. 27), geeft aanleiding tot een opsomming van namen en werken, waarvan
het lexicographisch het historisch belang al te zeer voorbijstreeft, om wegens haar
uitbreiding niet als overbodig beschouwd te worden.

Deel II
Het Leven
In verband met het tweede deel van het boek, betiteld ‘Het Leven’, vermeldt de
schrijver, dat hij gebruik maakte van de genealogische opzoekingen, verzameld door
ondergeteekend verslaggever in persoon. Zulks kon mij bij de lezing niet ontgaan.
Dat hij deze opzoekingen ‘daar waar het noodig bleek zelf zou aangevuld hebben’,
zooals hij pag. 48 beweert, is mij trots aandachtig onderzoek nergens gebleken.
Zeer in 't bijzonder te waardeeren is in dit deel de bespreking van Benoit's
jeugdbrieven aan zijne ouders, uitgegeven door Pols (pag. 138-152). Wat schrijver
ons verder voorhoudt over den blijvenden godsdienstzin van Benoit en over den
onbehagelijken toestand, waarin de Meester zich bevond ten opzichte van de
Antwerpsche politieke tweespalt (pag. 212), draagt het kenmerk van volkomen
vertrouwbaarheid.
Voor het ontwaken van Benoit's vrijzinnige gedachten, wordt in dit deel Emanuel
Hiel zonder nader betoog aansprakelijk gesteld. Zulks valt nochtans sterk te
betwijfelen. Benoit was te Brussel werkzaam geweest aan het tooneel van Cats, wiens
bijzondere vrijzinnigheid door schrijver zelf in 't licht gesteld wordt. In dien kring
zouden die gedachten zeker wel tot Benoit doorgedrongen zijn, zoo zulks al niet
ware geschied te Harelbeke, voor een niet gering gedeelte zelfs in den eigen
familiekring. Zijn o.a. de twee zeer scherpe uitlatingen over de vertegenwoordigers
van den godsdienst, voorkomend in de bewuste jeugdbrieven aan zijne ouders, daar
niet overtuigend genoeg voor? Daarbij komt nog het verblijf te Parijs, ten huize van
zijn oom August, niet minder beslist vrijzinnig dan de deurwaarder Jan-Baptist
Benoit, de invloedrijke oom uit den kring te Harelbeke. Kan zelfs de wijsgeerige
strekking, welke ten gronde ligt aan de ‘Godsdienstige Quadrilogie’ niet in aanmerking
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komen voor Benoit's ondogmatische aanvoeling van het geloof? 't Gaat al nochtans
vooraf aan de nadere kennismaking met Hiel.
Herhaaldelijk gewaagt het boek over den beslissenden invloed, dien de dichter
Hiel op den toondichter Benoit zou uitgeoefend hebben (pag. 165-184 en pag. 550
en vlg.). Dat er bij de vestiging van Benoit te Brussel nauwe vriendschapsbetrekkingen
tusschen beide kunstenaars bestaan hebben, is onbetwistbaar. Dat Benoit bovendien
buitengewoon gelukkig was in Hiel den vriend te treffen, die hem zeer van nabij in
voeling bracht met de beweging, welke over de Vlaamsche hoofden uitsloeg, is niet
het minst te betwijfelen, ofschoon men hierbij onmiddellijk te bedenken heeft, dat
Hiel zich zijnerzijds niet minder gelukkig moet gevoeld hebben, in Benoit den
componist te ontdekken, die hem toelaten zou zijn eigen kunst op hooger plan te
stellen. Niets laat echter toe te besluiten, zooals in dit boek al te onbezonnen gedaan
wordt, dat ‘Hiel's invloed de persoonlijkheid van Benoit sterker en directer in contact
brengt met den tijdsgeest, ‘dien van het romantisch realisme, dat berustte op een
compromis tusschen de romantiek en de werkelijkheid, tusschen de intuïtie en de
wetenschap, tusschen den godsdienstzin en de wijsbegeerte, tusschen de nationale
en de sociale verzuchtingen van het volk’.
Waarbij dan ter uitbreiding nog gevoegd wordt:
‘En dit is wel de grootste verdienste, die men Benoit's “broedervriend” toekennen
kan: hij maakte Peter tot een man van zijn tijd. Hij opende hem de oogen voor de
geestelijke waarden van het oogenblik, waarop al het overige rustig kon gedijen’...
't Mag waar zijn, dat deze bewering ook elders te ontmoeten is. Nergens echter,
met dit soort van beslistheid, welke alle verantwoordelijkheidsgevoel te tarten schijnt.
't Is hier de plaats niet om het pleit ten gronde uit te beslechten. Nochtans dringt de
vraag zich op: wie van beide kunstenaars wel het meest in de gelegenheid kwam om
contact aan te knoopen met den tijdsgeest waarvan sprake? De twee mannen waren
elkaar gelijk in jaren. Benoit had zich op zijn groote kunstreis door Duitschland
terdege gelaafd met nieuwe kunstidealen en met de nieuwe geestesstroomingen, van
wier stuwkracht hij zich van zeer nabij mocht vergewissen; Benoit had bovendien
zijn proeftijd te Parijs achter den rug, die toch ook wel het zijne zal bijgebracht
hebben om het gemoed van den op verovering be-
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lusten kunstenaar murw te maken voor het opnemen van den beukenden tijdsgeest.
Het niet te ontkrachten bewijs daarvan ligt vervat in de reeds vernoemde
‘Godsdienstige Quadrilogie’, schier geheel voltooid, toen de nauwere
vriendschapsbanden tusschen beide kunstenaars toegehaald werden.
Een al te geringe plaats wordt in het biographisch overzicht ingenomen door
Benoit's zeer merkwaardige werkzaamheden in den Antwerpschen Kring der ‘Société
de Musique’; totaal verzwegen blijft anderzijds 's Meesters medewerking aan ‘De
Zweep’. Volkomen gaaf daarentegen is de inhoud, vervat in de aan dit deel
toegevoegde ‘Nabeschouwingen’.

Deel III. - Het Werk
A. Benoit als Muziek-Paedagoog.
Als meest geslaagd gedeelte, ook 't meest overeenstemmend met de bepaalde inzichten
van den auteur, is het hoofdstuk ‘Benoit als Muziek-paedagoog’ te beschouwen,
waarmede het zeer omvangrijke ‘Tweede Deel’, in zijn geheel 600 pagina's beslaande,
aanvangt. Hier bevindt zich de schrijver op een terrein, waar hij onbelemmerd voet
vat en zich even onbelemmerd beweegt. Als motto van dit hoofdstuk kunnen de eigen
woorden van den Meester dienst doen, waar deze, volgens getuigenis van betrouwbare
vrienden, verklaarde, dat hij zelf zijn School als ‘zijn schoonste werk’ beschouwde.
Een benaming, welke natuurlijk niet in den letterlijken zin van het woord op te vatten
is en er enkel op wijst, dat de verwezenlijking ervan gepaard ging met de schier
bovenmenschelijke inspanning van een door scheppende kunst vervulden geest. En
zoo dan ook opgevat door den schrijver, die zich niet bepaalde bij een grondige
bespreking van de stof, maar daarvan uitging om in het samenvattend slotdeel van
het boek (Deel IV) tot de conclusie te komen, dat ‘Benoit véel méer’ een
cultuurhistorische dan een louter artistieke persoonlijkheid voor zijn eigen volk
geworden is (pag. 931).
Dit standpunt is te verdedigen, en de schrijver doet zulks dan ook met een
overtuiging en een talent, die onvoorwaardelijk eerbied afdwingen. Te meer te
betreuren is het daarom, dat hij zich in het aanzienlijk gedeelte, den scheppenden
Meester en
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zijn kunst voorbehouden, niet op hetzelfde hoog plan te stellen weet.
Een enkele terechtwijziging is te maken. Het niet aanvaarden der voorstellen van
Benoit door den beruchten ‘Conseil pour le Perfectionnement de l'Enseignement
musical’, wordt vernoemd als zijnde een der grootste en meest beslissende nederlagen,
welke aan de kunstopvattingen van den Meester werden toegebracht (pag. 512).
Wanneer men nu bedenkt, dat Benoit's alleszins merkwaardige voorstellen enkel
bedoeld waren om den toeleg te verijdelen, die vernoemd korps in leven riep (waar
Benoit magistraal in gelukte), dan past de betiteling van ‘grootste, meest beslissende
nederlaag’ veeleer voor de ervaringen, opgedaan door de promotors van dezen ras
ontbonden ‘Conseil’.

B. Benoit en de Vlaamsche Letteren.
Dit tweede hoofdstuk van bewust Deel III doet zich voor als een naar waarde te
schatten Intermezzo. 't Meest wordt tot dit karakter bijgebracht door de bespreking
der ‘Vlaamsche Brieven’, een bundeltje, waarmede Benoit zich een uitstap
veroorloofde op het terrein voorbehouden aan de letterkunde. Bij gelegenheid noemde
ik (zooals de schrijver getuigt) dit boekje Benoit's ‘Lied von der Erde’, mede in de
beteekenis, welke de toondichter Benoit hechten moest aan de Vlaamsche Letteren,
waarin hij zooveel als een blind vertrouwen scheen te stellen. Die kunst toch was de
aarde, waarop die krachtmensch zijn toongewrochten bij voorkeur bouwen zou. En
waar hij dan zichzelf met deze Brieven tot de kunst van zijn aangewezen medewerkers
begeeft, is zulks uitsluitend om datgene te gedenken, wat hem het meest eigen was
en bleef: zijn Harelbeke-aan-de-Leie, dit hem zoo dierbaar hoekje uit Vlaanderen,
dat hij reeds bezong vóor hij van nabij in aanraking kwam met de vertegenwoordigers
der Vlaamsche Letteren, - naar welke hij terugkeert in het bewogen jaar 1885, het
jaar van den dood zijner moeder, van totale inzinking van al te hoog gespannen
krachten. Een jaar, dat troosteloos zou gevloden zijn, zoo hij zijn Harelbeke, zijn
aarde en geboortegrond, niet hadde mogen bezingen in dien schat van povere woorden,
in dien kring van rijke gevoelens, in dit ‘Lied ohne Ende’.
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Toont zoo Benoit niet zelf den weg om tot de kern van zijn persoonlijkheid door te
dringen? 't Is of de schrijver van dit boek over Benoit wel tot die bevinding zou
gekomen zijn, zoo hij niet gebonden ware geweest door de aan zichzelf opgelegde
methode. Wat hij in dezen zin van de ‘Vlaamsche Brieven’ verwacht en verhoopt,
is dat deze hem zullen toelaten ‘op het spoor te komen van hetgeen de Meester schoon
vond in de werken van anderen’ (pag. 525). Dat die hoop in vervulling ging, is
evenwel uit zijn bespreking niet op te maken.
Interessant voorgesteld wordt de stoet van Benoit's talrijke tekstdichters; hij wordt
ingeleid met de beschouwing: ‘De componist zoekt (in den tekst) meer een aanleiding
dan een volledig werk. Hij moet het gevoel hebben er nog iets aan toe te kunnen
voegen, een bindend element voort te brengen, samen met den dichter te scheppen
aan een gewrocht’ (pag. 554). Anders gezegd: De tekst moet zich in de muziek
oplossen, zooals het schema van den vorm zich oplost in den vorm van het definitieve
kunstwerk. 't Zou bondiger wezen en meer op de zaak af.
Volledig te beamen is de bijzonderheid, ‘dat Hiel zeer goed werd gediend door
zijn nauwe en intieme bekendheid met de personaliteit van den toondichter, wiens
innerlijk wezen hij doorgrond had’ (pag. 555). Als daar dan vlak op volgt, dat bij het
lezen van den tekst van ‘Lucifer’ het ons opvalt ‘hoe Hiel hier volkomen in den
tijdsgeest werkte, waardoor hij zijn medewerker in voeling bracht met de
geestesstrooming van die dagen’, wil het mij voorkomen, dat Hiel alle reden had ook
in dit opzicht de personaliteit van den toondichter in te volgen, en dat hij zulks dan
ook wel met dezelfde overtuiging zal gedaan hebben. Tot dit besluit komt men,
wanneer men bedenkt, dat de drang naar grootsch-opgetimmerde onderwerpen bij
Benoit reeds in zijn Godsdienstige Quadrilogie tot uiting gekomen was, terwijl Hiel
met zijn oratoriotekst ‘Lucifer’ diezelfde baan slechts voor het eerst betreedt.
De letterkundige minderwaardigheid van verschillende teksten wordt door treffende
voorbeelden gestaafd. Wat onbegrensd vertrouwen moet de Meester niet in de macht
van zijn kunst gehad hebben, om in laatste instantie toch ook de verantwoordelijkheid
dier vaak bespottelijke berijmingen op zich te nemen, en zulks zonder ingrijpend te
schaden aan het gehalte van....
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doorgaans een meesterwerk. De natuur van een Jupiter, die het al vermag te torsen!
De mogelijke beïnvloeding van Julius de Geyter bij het schrijven van den tekst
voor ‘Joncfrou Kathelyne’ door ‘Bergliot’ van Björnson (muziek van Grieg), waarop
door den auteur gezinspeeld wordt (pag. 580), is meer dan problematisch. Dit
dramatisch tooneel was op dit oogenblik in het eigen vaderland dezer kunstenaars
nog zooveel als onbekend, en voorzeker niet tot het buitenland doorgedrongen.

C. Benoit als Componist.
Wel opvallend voor een boek aan Benoit gewijd, dat de studie van Benoit als
toondichter, zooal niet door zijn omvang (het beslaat op zichzelf 300 blz.), dan toch
door zijn inhoud, zoo weinig beantwoordt aan hetgeen men van een grondige
bespreking van 's Meesters werk verwachten mag. Uit dit laatste hoofdstuk van Deel
III blijkt wel degelijk, dat het er den schrijver niet om te doen was de persoonlijkheid
van den Meester in zijn scheppend werk te gaan opsporen. Tot zelfs zijn vertrouwen
in het vrije scheppingsvermogen van den kunstenaar, maakt hij afhankelijk van de
‘duidelijke paedagogische bedoelingen’ van den stichter der School (pag. 403). Hij
beschouwt ‘zijn bedrijvigheid als muziek-paedagoog als zijn schoonste werk, waarin
hij door niemand of niets rechtstreeks beïnvloed werd, en waarin wij bijgevolg de
essentie van zijn persoonlijkheid het dichtst en het nauwkeurigst kunnen benaderen’
(pag. 425). Zulks toch mag of kan in geen geval de reden worden om het deel te
verwaarloozen (de term is geenszins overdreven), waarin Benoit naar ons toetreedt
in de volle beteekenis van zijn gezag als kunstenaar en in de volle ontplooiing van
hetgeen in zijn kunst voor goed is vastgelegd.
Ver van onaanvechtbaar is trouwens de thesis, door schrijver aangeklampt. Want,
hoe men het nemen wil of niet, Benoit gaat wel degelijk van zijn kunst uit, en wat
hij intuïtief op dit eene gebied verovert, bevestigt hij van lieverlede op het
totaalbewuste gebied van zijn School. Dat hij daar uiteindelijk geheel in opgaat, is
er nog geen bewijs voor, ‘dat Benoit boven de kunst uitgroeide’, maar wel dat die
alles omsluitende School de macht
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te buiten ging, waarover de op zichzelf aangewezen toondichter te beschikken heeft.
Wat wel de bijzonderste reden zal zijn, waarom de volledige verwezenlijking van
het door Benoit vastgelegd Schoolprogramma totnogtoe een hersenschim bleek!
In de beschouwingen, uitgelokt door de bespreking van de werken van den Meester,
is in feite geen spoor van methodisch doorzicht waar te nemen. Ze liggen verspreid
en vermengd in een reeks van min of meer geslaagde ontledingen, bibliographisch
gerangschikt en chronologisch aan de beurt komend. 't Geeft aanleiding tot herhaling
van wat reeds gezegd was, en slaat niet zelden over tot formuleeringen, die men liefst
in een werk van dit gehalte geweerd zag.
't Hoofdstuk wordt negeerend ingeleid met de ietwat drieste bewering: ‘Benoit is
geen symfonist’ (pag. 603). We aanvaarden zulks in zoover zich de benaming
uitsluitend bepaalt bij de vertegenwoordigers der klassiek-gebouwde symfonie (wat
in dit geval diende vermeld). Maar eenmaal daarbuiten schaart Benoit zich wel
degelijk aan bij het geëvolueerde gild der symfonisten. Met werken als het
‘Symfonisch Gedicht’ voor klavier en orkest, en als het ‘Symfonisch Gedicht’ voor
fluit en orkest, schept Benoit inderdaad een vorm van de Symfonie, die tenzelfden
titel als bv. de ‘Symphonie fantastique’ van Berlioz bogen mag op een
oorspronkelijkheid, geheel beantwoordend aan het wezen van het romantisme.
‘Over 't algemeen’, oreert de schrijver, ‘behandelde hij het
instrumententaal-gedeelte van zijn werken als een ondersteuning van het vocale’.
Dat het orkest van Benoit intens deel uitmaakt van de muzikale actie en zijn orkest
enkel van dit standpunt uit te beoordeelen is, ontsnapte hem hier zoo goed als elders.
Om den lezer van ‘den armzaligen en leegen indruk’ van dit orkest te overtuigen,
noodigt hij hem meteen uit het vocale gedeelte te supprimeeren (een totale verminking
bijgevolg!). Zulks belet nochtans niet, dat enkele regels verder uitdrukkelijk gezegd
wordt: ‘Het is duidelijk dat Benoit van langsom meer de symfonische principes
huldigt en overneemt, welke kenmerkend zijn voor de Berlioz-Liszt-Wagner-richting’.
Dat de auteur zich geen juiste gedachte vormt van hetgeen voor het moderne orkest
in samenwerking met het woord is weggelegd, bewijst voor het overige de uitlating,
waarin hij nogmaals beweert, dat Benoit's instrumentale muziek ‘slechts
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waarde verkrijgt, wanneer zij in functie tot den zang of het gesproken woord kan
beschouwd worden’ (pag. 843). Iets dergelijks kan in laatste instantie ook van
Wagner's drama's beweerd worden.
Het doet vreemd aan, wanneer het slot van dit boek zelf dit geringschattend oordeel
over de instrumentale muziek van Benoit te niet doet. Daar toch wordt gesproken
van een toppunt ‘bereikt langsheen de lyrische drama's en de groote cantaten, waarin
de Meester een beslist persoonlijke en op haar eigen wijze tijdsgebonden
instrumentatie vindt, die aanspraak mag maken op een algemeene bewondering’
(pag. 904). Wel ietwat laat en onverwacht om er nog aan te gelooven!
Meer dan noodig is wordt gewezen op de zoogenaamde verkeerde
accentbetoningen, waaraan Benoit zich vergrepen zou hebben. Ons is duidelijk, dat
schrijver hier een terrein betreedt, dat hem vreemd is, - een terrein, waarover niet
het puur-literaire woord, maar de hiervan te onderscheiden muzikale prosodie den
staf te voeren heeft. Terloops spreekt hij van het ‘parlando of gedeclameerd zingen’
zooals bv. een Wagner het toepast, en bij Benoit niet te vinden is’ (pag. 636). De
term ‘parlando’ wordt vooreerst totaal verkeerd gebruikt, en wat de Wagneriaansche
prosodie betreft, zou hij er zich rekenschap van moeten geven, dat deze uitsluitend
bestemd is voor het door Wagner zelf gedicht en zelf uitgebouwde drama.
Derwijze bevooroordeeld hekelt hij o.a. op pag. 699 de prosodie van:

(‘De Wereld in’)

Zoo nochtans zingt het volk, hoezeer het de betweters ook mishagen moge, omdat
het volk instinctmatig de beteekenis bevroedt, welke de gezongen melodie aan het
gescandeerde woord bijbrengt.
Wat betreft de prosodie van het ‘Onze Vader’ uit het ‘Drama Christi’, geheel
beantwoordend aan het bijzonder karakter van het cantus planus, den zwevenden
zang, het vrije metrum, vermeent schrijver, dat ‘allereerst gestreefd werd naar
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de ontroerende melodie, waarbij dan de tekst werd aangebracht (pag. 736-37). Elders
beknibbelt hij de onderverdeeling, in het ‘Denderlied’ voorkomend op:

inplaats van op het werkwoord (pag. 804). Alsof het er den componist niet
voornamelijk om te doen ware geweest den definitieven vorm van een strophisch
lied te scheppen, a.g.: den gezongen vorm, die zich niet slaafs te onderwerpen heeft
aan den niet steeds adequaten vorm van het strophisch gedicht.
't Zijn slechts enkele staaltjes van de vele voorbeelden, welke in dien zin te citeeren
zijn. Ik haalde ze slechts aan, omdat de schrijver daarop steunt om Benoit's voorkeur
voor de melodie te verklaren, iets, waar hij al te vaak en al te systematisch op
weerkeert.
Terwijl op verschillende plaatsen, meestal ongevraagd en daardoor hinderlijk, de
gaafheid van 's Meesters kunst in twijfel getrokken wordt, herleidt de schrijver in 't
slot van zijn boek de gebreken van Benoit op den man af tot: gemis aan zelfkritiek.
‘Een te kort’, voegt hij er aan toe, ‘dat in de lijn ligt der gansche romantiek’, en
zonder welke, voegen wij er zélf aan toe, ‘zonder welke den op literatuur aangewezen
toondichter in het Vlaanderen dier dagen schier geen uitkomst gelaten was’.
Met het oratorio ‘Lucifer’ zetten de muzlkale besprekingen in van 's Meesters
werken. Ze houden slechts in geringe mate verband met al hetgeen er aan voorafgaat,
zoodat men het gevoel niet onderdrukken kan, dat ze enkel om wille der volledigheid
in het boek opgenomen werden. Op enkele uitzonderingen na beperken zij zich bij
een van de partituur afgekeken opsomming van de bijzonderheden der muzikale
factuur. Zelden wordt daarvan afgeweken. Waar zulks echter wel geschiedt, stijgt
natuurlijk het belang, dat er aan te hechten valt. We denken hierbij aan de van nabij
ingeleefde ontleding van ‘Charlotte Corday’, en ook aan die van ‘De Pacificatie’ en
van het ‘Drama Christi’.
Na al wat de schrijver ons voorgehouden heeft over den invloed van Emanuel Hiel
op Peter Benoit, hadden wij mogen verwachten, dat een bespreking van den
Lucifertekst aan die
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van de partituur voorafgegaan ware. Zulks bleef achterwege, zooals ook achterwege
bleef wat Benoit met zijn eerste oratorio nieuw in dit genre aanbrengt.
Nieuw in dit werk was reeds het feit, dat het volkomen afbrak met de schoolsche
opvatting, welke zich meester had gemaakt van het nog steeds in nummers ingedeelde
oratorio; nieuw was daarnaast de sterk gekolorieerde, descriptieve instrumentatie,
welke thans in het oratorio een rol te vervullen kreeg, wier kracht zich over den
omvang van heel het gewrocht gelden deed; nieuw en doorwegend was vooral de
behandeling van de zingende massa, gesplitst in afzonderlijke koorgroepen; nieuw
ook het koorrecitatief, magistraal uitgedeind. Al wat uit de zingende massa te halen
is, was door Benoit aangewend om de dynamische ontwikkeling van het
kunstgewrocht te bevorderen, en al dit nieuwe stond in rechtstreeksch verband met
Benoit's opvatting van het oratorio, - een opvatting, welke zich onderscheidde door
imponeerende voldragenheid, en welke meteen volkomen beantwoordde aan de
strekking der XIXe eeuwsche muziek. Al dit nieuwe noopte er den gezaghebbenden
Duitschen musicoloog Arnold Schering toe te verklaren: ‘Der Wert des Ganzen ruht
unstreitig in dem Wechsel kontrastierender, sehr geschickt angefasster Chöre und in
der farbenreichen, damals mit Recht als aussergewöhnlich modern empfundenen
Orchestrierung. Wozu man sich in England und z.T. auch in Deutschland erst nahezu
zwanzig Jahre später entschloss, nämlich zum Durchbrechen der Nummernwirtschaft,
zur Annahme des frei über dem Orchester dahindeklamierten Rezitativs und des
Leitmotivs, das hat Benoit schon hier versucht, und zwar in durchaus natürlicher,
hervorragend geschickter Weise.’ (Geschichte des Oratoriums. Br. & Härtel. S. 550).
Oog heeft de inzender alleen voor hetgeen Benoit zoogezegd van anderen in zijn
kunst heeft opgenomen. De aanwending van het Dubbel-Koor, doet hij uitgaan van
de ‘bekende Bach'-sche koortechniek’. Van die techniek vormt de commentator zich
wederom een verkeerd denkbeeld, wanneer hij verklaart: ‘van louter figuratieve,
beschouwende elementen, zooals zij vóor Benoit in het oratorio steeds waren, wendt
hij hen meestal aan als werkelijk handelende groepen, met een bepaalde rol in het
drama.’ Die overwegend dramatische uitbating van het Dubbel-Koor komt nochtans
reeds voor in Bach's Mattheus-
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Passion, en in de oratorio's van Händel (Samson, Deborah, Israël, e.a.), - in feite een
techniek, die zelfs jaren te voren in Italië floreerde. Benoit eischte deze techniek voor
het profane oratorio op, en maakte er een gebruik van, dat voor dit nieuwe genre van
verruimende en verheffende beteekenis zou worden.
Of die techniek nu juist denken doet aan ‘de koepelvorming der Barok’, kan buiten
beschouwing gelaten worden.
Er wordt door den commentator op gewezen, dat Benoit nooit tot een even
konsekwente doorvoering van het zgn. leidmotief overging als bv. Richard Wagner.
De graad van konsekwentie kan hier enkel afhankelijk zijn van het al of niet passend
gebruik van het middel, en niet van het min of meer groot gebruik ervan. Evenals
bij Wagner strekken zij er bij Benoit toe om de eenheid van het dramatisch kunstwerk
te verstevigen, het eenige wat in dit geval belichtenswaard ware geweest.
Niet om zichzelf worden bij een ontleding de tonaliteitsaanduidingen vereischt,
maar om wat er voor den bouw van het geheel uit voortvloeit. Zoo daar de aandacht
niet op gevestigd wordt, doen ze het tegenovergestelde van verkwikkend aan, hetgeen
o.a. in deze ontleding het geval is. Terloops zij bemerkt, dat de schrijver zondigt
tegen de hier en in Duitschland algemeen gebruikte letterbenamingen der tonen,
wanneer hij B of b voor H of h aanwendt. Een uitdrukking, die te wenschen overlaat,
is bv.: ‘de inleiding is weinig harmonisch georkestreerd’. Zoo hier door harmonisch
‘akkoordenrijk’ bedoeld wordt, verliest het woord ‘georkestreerd’ zijn beteekenis.
‘Contrapuntisch wordt het nooit’ staat ergens te lezen; wat het niet wordt, heeft geen
belang vernoemd te worden, wat door steller niet genoeg in acht genomen wordt. De
bespreking van Deel III bepaalt zich meer bij den gang van het Lucifer-drama, en
voldoet veel beter, wijl niet doorspekt met overbodige nevenbeschouwingen.
De bespreking van ‘De Oorlog’ doet oppervlakkig aan. Dat hier de techniek van
‘Lucifer’ zich opwerkt tot een polyphonie van verschillende massa's, hetgeen dit
gewrocht als nieuw aan het genre bijbrengt, wordt niet belicht. Zeer opvallend is het,
dat Benoit met elk nieuw gewrocht nieuwe aspecten van zijn kunst afdwingt, en zulks
zonder in het minst afbreuk te doen aan de kracht zijner bezieling. Wel een bewijs
er voor, dat
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hij heel en al opging in het wezen van zijn kunst, en zich op dat gebied geenszins
leiden liet door didactische bekommeringen.
Dat ‘De Rijn’ op een grondige wijziging van Benoit's visie op het genre van het
oratorio wijst, ‘die duidelijk de sporen draagt van zijn persoonlijke evolutie naar het
volksche, het didactische’, past in het systeem, dat de schrijver zich opgelegd heeft;
in feite wendde zich Benoit met dit gewrocht naar den kring van de ‘Société de
Musique’, waar het werk aan opgedragen is ter gelegenheid van het 25jarig jubileum
der vereeniging. Het nieuwe aspect van Benoit's techniek is hier gelegen in de
polyphonische bewerking der stemmen van koor en orkest; het volksche karakter
van dit werk beantwoordt anderzijds ten volle aan Benoit's inzicht, zijn vrienden der
Société de Musique met gulle hand bij die gelegenheid te gemoet te komen.
Wat er over de Rubenscantate gezegd wordt, brengt den lezer niet in voeling met
den bouw, noch met de inzichten en de resultaten van den Meester. In verband met
het bekende Rubenslied, (‘een muzikale trouvaille van het zuiverste goud’, getuigt
het boek), vernemen we: ‘dat het door de radio tot het Vlaamsch thema bij uitstek
verheven werd’. Een bijzonderheid naast al de andere, maar daarvan verschillend,
doordien het gevoegzaam achterwege gebleven ware.
De besprekingen volgen elkaar systematisch op. Ietwat meer ingelicht worden we
over ‘Hucbald’; de aandacht wordt hier in 't bijzonder gevestigd op de ‘allereerste
evocatie van den trein in de muziek’, als 'n geanticipeerde innovatie van hetgeen
later de bijzonderheid zou uitmaken van Honegger's ‘Pacific’. De schrijver drukt er
zijn bevreemding over uit, dat Benoit bij de karakteriseering van Hucbald geen
archaïseerende middelen aanwendde; ‘de kans werd verkeken’, voegt hij er aan toe.
Welk onbeholpen soort van ‘archaïsme’ zou hier wel in aanmerking kunnen komen?
We moeten bladeren tot pag. 729 om met het ‘Drama Christi’ een grondiger
bespreking aan te treffen. De eerste beschouwing laat zulks nochtans niet vermoeden.
De koorbehandeling, zou, volgens die beschouwing eenzelfde decoratief karakter
vertoonen als het zoo subjectief afgestemde ‘Deutsches Requiem’ van Joh. Brahms.
Beide werken hebben nochtans maar enkel het kenmerk gemeen, dat zij in de landstaal
van de toondichters gecomponeerd werden. Het besluitend ‘Alle-
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luia’ in dit werk laat Benoit nochtans voorafgaan door den Latijnsch-liturgischen
tekst ‘In omnem terram exivit’. Het inzicht is hier duidelijk: na de kruisiging van
Christus, na den zoendood van den Heiland, begint de rol der Kerk. De commentator
noemt dit afwijkend gebruik van den Latijnschen tekst ‘verkeerd’, wijl zulks ‘het
nationale principe van den tekst op spijtige wijze komt verstoren’. Blijkbaar ontsnapt
hem de werkelijke idee: de vereeniging van Kerk en Volk in een en hetzelfde
kunstwerk.
In verband met het ‘Drama Christi’ zijn nog wel andere zaken te belichten, die
een gebrek aan juist doorzicht verraden. In haar geheel is de bespreking echter
degelijker, meer aangepast en daardoor duidelijker dan zulks voor het meerendeel
het geval is.
Ze wordt echter in dit opzicht nog overtroffen door het commentaar der lyrische
drama's. Dat van ‘Charlotte Corday’ is wel het best geslaagde van heel de
verzameling. 't Mag hier ook alles van de partituur afgekeken zijn, maar 't geschiedde
ditmaal met oogen, die iets te ontdekken hebben van wat door het emotief gehoor
op te vangen is.
Welkom is de proeve van ontleding, welke de schrijver ons voorhoudt over het
Naspel van het ‘Liefdedrama’, monodie voor zang en kamerorkest. Daarin wordt
ook wel te onpas geschermd met Wagneriaansche beïnvloeding, en zijn er ook
beschouwingen aan verbonden, die beter door andere te vervangen waren; maar 't
heeft op vorige besprekingen voor, dat het den lezer met een schier onbekend werk
van den Meester in voeling brengt.
Een drietal vergissingen komen voor in de enkele regelen, gewijd aan de eveneens
weinig bekende Koraalsymfonie ‘Aan Antwerpen’. Geheel deze compositie laat
doorschemeren, dat de benaming van ‘Koraalsymfonie’ moet opgevat worden als de
lukrake vertaling van ‘Symphonie Chorale’ (gezongen symfonie), zoodat die betiteling
hoegenaamd geen verband houdt met ‘de algemeene beweging van het werk, die’,
zegt de commentator zonder grond ‘nooit vlug en doorgaans plechtig is als een
koraal’(!). Geheel in tegenspraak met de partituur is hij, waar hij gewaagt van zeker
deel, dat ‘op een ongewone en zeer eigenaardige wijze besloten wordt in een
onvolmaakte kadens, geïnspireerd op den grondmodus van den Gregoriaanschen
zang’ (pag. 842). Er is op de aangeduide plaats zoomin iets te merken
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van een ‘onvolmaakte cadans’ als van den ‘grondmodus van den Gregoriaanschen
zang’.
Over dit deel blijft ons nog enkel te zeggen, dat de schrijver wel ietwat naïef de
waarde overschat, verbonden aan de Tabelle door Benoit zelf opgemaakt voor zijn
klaviersonate in Ges; 't betreft in den grond niets anders dan een vormschema, een
of ander leerling voorgehouden, die daar bij de instudeering nut uit halen kon. Te
geringe plaats en te weinig belang worden in dit hoofdstuk aan de twee Symfonische
Gedichten verleend.
***

We beschouwen hiermede de ons opgedragen taak - de bespreking van het uitsluitend
aan de muziek voorbehouden deel - als geëindigd. Dat het oordeel niet gunstiger
uitviel, betreuren wij. We kunnen ons echter niet ontdoen van den indruk, dat juist
dit deel het minst van al afgewogen werd, en als dusdanig de waarde van het boek
meer schaadt, dan bevordert. Bij de prachtige ontplooiing, die het boek vanaf de
rubriek ‘Benoit en zijn Tijd’ (pag. 856) neemt, terugwijzend naar het zoo geslaagde
eerste hoofdstuk van Deel III en zich ongestoord voortzettend over het bijzonder
gewichtig slotdeel van het boek, wil het mij zelfs voorkomen of de schrijver het als
een soort van verlossing moet gevoeld hebben, afscheid te mogen nemen van de stof,
welke buiten het bereik der ‘stellige wetenschappen’, en buiten het bereik van de
door dit boek gehuldigde methode gelegen is. Tegenover dit deel verhoudt zich
inderdaad dit slot of daar plots de ruimte veroverd werd, noodig om het breede en
verbreedende inzicht in heel zijn omvang te doen gelden.
Wij erkennen diep getroffen geweest te zijn door het ruime doorzicht, dat de
schrijver ons hier verleent op de cultuurhistorische beteekenis van den Meester, en
drukken hierbij de hoop uit het werk te zien verschijnen, met evenwel een grondige
herwerking of een volkomen uitschakeling van het op zichzelf zeer gewichtig gedeelte,
voorbehouden aan de zuiver-artistieke beteekenis van den grooten Vlaming: Peter
Benoit.
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Verslag van den heer Em. De Bom, derden verslaggever.
Na de zóó grondige als uitvoerige beschouwingen, door Arthur Cornette en door
Lodewijk Ontrop gewijd aan het aan ons oordeel onderworpen manuscript ‘Peter
Benoit’, blijft den derden verslaggever nog slechts een beperkte taak over.
De grondige kennismaking met deze uitgebreide monographie, waar, naast het
relaas van zijn levensloop en de beschouwing over zijn oeuvre, ook de cultureele
beteekenis van den Vlaamschen musicus, als voorman in den strijd tot herwording
van ons volk, in ieder opzicht en met wetenschappelijken critischen zin is in
uitgediept, schenkt de overtuiging, dat hier een hoogst verdienstelijke, ja een
merkwaardige arbeid is tot stand gebracht. De logische lijn, die door dit werk gaat,
wijst op een goed doordacht plan. Verheugend daarbij is, dat van alle medegedeelde
feiten getrouw de bronnen worden aangegeven. De stijl, waarin dit leven wordt
beschreven, is zakelijk en gelukkig gespeend van ijle rhetoriek of noodelooze lyriek,
zonder op zichzelf schitterend te mogen genoemd worden. Maar de massa
bijzonderheden, die hier met overleg vereenigd werden, vormen in hun soberheid te
zamen een beeld, waardoor de onderhavige figuur geen onrecht wordt aangedaan.
Er zullen, wat de dokumenteering betreft, zeker nog wel enkele leemten zijn aan
te wijzen: deze zijn evenwel licht aan te vullen. Ik weet bijv. niet of Maigron, Le
Romantisme et les Moeurs, en nog andere boeken uit het zelfde tijdsgewricht, den
schr. bekend zijn geworden? Er bestaan ook verspreide kleinere opstellen, die op
speciale punten een toelichting bevatten. Mag ik bijv. even op kortere bijdragen
wijzen, als die van Joris de Bom (over de Rhijn, Vl. School, 1889), van Frans Gittens
(Revue internationale, 1903?); van Phalesius (Alph Goovaerts) in oudere jaargangen
van de Antwerpsche Revue artistique; een opstel van ondergeteekende, getiteld ‘Een
Peter-Benoitarchief’, in de Nieuwe Rotterd. Courant van 30 Juni 1907; opstellen van
Gerrit A.A. Wagner in de Vl. School (?); diverse brochures van Edw. Keurvels e.a.,
veelal in de moderne pamflettenverzameling der Antwerpsche Stadsbibliotheek
berustende. Vgl. aldaar ook de lijst der aanwinsten 1913 enz., enz.
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Qua detail-critiek zou ik willen een bescheiden aanmerking maken op een plaats (p.
324-325), waar, naar aanleiding van een motief in ‘Mijn Moederspraak’, aan
Lohengrin gedacht wordt, terwijl ik eerder zou denken aan den aanhef van het bekende
lied van Walther von der Vogelweide in Die Meistersinger: ‘Am stillen Herd, in
Winterzeit...’
Maar, na de merkwaardige betoogen van mijn mede-beoordeelaars, acht ik me
ontslagen van nader uitgesponnen beschouwing en bewijsvoering, en kom tot de
conclusie, waar Collega Cornette en, zonder eigenlijk te formuleeren, en met een
bepaald voorbehoud ongetwijfeld ook Lodewijk Ontrop, zijn toegekomen:
Dit boek is, o.i., in zijn geheel genomen, een voortreffelijk antwoord op de
prijsvraag door de Academie uitgeschreven. Het boek verdient alleszins bekroond
te worden, met dezen verstande, dat de auteur zich verbinde, vóór het ter-perse-geven
van zijn arbeid (waartoe hem gelukkig spoedig de kans zal geboden worden), zijn
tekst zorgvuldig te herzien, en zich met de juryleden persoonlijk te verstaan aangaande
een noodwendige gedeeltelijke omwerking, besnoeiing en wieding van plaatsen, die
noodeloos uitgedijd zijn, en die daardoor schaden aan den totaal-indruk, welke zulke
groot-opgezette monographie dient te maken op een, wél voorbereid en ontwikkeld,
doch eigenlijk eerder ‘algemeen’ en in ieder geval ‘uitgebreid’ te noemen
lezers-publiek, waar het werk dan voor bestemd is.
Mijn oorspronkelijke opvatting was, dat we, door een arbeid als we wenschten en
verwachtten, een studie zouden rijker worden, die de figuur als 't ware in alle
richtingen geheel zou heropbouwen. Om zulk belangrijk resultaat te bereiken, dient
aan de compositie, de architectuur van het boek een ernstigen maatstaf te worden
aangelegd. Door al te groote uitweiding, door herhalingen of onevenwichtige
verdeeling van de stof, zou de gaafheid van het op te roepen beeld geschaad zijn. Ik
twijfel er niet aan, of de auteur zal het gegronde van deze zienswijze willen inzien en trachten te bereiken, dat zijn werk door een stevige herziening, een meer gedrongen,
een meer gebald karakter verkrijge.
Ten slotte nog deze diskrete vaststelling, (die ook voor den ernst van het
aangeboden werk pleit): het is géén gewoon

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

674
feit, dat een prijsvraag zulk een grondig onderzoek, zulke uitgediepte studie waardig
is bevonden, als aan het ons ter bekroning aanbevolen werk, in de eerste plaats door
beide eerste verslaggevers besteed is geworden.
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Vergadering van 23 December 1940.
Zijn aanwezig: de heeren Prof. Dr. A. CARNOY, bestuurder; EMM. DE BOM,
onderbestuurder; Prof. Dr. FR. BAUR, wn. secretaris;
de heeren Rector J. SALSMANS, S.J., Prof. Dr. J. MULS, Prof. Dr. J. VAN MIERLO,
S.J., FELIX TIMMERMANS, Prof. Dr. J. VAN DE WYER, Prof. Dr. A.H. CORNETTE,
LODE BAEKELMANS, Prof. Dr. L. GROOTAERS, LODE MONTEYNE, Dr. E. CLAES,
Prof. Dr. E. BLANCQUAERT, Dr. W. VAN EEGHEM, Dr. J. LINDEMANS, Prof. Dr. F.
DE BACKER, Dr. F. DE PILLECIJN en G. WALSCHAP, werkende leden;
Prof. Dr. A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid;
Waren verontschuldigd: Z.E.H. JORIS EECKHOUT, Prof. Dr. R. VERDEYEN.
***

Het verslag der vorige zitting wordt voorgelezen en goedgekeurd.
***

Onderscheiding. - De Bestuurder brengt in een vriendelijke toespraak hulde aan
den heer Dr. J. Lindemans, wiens monographie over de geschiedenis van Opwyck
bekroond werd met den Tony Bergmann-prijs van de Koninklijke Academie van
België te Brussel.
***
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Boekenschenkingen door leden der Academie. - De heeren DE BOM en A.H.
CORNETTE bieden voor de Bibliotheek der Academie hun respectievelijke publicatie
aan over Max Rooses; Collega BAUR den 2en druk van zijn Schets eener
Moedertaaldidactiek.

Aangekochte boeken
Geiten. Roman, door HERMAN DE MAN;
De bewijzen uit het Pak van Sjaalman, door E. DU PERRON.

Mededeelingen van den wn. secretaris.
1. - Een exemplaar van het zoo pas van de pers gekomen Jaarboek der Academie
voor 1940, waarvan de kopij door den Bestendigen Secretaris sedert maanden
voorbereid was, wordt aan de leden voorgelegd.
2. - Boekenschenkingen aan de Universiteitsbibliotheek te Leuven. - De wn.
Secretaris deelt aan de Academie mede welke collega's reeds schenkingen van boeken,
langs de Academie om, of rechtstreeks, aan de Leuvensche Universiteit hebben
gedaan: het zijn Collega's SALSMANS, CARNOY, MULS, VAN DE WIJER, EECKHOUT,
BAEKELMANS, VAN MIERLO (Ruusbroecgenootschap) en BAUR, terwijl ook van
Collega HUIZINGA uit Leiden een bezending werd aangekondigd, die echter nog niet
over de grens kwam.
De Academie beslist, bij deze gelegenheid, ook de publicaties over positieve
wetenschappen en de volledige collectie van het Arbeidsblad, die in onze Bibliotheek
berusten, aan de Leuvensche Universiteitsbibliotheek af te
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staan. De hr. Bestendige Secretaris, die op deze collecties de aandacht had gevestigd,
zal er de overdracht aan Leuven van bewerkstelligen.
3. - Schorsingen. - Uit een brief van 20 November 1940, uitgaande van den hr.
Secretaris Generaal van Openbaar Onderwijs, blijkt dat alle schorsingsgevallen in
onze Academie gunstig geregeld werden, behalve twee waarover het Bestuur de
besprekingen wenscht voort te zetten. - Aangenomen.
4. - Een mededeeling van de bezettende macht (6 December 1940) schenkt aan de
Academie de toelating de publicatie der Verslagen en Mededeelingen, binnen den
kring van het haar eigen studieobject, voort te zetten.

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 VAN MIERLO, CARNOY, GROOTAERS, BLANCQUAERT,
VAN EEGHEM, BAUR;
Verontschuldigd: Prof. VERDEYEN.
Op de agenda staat:
Over Theophilus. II. - Lezing door Prof. Dr. J. VAN MIERLO, werkend lid.
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Prof. VAN MIERLO toont in deze tweede lezing aan dat de dichter van Theophilus
waarschijnlijk een Vlaming is en niet een Brabander: dit blijkt vooral uit de rijmen
en den woordenschat.
VERDAM heeft de Vlaamsche eigenaardigheden veelal weggewerkt. Het korte vers
met eenlettergrepige dalingen wijst op de 13e eeuw; zoo ook de geest, de lyrische en
psychologische allure van het gedicht.
De commissie beslist dat deze lezing zal opgenomen worden in de verslagen.
Prof. BAUR doet een korte mededeeling over het anagram in het Utrechtsch handschrift
van Jacob Vilt's Boëthiusvertaling, naar aanleiding van Prof. de Vooys' artikel in het
Leidsch Tijdschrift.
II. - Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. - E.P. Prof.
SALSMANS, d.d. Secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren: SALSMANS, MULS, DE BOM, TIMMERMANS (onderv.),
CORNETTE;
als hospiteerende leden: de heeren VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid, en de
heeren MONTEYNE en CLAES.
Op de dagorde staat:
Haalde Maeterlinck Pelleas en Melisande uit een Vlaamsche Sprookje? - Lezing
door den hr. F. TIMMERMANS, werkend lid.
De Heer TIMMERMANS heeft het over een sprookje, eerst in het Nederlandsch door
Victor De Meyere uitgegeven, en denkelijk uit mondelinge volksoverlevering
opgenomen. Hij vraagt
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zich af, of Maeterlinck daarin zijn inspiratie gevonden heeft voor zijn Pelleas en
Melisande, zonder evenwel te doen aan plagiaat om de menigvuldige wijzigingen.
Hij is geneigd bevestigend te antwoorden. - In de bespreking opperen eenige leden
de vraag of dergelijke thema niet reeds in de klassieke oudheid of in den Duitschen
sprookjesschat te vinden is. Het ware wenschelijk na te gaan, waar Victor De Meyere
dit sprookje gevonden heeft, en eventueel hoe Maeterlinck uit die bron heeft kunnen
putten.
De Commissie stelt voor die belangrijke lezing in de Verslagen en Mededeelingen
op te nemen.

Dagorde.
1. - Uitreiking van de diploma's aan de Laureaten van de Academie. - Bij
ontstentenis, dit jaar ook alweer, van een plechtige openbare zitting van de Academie,
werden op deze laatste jaarsvergadering de laureaten voor de niet-uitgestelde
wedstrijden der Academie uitgenoodigd om het diploma van de hun toegekende
bekroning te komen in ontvangst nemen. De drie aanwezige laureaten: E.H. Dr.
KEUNEN (J. Eeckhoutprijs 1940), de h.M. MATTHYS (Aug. Beernaertprijs 1940) en
de hr. Dr. A. CORBET (prijsvraag der Academie over Benoit's Leven en Werken)
worden binnengeleid en door den hr. Bestuurder, Prof. Dr. A. CARNOY, in een korte
toespraak gehuldigd, voor hun toewijding aan wetenschap en gedesinteresseerde
studie, in tijden die daar zoo weinig toe nopen. Hij wenscht hun geluk, namens de
Academie, met hun bekroning en spreekt de verwachting uit hun namen nog meer
dan eens te zullen aantreffen onder bijdragen van wetenschappelijk belang.
2. Lezingen. - Dr. Fil. de Pillecijn brengt hulde aan de nagedachtenis van Pastor
HUGO VERRIEST, wiens eerste eeuwfeest in dit ‘zwaardjaar’ moest gevierd worden.
Hij
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trekt de grens tusschen wat Verriest was in zijn persoonlijke verschijning en wat van
hem aan gerealiseerd werk overblijft. Zijn wezen is aanzienlijk rijker gebleken dan
zijn geschriften. De beminnelijke ‘pastor van te lande’ wordt ten slotte gekenschetst
als schrijver, als redenaar, als leeraar, als strijdend Vlaming.
Prof. Dr. J. Van Mierlo, S.J. behandelt vóór de pleno-vergadering hoofdzakelijk
de legende die de stof heeft geleverd voor onzen Middelnederlandschen Theophilus.
Hij gaat er de vroegste kiemen van na in de oude kristelijke overlevering en vervolgt
er de ontwikkeling der motieven van in hun verder verloop. Waarschijnlijk heeft
onze dichter slechts de Latijnsche redactie der legende gekend. De afstand tusschen
de bron en het Middelnederlandsch gedicht wordt uitgemeten en ons verhaal, dat
spreker veel hooger wenscht te zien taxeeren dan gebruikelijk is, tegen allerlei
bedenkingen van Plenzat verdedigd. Deze lezing zal, bij een volgende gelegenheid,
nog een vervolg krijgen.
Beide sprekers worden door den heer Bestuurder gelukgewenscht. Hun lezingen
zullen in de Verslagen en Mededeelingen der Academie worden opgenomen.
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Jacob Vilt's anagram Door Prof. Dr. Frank Baur
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie
Prof. Dr. C.G.N. DE VOOYS vestigde onlangs(1) de aandacht op het vrijwel vergeten
handschrift van JACOB VILT's Boëthius-vertaling, dat hij in de Utrechtsche
Universiteitsbibliotheek bij de hand heeft, maar dat sedert Snellaert's Schets eener
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde4, blz. 93, - of, beter, sedert het te weinig
gekende werk van J. STECHER, Histoire de la Littérature Néerlandaise en Belgique,
Brussel, Lebègue (1886), blz. 194 - aan de aandacht van onze groote
literatuurgeschiedenissen is ontsnapt. Zelfs voor zijn Middelnederlandsch
Woordenboek heeft VERDAM dit handschrift niet geëxcerpeerd: hij moet het verward
hebben met den anoniemen Gentschen inkunabel van 1485, die echter een van Jacob
Vilt's overzetting volkomen onafhankelijke vertaling bevat van de Consolatio. Ook
Pater AXTERS heeft, voor zijn Scholastiek Lexicon, den nochtans afwijkenden
woordenschat van het Utrechtsche handschrift over het hoofd gezien. Het is dus, al
was het maar voor de lexicologische inventariseering van ons Middelnederlandsch,
een gelukkige inval geweest, dat DE VOOYS voor dezen quasivergeten rijkdom onzer
vijftiendeeuwsche Vlaamsche letteren opnieuw de aandacht heeft verzocht.
We vermelden echter om nog een andere reden het belangrijke artikel van onzen
vereerden oud-leermeester. Over den auteur der Consolatio-vertaling in het
Utrechtsche handschrift deelt de Vooys het volgende mede: ‘Waarschijnlijk heeft
de copiist de auteur nog gekend. Deze had, naar rederijkersmode, zijn voornaam
aangegeven in de beginletters van de vijf hoofdstukken, nl. Iacop; de plaats van zijn
“toename”, van vier letters, is minder duidelijk aangegeven, maar wij kennen die uit

(1) In het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, dl. LX (1940), afl. 1.
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een randglosse op folio 101 V, die van de afschrijver afkomstig zal zijn.’
Moeten we hieruit opmaken dat Professor de Vooys den ‘toename’ in vier letters
in den tekst zelf van Iacop Vilt niet heeft teruggevonden? Indien ja, dan weze hier
bekend gemaakt dat deze ‘minder duidelijke’ opgave toch voldoende duidelijk te
vinden is in de pericope zelf van het Explicit, door de Vooys aangehaald (blz. 6 van
den overdruk):
Begheert oec yement te wetene claer
Sdichters name, so moet hij soucken
Van elcken deerste van den vijf boucken:
Int versamen es hij ghenaemt.
Leert dese vier eerste daer na roucken:
Toename ist, alsmen die versaemt.

De door ons vetgedrukte beginletters van de laatste vier verzen behelzen, zooals men
ziet, den ‘toename’ zeer duidelijk en hij was ook zonder behulp van de latere
randglosse te achterhalen.
Heb ik mijn leermeester op iets gewezen, wat hij reeds wist:
Onschuldicht my, wordix yet gheblaemt!
Gent, 15 Dec. 1940.
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Hugo Verriest Door Dr. F. de Pillecyn,
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Bij degenen die hem persoonlijk hebben gekend staat Hugo Verriest onverzwakt
voor het oog van den geest. Een fijn man in verschijning en optreden. En wie zijn
woord heeft gehoord, vergeet het niet.
Maar zijn roem was zoozeer gebonden aan zijn levende persoonlijkheid en aan
den klank zelf van zijn woord, en in verhouding zoo weinig aan wat hij heeft
nagelaten, dat, honderd jaar na zijn geboorte, zijn levensbeeld wel eens mag worden
opgefrischt.
Hugo Verriest heeft er steeds een nauwelijks verholen genoegen in gehad over
zichzelf te spreken als over ‘den pastor van te lande’. Hij wist zelf zeer goed in welk
gunstig contrast dit hem tegenover zijn toehoorders moest plaatsen, als hij zich
oprichtte met zijn schoone gestalte, met zijn vonkelenden blik, en ietwat aarzelend
zijn voordracht begon. Want deze schitterende causeur leed, naar eigen uitspraak,
steeds aan plankenkoorts. Het was bij hem als een verfijnde schuchterheid.
Hoe bleek schijnt bij het herlezen de tekst van deze voordrachten, nu het woord
den klank mist van zijn stem; en hoe zeer weten wij nu hoe de bekoring van zijn
zeggen een zekere schraalheid van dien inhoud deed vergeten. Zeer afgewisseld
waren zijn voordrachten niet: Vlaamsche Beweging en Kunst, was het dubbele
onderwerp dat hij behandelde. Maar het woord was bij hem het levende, gesprokene,
niet het geschreven woord, hoe zorgvuldig zijn voordrachten ook waren voorbereid.
Niemand beter dan hijzelf heeft dit ‘levende woord’ gekenschetst in het Voorbericht
van zijn ‘Voordrachten’: ‘Het levende woord, schreef hij, moet uitbotten, ja, uit den
mond van den spreker, maar ook uit het gezicht en ooggestraal van de vergadering,
uit haren monkel, uit haar zitten en roeren, uit haar wezen en kleed. Dat levend woord
verschilt telkenmale volgens zaal
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en volk, en volgens duizend kleine zaken, warmte of koude, klaarte of donker, verreof bijzitten, hoog of leeg staan, en wat weet ik al.
Het gaat mede met de toehoorders, of blijft staan, en heeft blijspel in hand en voet
en lijf, in kop- en oog- en lippenroering.’
Heel de tekst van een voordracht van Hugo Verriest was berekend op dit ‘blijspel
in hand en voet en lijf’. En dit heeft er den typischen vorm aan gegeven, die
gecombineerde vorm tusschen woord en lippe- en tongespel, een vorm die ook in
zijn ander werk is waar te nemen. Ik neem, uit de overvloed van voorbeelden er één
enkel uit: (Op wandel) ‘Maar ziet! daar! Wat is dat daar? - Daar roert iets in mij,
daar krevelt iets in mij; daar groeit iets in mij, daar herwordt iets in mij.
Ginder, ginder verre, tenden mijne armen, tenden mijne vingeren.... voel ik. - Zal
ik ze kunnen roeren?... zal ik... Zij roeren! Ik voele ze roeren.
Daar welt eene blijheid in mij die geheel mijn hert doorstroomt, volstroomt,
overstroomt, en door geest en lichaam vaart, door geheel mijn lichaam.
- Gaat het ontwekken? Ik roere mijne vingeren; mijne vingeren, zij roeren! Zij
vingeren! Een zonne giet over mij haar warme stralen van geluk.
Roeren!
Mijne voeten.’
Maar als de voordrachtgever zoo vervaagt in den afstand van den tijd, dan loopt
de leeraar Verriest nog meer gevaar in de vergetelheid te vergaan. Daarom is het mij
een vreugde Hugo Verriest ook in dit opzicht eenige oogenblikken voor uw gedachten
op te roepen. Want ik ben ervan overtuigd dat de waarde van Verriest meer hier
gelegen is dan in zijn letterkundig werk omdat een goed mensch hooger staat dan
enkele bladzijden goed proza.
De vormende taak van Hugo Verriest als promotor van het geslacht van Rodenbach
en de Blauwvoeterie is voldoende gekend. Waar minder aandacht aan besteed werd
is aan het feit dat hij als ‘Surveillant’ zijn vernieuwingswerk begon.
Wij hebben allen ongeveer hetzelfde beeld van den surveillant bewaard: langs de
rangen draven in de wandeling, op koer en in studie oog en oor gespitst naar het
kwaad, door de studenten beschouwd als iemand die het niet tot leeraar

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940

685
heeft kunnen brengen. Ik zie dergelijke beelden voor mij: op breede schoenen lang
uithalend door slijk en stof, scherp toekijkend over den bril, speurend naar vergrijp.
Surveillant Verriest vormde door conferenties zijn studenten voor het leven en de
toekomende priesters voor het priesterschap.
Ik heb destijds inzage gekregen van een schrijfboek waarin, door een oud-leerling
van Hugo Verriest, sommige van die conferenties waren samengevat. Wij vinden er
bijzonderheden in die thans zouden verbazen. Er wordt o.m. in vermeld als
buitengewoon feit hoe men in sommige Brusselsche scholen lichaamsoefeningen
ziet doen; en het lag voorzeker niet in de traditie dat een surveillant de leerlingen
attent maakte op het belang van de lichamelijke verzorging, van het uiterlijke. Zoo
lezen wij als merkwaardige raadgeving aangeteekend: ‘Nourriture. Bien la mâcher.
Pas manger trop’ met den daarbij behoorenden raad: ‘Pas étudier immédiatement
après le dîner.’
Hij wilde van zijn studenten, ook uiterlijk, flinke menschen maken. ‘Il ne faut pas
que le chrétien dédaigne la perfection, la beauté corporelle. - Combattre l'idée qui a
cours parfois, qu'un homme bien mis, portant barbe etc. soit un libéral: tout cela ne
messied pas à un chrétien.’ En samengaande hiermeê: ‘Politesse, manières, extérieur,
se produire. Déclamation: leur importance’. En verder nog: ‘La prestance corporelle,
porter la barbe etc. était libéral, être fier était libéral, savoir se présenter, parler en
public etc. tout l'extérieur enfin: tout cela semblait libéral aux yeux de tous. Le
chrétien était petit, devait d'ailleurs de par la religion être humble et petit...’.
Hoe nieuw zoo iets was in die omgeving kunnen wij wel gissen, en wij kunnen
dan ook begrijpen waarom Gezelle van Hugo Verriest zegde dat hij een Vlaamsche
franskiljon was.
***

In deze korte nota is het mij niet mogelijk een beeld van den leeraar Verriest te
schetsen zooals ik het zou wenschen: met eerbied en bewondering.
Twee jaren lang had hij, door zijn conferenties, door zijn gesprekken en
raadgevingen, de studenten gevormd en voor hun geest andere en schoonere
gezichteinders geopenbaard dan degene die, volgens het programma, hun hart en
hun ver-
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stand moesten omsluiten. Toen werd hij leeraar. Hij verlegde dadelijk het terrein van
het opstel: ‘Rede van Gewijde van Dampierre bij zijn terugkeer uit Frankrijk - Gewijde
van Namen voor den Slag der Gulden Sporen spreekt het Vlaamsche leger aan... en
dat opstandig klinkende: ‘Wat peist gij over Cicero?’ - Wie kon er ooit aan gedacht
hebben dət een student er een meening over Cicero op nahield: Die werd hem toch
klaar en gaar voorgeschoteld.
En zoo is het dan ook duidelijk dat, onder impuls van den leeraar Hugo Verriest,
de Beweging onder het Studentenvolk geen zuivere ‘Studentenflaminganterij’ was.
Het was tevens de opstand van het levende wezen tegen de verdrukking van het
papier; had Verriest niet den eerbied onderwezen voor de persoonlijkheid van den
jongen man? Is het dan louter toeval dat het heerlijkste van alle Studentengeslachten
als leeraar Hugo Verriest had? Rodenbach, pater Lievens, Kamiel Watteeuw. Wat
een ‘legio’ van heerlijke jonge mannen werd er in dien tijd gevormd. Een geslacht
met den zucht naar ruimte en naar offer, van onrust en kampvaardigheid.
En toen de banbliksems kwamen, toen ‘De Vlagge’ in moeilijkheden zat, was er
één uitkomst: Hugo Verriest. En het antwoord kwam, in één enkel woord: Aanveerdt
- Hugo Verriest.
Er worden er in Vlaanderen niet zoo heel veel gevonden die gewaagd hebben wat
Verriest deed. Den leeraar Hugo Verriest moet Vlaanderen in dankbaarheid blijven
gedenken.
***

Wij hebben daar zooeven de opinie van Gezelle gehoord over Verriest. De door
collega Baur voorgelezen ongekende rede van Gezelle heeft een nieuwe actualiteit
gegeven aan die zijde van Gezelle's wezen. En ik meen nu dat deze rede zoo volkomen
aansluit met het incident Gezelle-Verriest dat het de moeite loont het van naderbij
te onderzoeken.
In 1877 schreef H. Verriest aan zijn vriend Van Hee: ‘Over Gezelle zou ik U
moeten zes blaren schrijven. Kan nu niet zijn: Zegge 't dat liever.
1. Hoe hij van de schenen is.
2. Belast met twee bergen.
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3. Dichter was en is en dichter in 't Vlaamsch, voor 't Vlaamsch en de gevolgen ervan
aanveerdde maar nooit eigenlijk beoogd en heeft 't gene wij willen.’
De rede die Gezelle uitsprak bij de huldebetooging van De Bo in 1885 had stellig
de opinie van Verriest over Gezelle niet gewijzigd.
Want Gezelle zei daar o.m.:
‘Te veel Vlamingen zijnder wier nuttelooze beweginge te vergelijken is bij een
deel vreemde sprongen en aardige tuimelperten, ja, bij naamloos guitenwerk en
verwaande ruitebrekerij van machtelooze kinders wier ouders naderhand de boete
betalen’.
En het besluit van zijn rede was:
‘Noch de Burgoensche wulpschheid, noch het Spaansch geweld, noch de Fransche
terreur, noch te laat bekende en beklaagde dwalingen en overijlingen van het gewezen
hollandsch bestuur, neen, noch onze hedendaagsche fransche hofhouding, noch ons
fransch geld, noch onze fransche maten en gewichten, noch onze fransche wetgeving,
noch ons fransch bestuur, noch ons fransch recht, noch ons fransch krijgswezen,
noch onze fransche academieën, noch onze fransche hooge en leege scholen; neen,
noch onze zoogezeide vlaamsche beweging zelve en hebben van ons volk ooit iets
anders kunnen maken, als het oude en 't eerbiedweerdig vlaamsch volk, en hebben
van de tale van dat volk ooit iets anders kunnen maken als onze vlaamsche en
eerbiedweerdige moedertale’.
Dit kenschetst zeer duidelijk het onderscheid tusschen Gezelle en Verriest ten
opzichte van de Vlaamsche Beweging uit dien tijd. Wat Gezelle ‘ruitebrekerij’
noemde was de Studentenbeweging waarvan H. Verriest de Geestelijke vader was.
Die ‘zoogezeide Vlaamsche Beweging’ werd door Gezelle op één lijn geplaatst ‘met
de Burgoensche wulpschheid, het Spaansch geweld en de fransche terreur’. Het
‘eerbiedweerdig Vlaamsche Volk’ was... maar laten wij Verriest antwoorden in ‘De
Vlaamsche Vlagge’:
‘Is het volk niets anders als het landsche boere en werkmansvolk en de kleene niet
geleerde burgerij: dan hebt ge gelijk. Dat volk is in 't algemeen vlaamsch gebleven
en heeft onze vlaamsche moedertaal bewaard. God en hem zij dank! Maar het volk
is voorzeker nog wat anders. Boven en neffen,
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en rond dat volk woont er in Vlaanderen en in 't Vlaamsch België nog volk dat ook
het vlaamsche volk is. Wat zou het wel anders zijn dan? Wel, dat volk is verfranscht’.
En rechtstreeks, op den man af, vraagt Verriest: ‘En Gij, onze Meester, Gij zegt
dat het vlaamsch volk gebleven is wat het moest zijn... het eerbiedweerdige vlaamsche
volk!! en dat de moedertale, die moest de sprake zijn van een geheel volk, het woord
van al zijn gedachten, van al zijne gevoelens, gebleven is wat zij moeste zijn...!
Onze eerbiedweerdige moedertale!’
Zooals zij het niet eens waren over het ‘aloud eerbiedweerdig Vlaamsche Volk’
waren ze het niet eens over ‘de eerbiedweerdige moedertale’.
Voor Gezelle droeg het vlaamsche volk een muts, - en bij de aanhangers van
Gezelle werd het taalparticularïsme op godsdienstige redenen gegrondvest. De Bo
immers zegde dat in Holland en Duitschland het protestantisme grootendeels door
predicatie werd verspreid. Maar, zegt hij, het protestantisme is een dwaalleer en geen
waarheid. Dus is de taal van die predicatie ‘belemmerd en stram, verwrongen, gezocht,
hoogdravend, vol wind en declamatie.’
En hij besluit: ‘En 't is bemerkensweerdig dat zij die hier in België die taal (het
Nederl.) willen inbrengen, ook al lieden zijn die van de waarheid niet veel maken;
zij gevoelen instinctieflijk dat deze taal hunne taal is, de taal van de kwade trouw en
van de vernieuwde en hooveerdige miswetendheid.’
Hierop sprak H. Verriest: ‘Neen, van West-Vlaamschen kamp willen wij niet’.
***

Ik geloof dat de waarde van den mensch, den leeraar, den levenswekker H. Verriest,
zijn hoogste waarde is.
En nochtans was het door een gedicht, dat H. Verriest buiten West-Vlaanderen
bekend geraakte. Prosper van Langendonck had ‘Avondstilte’ ontdekt dat in 1877
in ‘De Vl. Vlagge’ verschenen was, en schreef erover ‘Wij kennen geen uiting van
reiner, hooger melancholie ‘tristitia rerum’.
Het werk van H. Verriest ligt verspreid in ‘De Vl. Vlagge’ en in ‘De Nieuwe Tijd’.
En uit dit losse werk werden gebun-
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deld de ‘Twintig Vlaamsche Koppen’, Regenboog, Op wandel en gedeeltelijk ook
Voordrachten.
Het karakteristieke van zijn beste werk: ‘Twintig Vlaamsche Koppen’ is wel dat
het in hoofdzaak geen lettermenschen geldt, maar menschen, schoone en goede
menschen. Eigenaardig is wel dat hij die reeks inzette met Vondel. Maar Vondel
staat alleen in de rei en werd niet opgenomen in de gebundelde opstellen. Want
Verriest kon den mensch niet losmaken van het werk en de mensch moest in hem
zijn beeld hebben nagelaten.
H. Verriest heeft veel plannen gemaakt over te schrijven boeken - waarvan geen
enkel verschenen is. In één van zijn nota-boekjes geeft hij enkele titels van die ‘te
schrijven boeken’. ‘Over godsdienstigheid - Kinderkopkes - Over dien eersten bloei
van de Vlaamsche Letterkunde - Alle beelden van Armoede - Nog tien Vlaamsche
Koppen (zeven namen worden aangegeven: V.d. Woestijne, De Clerck, Teirlinck,
Buysse, Vermeylen, V. Langendonck, Hegenscheidt).
Drie andere geestelijke voordrachten. - Over puinen (de christelijke puinen achter
den gevel van het onware en gebaarde) - Welke beelden er in de boeken van die
schrijvers leven - Welke wereld zij gezien, bezien en herschapen hebben - Een boek
brieven aan Professors - en ten slotte Gezelle en de Gezellestam.
***

Ik wil dit zeer onvolledig levensbeeld van H. Verriest besluiten met een herinnering
aan zijn laatste dienende daad.
Te Brugge stond, voor het Hof van Assisen de tachtigjarige pastoor Verriest als
getuige voor den bijna tachtigjarigen Eugeen Van Oye, die het nog frissche gelaat
fier oprichtte in den krans van zijn zilveren lokken. Twee oud-studenten van Guido
Gezelle; tragedie van Vlaamsche vernedering.
Zoo, dienend, heeft H. Verriest zijn vruchtbaar leven besloten. Hij heeft zijn volk
gediend, hij heeft het lief gehad in zijn armoe en zijn nederigheid. Hij heeft het leven
bemind en gediend: het leven in de waarheid, het leven in zijn onderwijs, het leven
in zijn kunst.
Hij heeft een geslacht van jonge mannen gevormd zooals er geen tweede in
Vlaanderen is opgestaan.
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Hij heeft, door zijn voordrachten, in Vlaanderen en daarbuiten, onzen zuiveren dichter
Guido Gezelle aan de bewondering opgedrongen en met het goud van zijn
dichterschap duizenden verbaasd.
Hij is een eerlijk man geweest.
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- Wenschelijkheid van het hervatten der werkzaamheden. 279.
- Schorsing van Leden. 677.
Amsterdam (Koninklijke Akademie voor Wetenschappen te -).
- Schenkt boeken. 222.
Antwerpen (Rubensfeesten).
- De Academie vertegenwoordigd door de HH. Prof. Dr. A.H.
CORNETTE en Prof. Dr. J. MULS. 532.

B
Baekelmans (Lode)-Stichting.
- Machtiging verleend tot het aanvaarden van de gedane schenking.
32.
A. Beernaert-prijs.
- Zie Wedstrijden.
(1) Samenstellingen als Koninklijke Vlaamsche Akademie, Letterkundige Mededeelingen enz.
worden enkel vermeld onder het naamwoord, dus onder Academie, Mededeelingen, enz.
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Bestuur der Kon. Vla. Academie voor Taal- en Letterkunde.
- Benoeming van Prof. Dr. A. CARNOY tot Bestuurder en EM. DE
BOM tot Onderbestuurder voor 1940. 5.
- Prof. Dr. A.H. CORNETTE staat
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-

den bestuurszetel af aan Prof. Dr. A. CARNOY. 6.
Verkiezing van EM. DE BOM tot Bestuurder en van Prof. Dr. J. VAN
MIERLO tot Onderbestuurder voor het jaar 1941. 535.

Bestuurscommissie van de Kon. Vla. Academie voor Taal- en Letterkunde.
- De samenstelling voor 1940 goedgekeurd. 5.
Boeken (Aangeboden), 10, 30, 147, 220, 323, 359, 530, 676.
Boeken (Aangekochte), 10, 30, 146, 220, 323, 360, 529, 676.
Boekerij der Academie.
- Verslag van den Bestendigen Secretaris over den toestand der
boekerij in 1939. 35.
Borstbeeld F. TOUSSAINT VAN BOELAERE, 531.
- Aan de Academie in bruikleen afgestaan door de Regeering. 531.

B
Buchtausch (Deutsche Ausländische -).
- Schenkt boeken. 359.

C
Carton de Wiart-prijs.
- Twee namenlijsten voorgelegd van drie leden voor de jury die over
het uitreiken van dezen prijs zal te oordeelen hebben. 31.
COMMISSIES bij de Academie. Bestendige en andere Commissies.
I. Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der
Commissie: Februari 33; April 225; October 360;
December 677.
II.

Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der
Commissie: Februari 34; April 225; October 361;
December 678.
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III.

Bestendige Commissie voor Cultuurgeschiedenis.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der
Commissie: Januari 10; Maart 149; Augustus 324;
November 532.

IV.

Bestendige Commissie voor Onderwijs en Nederlandsche
Lexicographie.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der
Commissie: Januari 11; Maart 149; Augustus 324;
November 533.

Congres (Nationaal Portugeesch - 1940)
- Hr. VAN PUYVELDE neemt de opdracht aan de Academie te
vertegenwoordigen. 32.
Congres (XVe Vlaamsche Philologente Gent).
- Verzoekt de Kon. Vla. Academie voor Taal- en Letterkunde een
afvaardiging aan te duiden ten einde zich op de zittingen te laten
vertegenwoordigen. De heeren MULS, GROOTAERS, BLANCQUAERT
en BAUR nemen de opdracht aan. 148.
CORNETTE-hulde.
- Zijn 60e verjaring. 145.

E
Eeckhout (Joris)-prijs.
Zie Wedstrijden.

F
Fondsen (Academische -).
- Rekeningen over 1939 liggen ter inzage. 148.

G
Gezelle (Guido)-prijs voor Poëzie.
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Het Comité is voornemens aan de Academie een kapitaal te schenken
met het oog op de stichting van
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een vijfjaarlijkschen prijs voor Nederlandsche poëzie. 227.
Groningen (Universiteit).
- Schenkt boeken. 222.

H
Handschriften (nagelaten - van Dr. LEONARD WILLEMS).
- Onderzoek bij gebrek aan tijd niet voortgezet. 34.

J
Jaarboek 1940.
- Het Bestuur doet een oproep aan de leden om te bekomen dat zij de
door hen geschreven levensschetsen van afgestorven Collega's zoo
spoedig mogelijk zouden insturen. 36.
- Van de pers gekomen. 676.

K
Kerk (Evangelische Hervormde - te Gent).
- Noodigt de Academie uit zich te laten vertegenwoordigen op het
125ste jubileum van de reorganisatie der kerkelijke gemeente.
Prof. Dr. A.J.J. VAN DE VELDE, binnenlandsch eerelid, neemt de
afvaardiging aan. 224.
Koning (Z.M. de).
- Een motie van eerbied en trouw. 277.
- Dankbetuiging vanwege den Koning. 324.
Kopenhage (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab).
- Schenkt boeken. 530.
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L
Leopold II-Orde (zie Onderscheidingen). 29.
Leopoldsorde (zie Onderscheidingen). 219.
Lezingen in de Kon. Vla. Academie voor Taal- en Letterkunde.
*** Maandelijksche Algemeene Vergaderingen.
- Herinneringen aan Prof. Dr. Gustaf Verriest, door Prof. Dr. J. MULS.
13.
- De menschelijke weemoed, door den hr G. WALSCHAP. 14.
- Poirters' gedichten in de Afbeeldinghe der Eerste Eeuwe, door Prof.
J. SALSMANS, S.J. 36 en 37-51.
- De Vlaamsche spreekwoorden in de letterkunde en plastische
kunsten der 16e eeuw, door Dr. J. GRAULS. 156.
- De dichter van Elckerlyc, door Prof. Dr. J. VAN MIERLO. 227 en
229-253.
- Peter Pauwel Rubens: de Vlaamsche Europëer (Rubens als
diplomaat) 326 en 337-356.
- De Boekdrukkunst vijfhonderdjarig, door Prof. Dr. A.J.J. VAN DE
VELDE. 361 en 445-505.
- Gezelliana II; een onbekende rede van Gezelle, door Prof. Dr. FR.
BAUR. 536.
- Theophilus, door Prof. Dr. J. VAN MIERLO. 680.
***COMMISSIEVERGADERINGEN.
COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE.
- Opmerkelijke Germaansch-Romaansche doubletten in de toponymie,
door Prof. Dr. A. CARNOY. 33 en 135-143.
- Het praefix ver- in familienamen, door Dr. J. LINDEMANS, 225 en
263-276.
- Een onbekende bewerking van Hennen van Merchtenens Cornicke
van Brabant, door Dr. W. VAN EEGHEM, 360 en 507-528.
- Studiën over Theophilus, door Prof. Dr. J. VAN MIERLO. 360.
- Over Theophilus, door denzelfde. 677.
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COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL- EN LETTERKUNDE.
- Zuid- en Noord-Nedrelandsche Bibliographie over Natuur- en
Geneeskunde tot 1800 (10e bijdrage), door Prof. Dr. A.J.J. VAN DE
VELDE. 34 en 53-133.
- Id. (11e bijdrage). 361 en 365-443.
- Een mededeeling over Vondels bekeeringsjaar, door Prof. J.
SALSMANS, S.J. 226 en 255-61.
- Haalde Maeterlinck Pelleas en Melisande uit een Vlaamsch
Sprookje?, door F. TIMMERMANS. 678.
COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS.
- De reis van Jan Van Eyck naar Portugal, door Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE. 10 en 17-27.
- S. Van den Bergh over Vlaamsche steden en Vlaamsche schrijvers,
door L. BAEKELMANS. 149.
- Een jong, talentvol Nederlandsch schrijver herdacht, door EM. DE
BOM. 324 en 329-336.
- Historische toelichtingen bij den taalschat der Kempische
cijnsboeken, door Kan. Dr. FL. PRIMS. 532 en 543-637.
COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSCHE LEXICOGRAPHIE.
- De dialecten en het algemeen beschaafd, bespreking ingeleid door
Dr. L. GROOTAERS. 150.
- Over de uitdrukking: ‘op zijn kaak slaan’ en eenige andere, door
Dr. J. GRAULS. 325.
- Plaatsnamen met -ingem en -egem uit gewone naamwoorden
afgeleid, door Prof. Dr. A. CARNOY. 533 en 537-541.

N
Nijmegen (Universiteit te -).
- Schenkt boeken. 221.

O
Onderscheidingen aan de leden van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Taal- en Letterkunde verleend. 29, 219, 675.
Openbare Zitting (Plechtige).
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Beslissing de plechtige openbare zitting, in 1939 afgelast, dit jaar
te houden. 326.
Z.E.P. Dr. MOLKENBOER als feestredenaar uitgenoodigd. Prof. Dr.
J. MULS zal in zijn plaats optreden. Prof. Dr. A. CARNOY duidt het
onderwerp van zijn lezing aan. 326.

P
Prijs (Tienjaarlijksche-) voor Philologie.
- Samenstelling van de Jury. Verzoek aan den Minister van Openbaar
Onderwijs. 223.
Prijsantwoorden.
- Kunstgeschiedenis. Keurraad samengesteld. 13.
- Verslag van den keurraad. 534 en 639-674.
- De Regeering staat aan de Academie voor het jaar 1940 een
uitzonderlijk krediet toe ten einde zooveel mogelijk in het drukken
van de bekroonde werken te voorzien. 155.
Prijsvragen (Academische) 1943.
- Besluit het aantal er van te verminderen. 227.
- Verslag over de vergadering der Commissie. De datum voor
inlevering der prijsantwoorden verschoven. 362.
- Lijst der prijsvragen voor 1943 (eigenlijk 1945). 363.

R
Regeering.
- Schenkt boeken. 30, 147.
Rekeningen. Zie Fondsen.
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Rijkscommissie van bijstand voor het Woordenboek der Nederlandsche
Taal.
- Twee leden aan de Academie tot lid van de Commissie voorgesteld.
14.
- Heeft met groote ingenomenheid kennis genomen van de keur door
de Academie gedaan. 31.

S
Subcommissie aangesteld om de vragenlijst over het gebruik der talen met het
oog op de volkstelling door de ‘Société de Littérature Wallonne’ te bespreken.
150.
- De hh. MULS, GOEMANS, BLANCQUAERT en GROOTAERS aangesteld
tot lid der Subcommissie. 150.
- Vergadering der Subcommissie en brief van den h. GOEMANS aan
den Minister van Economische Zaken. 151.
Subcommissie aangesteld om de gevraagde inlichtingen te verschaffen aan de
‘Vaktaalvereeniging voor Vlaanderen’. 12.

T
Taal-examens voor de candidaten die hun bekwaamheid tot het geven van
onderwijs in de Nederlandsche taal wenschen te doen erkennen.
- De Academie wordt verzocht een lid aan te duiden om deel te nemen
aan de werkzaamheden van de daartoe aan te stellen
examencommissie.
Prof. BLANCQUAERT neemt de opdracht aan. 33.
Te Deum.
- Op 21 Juli. De leden der Academie te Brussel en te Gent
uitgenoodigd. 280.
- Op 15 November. De Academie te Brussel en te Gent
vertegenwoordigd. 532.

U
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Université Polonaise à l'Etranger.
- Vraagt aan de Academie dat zij haar invloed zou laten gelden om
leniging te bekomen in het lot van professoren van de Universiteit
te Krakow. 32.
- Verzoekt de Academie de bemiddeling van de Belgische Regeering
in te roepen ten gunste van de Academie voor Kunsten en
Wetenschappen te Krakow. 224.

V
Vaktaalvereeniging voor Vlaanderen.
- Stelt een vraag om inlichtingen aangaande Technische termen. 12.
J. Van Ginderachter-prijs.
- Zie Wedstrijden.
Verslagen en Mededeelingen.
- De toelating van de publicatie door de bezettende macht toegestaan.
677.

W
Wedstrijden.
- Aug. Beernaert-prijs. Keurraad samengesteld. 13.
- Uitspraak. 534.
- De hr R. Minne aangesteld om de Regeering in de jury te
vertegenwoordigen. 31.
- J. Van Ginderachter-prijs. Keurraad samengesteld. 13.
- J. Eeckhout-prijs. Keurraad samengesteld. 13.
- Uitspraak. 534.
Wetteren (De Studiekring voor Heemkunde, te -).
- Schenkt een boek. 530.
WILLEMS (Dr. L.).
(Zie Handschriften.)

Z
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Zitting Maart.
- Datum vervroegd. 35.
Zitting (Plechtige Openbare -). ontworpen voor October 1940. 326.
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II. - Personen
A
Arents (Prosper).
- Zijn werk: Zuidnederlandsche Vondeldrukken en Vondelstudies, in
de Verslagen en Mededeelingen opgenomen. 157-218.

B
BAEKELMANS (L.), werkend lid.
- Tot lid aangesteld van den keurraad van den J. Eeckhout-prijs. 13.
- Zijn lezing: S. Van den Bergh over Vlaamsche steden en Vlaamsche
schrijvers. 149.
- Schenkt boeken aan de Leuvensche Universiteit. 676.
BAUR (Prof. Dr. FR.), werkend lid.
- Neemt de opdracht aan de Academie te vertegenwoordigen op de
zittingen van het XVe Vlaamsch Philologencongres te Gent. 148.
- Wordt tijdelijk met het waarnemen van het Secretariaat belast. 279.
- Vertegenwoordigt de Academie op het Te Deum van 15 November
te Gent. 532.
- Zijn lezing: Gezelliana II; een onbekende rede van Gezelle. 536.
- Schenkt een boek. 676.
- Schenkt boeken aan de Leuvensche Universiteit. 676.
- Zijn mededeeling over het anagram in het Utrechtsch hs. van Jacob
Vilt's Boethius-vertaling. 678 en 681-682.
BLANCQUAERT (Prof. Dr. E.), werkend lid.
- Neemt de opdracht aan om deel te nemen aan de werkzaamheden
van de taalexamencommissie. 33.
- Neemt de opdracht aan de Academie te vertegenwoordigen op de
zittingen van het XVe Vlaamsche philologen congres te Gent. 148.
- Aangesteld tot lid van de Subcommissie ter bespreking van een
voorstel van de ‘Société de Littérature Wallonne’. 150.
- Brengt verslag uit over het opstel van Dr. Langohr: Het land van
Overmaas en de volkstellingen. 151.
BOUTENS (Dr.), buitenlandsch eerelid.
- Door de Academie gelukgewenscht bij zijn 70en verjaardag. 36.
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C
CARNOY (Prof. Dr. A.) werkend lid.
- Zijn verkiezing tot Bestuurder voor 1940 goedgekeurd. 5.
- Dankt de Academie en tevens zijn collega's in het Bestuur van het
verloopen jaar. 8.
Zijn lezing: Opmerkelijke Germaansche-Romaansche doubletten
in de toponymie. 33 en 135-143.
Zijn lezing: Plaatsnamen met -ingem en -egem uit gewone
naamwoorden afgeleid. 533 en 537-541.
- Brengt een hulde aan Dr. J. LINDEMANS bekroond met den Tony
Bergmann-prijs. 675.
- Schenkt boeken aan de Leuvensche Universiteit. 676.
CLAES (Dr. E.), werkend lid. Schenkt een boek. 30.
- Vertegenwoordigt de Academie op het Te Deum van 15 November
te Brussel. 532.
Corbet (Dr. Aug.).
- Zijn prijsantwoord ‘Een studie over het leven en het werk van Peter
Benoit’ bekroond. 534.
- Het diploma wordt hem uitgereikt. 679.
CORNETTE (Prof. Dr. A.H.), werkend lid.
- Dankt als uittredend Bestuurder de Academie alsook zijn
medewerkers in het Bestuur, en staat zijn ambt aan Prof. Dr. A.
CARNOY af. 6.
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Tot lid aangesteld van den keurraad inzake kunstgeschiedenis. 13.
Tot lid aangesteld van den keurraad voor den A. Beernaert-prijs.
13.
Door de Academie gelukgewenscht bij gelegenheid van zijn zestigste
verjaring. 146.
Verklaart zich akkoord met een hulde-motie aan den Koning. 278.
Stelt voor alle werkzaamheden van de Academie te schorsen tot het
wettelijk aangesteld Bestuur zal zijn teruggekeerd. 279.
Vertegenwoordigt de Academie op de Rubensfeesten te Antwerpen.
532.
Zijn verslag over het prijsantwoord ‘Peter Benoit’. 534 en 639-654.
Schenkt een boek. 676.

Couvreur (Dr. W.).
- Zijn opstel over ‘De tegenstelling Nederlandsch-Vlaamsch en de
spellinghervorming 1844 en 1864’ ter opneming in de Verslagen
en Mededeelingen aangeboden. 12.
- Opgenomen. 283-320.

D
DE BOM (Em.), werkend lid.
- Zijn verkiezing tot Onderbestuurder voor 1940 goedgekeurd. 5.
- Tot lid aangesteld van den keurraad inzake kunstgeschiedenis. 13.
- Tot lid aangesteld van den keurraad voor den A. Beernaert-prijs.
13.
- Zijn huldemotie aan den Koning. 277.
- Zijn lezing: Een jong, talentvol Nederlandsch schrijver herdacht.
324 en 329-335.
- Zijn verslag over het prijsantwoord ‘Peter Benoit’. 534 en 672-674.
- Tot Bestuurder van de Academie verkozen voor het jaar 1941. Dankt
de Academie. 535.
- Schenkt een boek. 676.
DE PILLECIJN (Dr. F.), werkend lid.
- Aangesteld tot lid van den nieuwen cultuurraad. 357.
- Brengt hulde aan de nagedachtenis van Pastor Hugo VERRIEST. 679.
en 683-690.
DE VOOYS (Prof. Dr. C.G.N.), buitenlandsch eerelid.
- Hulde-adres van de Academie bij de herdenking van zijn
ambtsjubileum aan de Universiteit te Utrecht 358.
- Dankt de Academie om haar hulde-adres. 531.
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Dittrich, Rodolph.
- Schenkt een boek. 323.

E
EECKHOUT (E.H.J.), werkend lid.
- Tot lid aangesteld van den keurraad voor den J. Eeckhout-prijs. 13.
- Voorgesteld tot lid van de jury voor den Carton de Wiart-prijs. 31.
- Schenkt boeken aan de Leuvensche Universiteit. 676.

G
GOEMANS (Dr. L.), werkend lid en Bestendig Secretaris.
- Tot lid aangesteld van den keurraad voor den J. Van
Ginderachter-prijs. 13.
- Tot lid aangesteld van de Subcommissie ter bespreking van een
voorstel van de ‘Société de Littérature Wallonne’. 150.
- Zijn brief dienaangaande aan den Minister van Economische Zaken.
151.
- Vertegenwoordigt de Academie op het Te Deum van 15 November
te Brussel. 532.
GRAULS (Dr. J.), werkend lid.
- Schenkt een boek. 30.
- Tot lid en secretaris aangesteld van den keurraad voor den J. Van
Ginderachter-prijs. 13.
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Brengt verslag uit over de studie van Dr. Couvreur. 151.
Zijn lezing: De Vlaamsche spreekwoorden in de letterkunde en
plastische kunsten der 16e eeuw. 156.
Vereerd met de aanstelling a.i. tot Gouverneur van de Provincie
Antwerpen. 277.
Zijn lezing: Over de uitdrukking: ‘op zijn kaak slaan’ en eenige
andere. 325.

GROOTAERS Prof. Dr. L.), werkend lid.
- Aangesteld tot commissaris over een opstel van Dr. Langohr
aangeboden ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen
aangeboden Volkstelling in het land van Overmaas. 12.
- Brengt verslag uit over een lijst met technische termen betreffende
verpakkingsmiddelen gebruikt in het havenbedrijf te Antwerpen.
12.
- Schenkt boeken. 30.
- Zijn lezing: De dialecten en he algemeen beschaafd. 150.
Neemt de opdracht aan de Academie te vertegenwoordigen op de
zittingen van het XVe Vlaamsch Philologencongres te Gent. 148.
- Aangesteld tot lid van de Subcommissie ter bespreking van een
voorstel van de ‘Société de Littérature Wallonne’. 150.
- Brengt verslag uit over het opstel van Dr. Langohr: Het Land van
Overmaas en de volkstellingen. 151.

H
HUIZINGA (Prof. Dr.), buitenlandsch eerelid.
- Schenkt boeken aan de Leuvensche Universiteit. 676.

K
Keunen (E.H. Dr. J.).
- Bekomt den J. Eeckhout-prijs met zijn werk: Over Bernard Shaw.
534.
- Diploma en prijs worden hem uitgereikt. 679.
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L
Langohr (Dr. J.).
- Zijn werk over: Volkstellingen in het Land van Overmaas ter
opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden. 12.
- Prof. VERDEYEN als derde verslaggever benoemd. 151.
Ladeuze (Z. Exc. Mgr.).
- Zijn afsterven door de Universiteit te Leuven aan de Academie
aangekondigd. - Rouwbeklag der Academie. 32.
LATEUR (Frank), werkend lid.
- Tot lid aangesteld van den keurraad voor den A. Beernaert-prijs.
13.
LINDEMANS (Dr. J.), werkend lid.
- Schenkt boeken. 220.
- Zijn lezing: Het praefix ver- in de familienamen. 225 en 263-276.
- Bekroond met den Tony-Bergmannprijs. 675.

M
Matthys (M.).
- Bekroond met den A. Beernaertprijs (14e tijdvak). 679.
- Diploma en prijs worden hem uitgereikt. 679.
Minne (Richard).
- Door het Ministerie van Openbaar Onderwijs aangesteld tot lid van
den keurraad voor den A. Beernaert-prijs. 31.
MOLKENBOER (Z.E.P. Dr.), buitenlandsch eerelid.
- Uitgenoodigd als feestredenaar op de Plechtige Openbare Zitting
van October. 326.
MONTEYNE (L.), werkend lid.
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Voorgesteld tot lid van de jury voor den Carton de Wiart-prijs. 31.

MULS (Prof. Dr. J.), werkend lid.
- Tot lid aangesteld van den keurraad van den J. Eeckhout-prijs. 13.
- Zijn lezing: Herinneringen aan Prof. Dr. Gustaf Verriest uitgesteld.
13.
- Neemt de opdracht aan de Academie te vertegenwoordigen op de
zittingen van het XVe Vlaamsch Philolog n-Congres te Gent. 148.
- Aangesteld tot lid van de Subcommissie ter bespreking van een
voorstel van de ‘Société de Littérature Wallonne’. 150.
- Zijn lezing: Pieter Pauwel Rubens: de Vlaamsche Europeër. 326
en 337-356.
- Vertegenwoordigt de Academie op de Rubensfeesten te Antwerpen.
532.
- Stelt de bekroning voor van het essay van Dr. J. Keunen, winner
van den J. Eeckhout-prijs. 534.
- Schenkt boeken aan de Leuvensche Universiteit. 676.

O
Opsomer (Is.).
- Door de Academie gelukgewenscht, voor den adelijken titel hem
door den Koning verleend. - Dankt. 32.
Ontrop (L.).
- Aangesteld tot lid van den keurraad over het prijsantwoord ‘Peter
Benoit’. 13.
- Zijn verslag. 534 en 654-671.

P
PRIMS (Kan. Dr. Fl.), binnenlandsch eerelid.
- Schenkt boeken. 221, 530.
- Zijn lezing: Historische Toelichtingen bij den Taalschat der
Kempische Cijnsboeken. 532 en 543-637.
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S
SALSMANS (J., S.J.), werkend lid.
- Zijn lezing: Poirter's Gedichten in de ‘Afbeeldinghe van d'eerste
eeuwe...’. 36 en 37-51.
- Zijn lezing: Een mededeeling over Vondels bekeeringsjaar. 226 en
255-261.
- Schenkt boeken. 530.
- Schenkt boeken aan de Leuvensche Universiteit. 676.

T
TEIRLINCK (H.), werkend lid.
- Tot lid aangesteld van den keurraad voor den J. Van
Ginderachterprijs. 13.
- Vertegenwoordigt de Academie op het Te Deum van 15 November
te Brussel. 532.
TIMMERMANS (F.), werkend lid.
- Zijn lezing: Haalde Maeterlinck Pelleas en Melisande uit een
Vlaamsch Sprookje? 678.
TOUSSAINT VAN BOELAERE (F.V.), werkend lid.
- Benoemd tot Groot-Officier in de Leopold II-Orde. 29.
- Tot lid aangesteld van den keurraad voor den A. Beernaert-prijs.
13.
- Voorgesteld tot lid van de jury voor den Carton de Wiart-prijs. 31.

V
VAN CAUWELAERT (Dr. Aug.), werkend lid.
- Voorgesteld tot lid van den jury voor den Carton de Wiart-prijs. 31.
VAN CAUWELAERT (Dr. Fr.), werkend lid.
- Aangesteld tot lid van de Rijkscommissie van bijstand voor het
Woordenboek der Nederlandsche Taal. 14 en 31.
VAN DE VELDE (Prof. Dr. A.J.J.), binnenlandsch eerelid.
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Zijn lezing: Zuid- en Noord-Nederlandsche Bibliographie over
Natuur- en Geneeskunde tot 1800 (10e Bijdrage). 34 en 53-133.
Id. (11e Bijdrage). 361 en 365-443.
Benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde. 219.
Neemt aan de Academie te vertegenwoordigen op het 125e Jubileum
van de Evangelische Hervormde Kerk, te Gent. 224.
Zijn lezing: De Boekdrukkunst vijfhonderdjarig. 364 en 445-505.
Vertegenwoordigt de Academie op het Te Deum van 15 November
te Gent. 532.

VANDE WYER (Prof. Dr. J.), werkend lid.
- Aangesteld tot lid van de Prijsvragencommissie. 325.
- Schenkt boeken aan de Leuvensche Universiteit. 676.
VAN EEGHEM (Dr. W.), werkend lid.
- Zijn lezing: Een onbekende bewerking van Hennen van Merchtenens
Cornicke van Brabant. 360 en 507-528.
- Vertegenwoordigt de Academie op het Te Deum van 15 November
te Brussel. 532.
VAN MIERLO (Prof. Dr. J., S.J.), werkend lid.
- Zijn aanstelling als lid van de Bestuurscommissie goedgekeurd. 5.
- Schenkt een boek. 10.
- Voorgesteld tot lid van de jury voor den Carton de Wiart-prijs. 31.
- Zijn lezing: De dichter van Elckerlyc. 227 en 229-253.
- Aangesteld tot lid van de Prijsvragencommissie. 325.
- Bekroond met den interprovincialen prijs voor het letterkundig
essay. 357.
- Zijn lezing: Studiën over Theophilus. 360.
- Verkozen tot Onderbestuurder van de Academie voor het jaar 1941.
535.
- Schenkt boeken aan de Leuvensche Universiteit. 676.
- Zijn lezing: Over Theophilus, II. 677.
VAN PUYVELDE (Prof. Dr. L.), werkend lid.
- Zijn lezing: De reis van Jan Van Eyck naar Portugal. 10 en 17-27.
- Benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde. 219.
- Neemt de opdracht aan de Academie te vertegenwoordigen op het
Nationaal Portugeesch Congres te Lissabon in 1940. 32.
- Mevr. Van Puyvelde dankt de Academie voor de deelneming in
haar rouw. 531.
Van Wayenbergh (Mgr.), Rector Magnificus van de Universiteit te Leuven.
- Vraagt den steun der Academie voor het herstel der
Universiteitsbibliotheek. 280.
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Drukt zijn dank uit voor het besluit door de Academie getroffen.
323.
Dankt de Academie voor de eerste schenking boeken. 531.

VERDEYEN (Prof. Dr. R.), werkend lid.
- Aangesteld tot derden Commissaris over het ingezonden opstel van
Dr. Langohr: Het land van Overmaas en de volkstellingen. 151.
VERMEYLEN (Prof. Dr. A.), werkend lid.
- Zijn aanstelling tot lid van de Bestuurscommissie goedgekeurd. 5.
- Aangesteld tot lid van de Rijkscommissie van bijstand voor het
Woordenboek der Nederlandsche Taal. 14 en 31.
- Voorgesteld tot lid van de jury voor den Carton de Wiart-prijs. 31.

W
WALSCHAP (G.), werkend lid.
- Zijn lezing: De menschelijke weemoed. 14.
WILLEMS (Dr. L.), werkend lid.
- Onderzoek van zijn nagelaten handschriften. 34.
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